
 7 – 4 – 2 – 1 code رمز ٧ ـ ٤ ـ ٢ ـ ١
 A for fait ؤ
 A fortiori من باب أولى
 A fortiori باألحرى، من باب أولى
 A posteriori استدالليًا، من النتيجة للعلة
 A priori مسلم به
 A.A.R (Against All Risks) التأمين الشامل
 A.B.C. analysis تحليل ا.ب.جـ التحليل الثالثي
 Ab initio منذ البدء، منذ القدم
 Abandoned parcel طرد متروك
 Abandoned records سجالت متروكة
 Abandoned Records السجالت المتروكة (المهجورة)
 Abandonment تّخٍل، ترك، تنازل
 Abandonment تخلى عن، تنازل عن
 Abandonment clause شرط التخلي
 Abandonment of a parcel تّخٍل عن طرد
 Abandonment stage مرحلة التخلي (عن المنتج)
 Abandonment to insurers;   Abandonment clauseتنازل المؤمن له لصالح المؤمن عن األشياء  موضوع التأمين مقابل التعويض
 Abandonment value قيمة مدفوعة مقابل التنازل عن شئ 
 Abate, to خفض، أنقص
 Abatement خفض، تخفيض، إنقاص
 Abatement تخفيض
 Abatement of taxes تخفيض الضرائب
 Abatement of taxes تخفيض الضرائب
 Abbreviate, to اختصر
 Abbreviated address عنوان مختصر
 Abbreviated balance sheet ميزانية موجزة
 Abbreviation اختصار
 Abbreviation اختصار
 Abbreviations المختصرات
 ABC Method الطريقة األلفبائية (طريقة الترتيب القَّيمي) 
 Abeyance معلق، مؤجل
 Abeyance, in abeyance معلق، تحت اإلنجاز
 Ability مقدرة، قدرة، صالحية، كفاءة
 Ability قدرة
 Ability test اختبار قدرة
 Ability test اختبار قدرات
 Ability to pay مقدرة على الدفع، مالءة
 Ability to pay قدرة على الدفع أو السداد
 Ability To Pay قدرة الدفع (السداد)
 Ability to pay tax قدرة على سداد الضريبة
 Ability to work قدرة على العمل
 Able قادر
 Able-bodied workers قادرون على العمل، عمالة ذات مهارة عادية
 Able bodied labor أفراد قادرين على العمل
 Able seaman بحار مؤهل
 Able seaman شاذ، غير طبيعي
 Abnormal غير عادي، شذ، غير طبيعي
 Abnormal cost تكلفة غير طبيعية
 Abnormal cost تكلفة غير عادية
 Abnormal Costs التكاليف غير االعتيادية (الشاذة)
 Abnormal curve منحنى غير طبيعي
 Abnormal exchange صرف متقلب
 Abnormal exit مخرجات شاذة
 Abnormal Gains Losses األرباح والخسائر غير االعتيادية
 Abnormal loss خسارة غير عادية
 Abnormal pressure of work ضغط عمل غير عادي
 Abnormal profit ربح غير عادي
 Abnormal spoilage تلف غير عادي
 Abnormal time وقت غير عادي
 Abnormality انحراف عن المسلك الطبيعي، شذوذ
 Aboard على ظهر الباخرة (المركب)
 Abode إقامة، محل إقامة



 Abolish, to ألغى، شطب، حذف
 Abolition إلغاء، حذف
 Abolition إلغاء
 Abolition of private property إلغاء الملكية الخاصة
 About نحو، تقريبًا، حوالي
 About-turn تحول االتجاه، تغيير االتجاه
 Above par أعلى من القيمة االسمية
 Above par فوق السعر األصلي
 Above quota زيادة عن الحصة، خارج الحصة
 Above the line مجموع المصروفات واإليرادات
 Abrasion تآكل
 Abrasion of coin تآكل العملة (نقص الوزن)
 Abrasion of coins تأكل المنقود، نقص وزن المسكوكات، تحات  النقود
 Abreaction تنفيس، تفريغ انفعالي
 Abroad خارج البالد، بالخارج
 Abroad في الخارج
 Abrogation إلغاء، نسخ، فسخ
 Abrogation إلغاء، إبطال، فسخ
 Abrogation of agreement فسخ االتفاق
 Abscissa اإلحداثي السيني، المحور األفقي
 Absence غياب، تغيب
 Absence غياب، تََغيُبْ 
 Absence frequency rate معدل تكرار الغياب
 Absence of external economies غياب الوفورات الخارجية
 Absence of postages عدم تخليص
 Absence rate معدل الغياب
 Absent غائب
 Absent management  إدارة غائبة
 Absent ownership ملكية غيابية
 Absent Ownership الملكية الغيابية
 Absent Records السجالت الغائبة
 Absent; absentee غائب، متغيب
 Absentee غائب
 Absentee landlord مالك أرض غائب
 Absentee owner مالك غائب
 Absentee rate معدل الغياب
 Absentee rate معدل الغائبين عن العمل
 Absenteeism غياب، تغيب
 Absenteeism الغياب، التغيب
 Absenteeism التغيب (الغياب) المستمر
 Absolute مطلق، جوهري
 Absolute acceptance قبول مطلق، قبول بدون تحفظات
 Absolute address عنوان مطلق، عنوان واقعي
 Absolute address عنوان مطلق
 Absolute advantage ميزة مطلقة
 Absolute advantage ميزة مطلقة
 Absolute authority سلطة مطلقة
 Absolute code المز واقعي
 Absolute contract عقد مطلق
 Absolute cost تكلفة مطلقة
 Absolute deviation انحراف مطلق 
 Absolute endorsement تظهير مطلق
 Absolute endorsement; ،تظهير بدون تحفظات، تظهير غير مشروط
 Absolute error خطأ مطلق، ـ واقعي
 Absolute error خطأ مطلق
 Absolute frequency تكرار مطلق
 Absolute gift هبة مجردة
 Absolute gift هبة مطلقة
 Absolute liability التزام غير مشروط، مسئولية مطلقة
 Absolute magnitude قيمة مطلقة، قيمة عظمى
 Absolute majority أغلبية مطلقة، أكثرية مطلقة
 Absolute majority أغلبية مطلقة
 Absolute measurement قياس مطلق



 Absolute monopoly احتكار مطلق
 Absolute necessity ضرورة ملحة، قوة قاهرة
 Absolute ownership ملكية مطلقة
 Absolute pauperization إفقار مطلق
 Absolute prices أسعار مطلقة
 Absolute priority rule إجراء متمتع باألولوية المطلقة
 Absolute rating measure مقياس تقدير مطلق
 Absolute rent ريع مطلق 
 Absolute right حق ال نزاع فيه
 Absolute sale بيع مطلق
 Absolute scarcity ندرة مطلقة
 Absolute terms شروط مطلقة
 Absolute title سند ملكية رسمي
 Absolute title حق ملكية مطلق
 Absolutism استبداد
 Absolutist مؤيد لالستبداد 
 Absorb, to امتص
 Absorbent substance مادة ماصة
 Absorbing capacity طاقة استيعابية
 Absorbing paper ورق يتشرب الحبر
 Absorbing Paper الورق المتسرب
 Absorption امتصاص، استيعاب، تحميل
 Absorption االسترداد (التحمل)
 Absorption approach منهج االستيعاب
 Absorption capacity طاقة االستيعاب
 Absorption cost تكلفة اإلدماج 
 Absorption Costing حساب التكاليف التحميلي
 Absorption Costing Method طريقة التكاليف الممتصة (المحملة)
 Absorption of a company إدماج شركة (في أخرى)
 Absorption of unemployment امتصاص البطالة
 Absorption, Overhead استرداد التكاليف غير المباشر المحملة
 Absorption: merger إدماج، امتصاص، دمج، مزج، استغراق،  توحيد
 Abstention امتناع عن التصويت
 Abstention امتناع عن
 Abstinence theory نظرية االمتناع عن الفائدة
 Abstract ملخص، خالصة، مستخرج
 Abstract كشف مساحة
 Abstract خالصة، مستخلص
 Abstract الخالصة
 Abstract of account مستخرج حسابي، صورة كشف حساب
 Abstract of account ملخص كشف حساب
 Abstract of bank funds كشف الحساب بالمصرف
 Abstract of title شهادة عقارية، شهادة بالقيود الواقعة على  العقار
 Abstract statement ملخص، موجز مركز مالي
 Abstraction of documents سرقة مستندات، إخفاء مستندات
 Abstraction of funds اختالس أموال
 Abstraction of Information اقتباس بيانات
 Abundance وفرة
 Abundance وفرة
 Abundance of labor وفرة العمالة
 Abundant وفير، متوفر
 Abuse سوء االستخدام، تجاوز الحدود، تعسف،  إسراف
 Abuse إساءة، يسئ 
 Abuse of authority إساءة استعمال السلطة
 Abuse of confidence خيانة الثقة
 Abuse of law, - of rights تعسف في استدام القانون، - الحق
 Abuse of right إساءة استعمال الحق
 Abuse of trust خيانة األمانة
 Abusive cancellation إلغاء (فسخ) تعسفي
 Academic leave إدارة دراسية
 Academic Leave إجازة دراسية
 Accelerated عاجل، متزايد
 Accelerated amortization استهالك معجل، استهالك بمعدالت مرتفعة



 Accelerated depreciation إهالك عاجل
 Accelerated Depreciation Ratio معدل االندثار
 Accelerated increment زيادة معجلة
 Accelerated premium عالوة متزايدة
 Accelerated Rate of Depreciation معدل االندثار (اإلهالك)
 Accelerated redemption استرداد معجل
 Accelerated training تأهيل سريع، تدريب بمعدالت سريعة
 Accelerated vocational traning تدريب مهني سريع
 Accelerating premium pay;   acceleration clause شرط التعجيل
 Acceleration تعجيل، تسريع
 Acceleration clause شرط التعجيل
 Acceleration decision قرار تعجيل
 Acceleration of growth تعجيل النمو
 Acceleration of investment تعجيل االستثمار
 Acceleration of maturity تعجيل االستحقاق
 Acceleration of payment تعجيل الدفع
 Acceleration principle مبدأ التعجيل، مبدأ الدفع المعجل
 Acceleration theory نظرية التعجيل
 Accelerator coefficient معامل التعجيل
 Accelerator multiplier model نموذج المضاعف
 Accept, to قبل، وقع بالقبول
 Acceptability إمكانية القول، صالحية القبول
 Acceptable صالح للقبول، مقبول، صالح
 Acceptable offer عطاء مقبول، عرض صالح
 Acceptable outgoing quality level مستوى الجودة المقبول للمنتجات
 Acceptable Outgoing Quality Level المستوى المقبول لنوعية البضاعة الخارجة
 Acceptance قبول، توقيع بالقول، كمبيالة (سفتجة) مقبولة
 Acceptance قبول
 Acceptance قبول تجاري
 Acceptance account حساب الكمبياالت مقبولة الدفع
 Acceptance bank مصرف لقبول السندات
 Acceptance bill of exchange كمبيالة للقبول
 Acceptance by intervention قبول بالتدخل
 Acceptance commission عمولة قبول
 Acceptance company شركة تمويل، شركة ضمان، شركة خصم
 Acceptance credit اعتماد بالقبول
 Acceptance credit اعتماد بالبنوك، اعتماد بقبول
 Acceptance Credit اعتماد القبول
 Acceptance error خطأ القبول
 Acceptance for honor قبول مجاملة،
 Acceptance for honor تدخل الغير لقبول كمبيالة
 Acceptance for Honor قبول غيري
 Acceptance house بيت خصم، مصرف خصم
 Acceptance house بيت قبول كمبياالت
 Acceptance Houses بيوت القبول
 Acceptance interval فترة القبول (بين التحرير والقبول)
 Acceptance ledger دفتر األوراق مقبولة الدفع، دفتر التعهدات
 Acceptance ledger دفتر األوراق المقبولة الدفع، دفتر التعهدات
 Acceptance liability التزامات بالقول
 Acceptance liability التزامات بالقبول
 Acceptance Liability التزام القبول
 Acceptance liability ledger دفتر االستحقاقات
 Acceptance limit حد للقول
 Acceptance line حد للقبول
 Acceptance maturity tickler دفتر تذكير االستحقاقات
 Acceptance of a bill قبول كمبيالة، - سحب
 Acceptance of a bill of exchange قبول كمبيالة
 Acceptance of a guarantee قبول الكفالة
 Acceptance of a protested bill قبول بالواسطة
 Acceptance of an account قبول حساب، تصديق على حساب
 Acceptance of delivery استالم، قبول االستالم
 Acceptance of goods قبول البضاعة
 Acceptance of Goods قبول البضائع أو السلع



 Acceptance of mail استالم اإلرساليات
 Acceptance of orders قبول أوامر التوريد
 Acceptance of Orders قبول طلبيات (أوامر) الشراء
 Acceptance paper سند إذني
 Acceptance quality level مستوى الجودة المقبول
 Acceptance region منطقة القبول
 Acceptance register سجل األوراق المقبول الدفع
 Acceptance register; acceptance   supra protest سجل األوراق مقبولة الدفع
 Acceptance sampling عينات قبول
 Acceptance Sampling المعاينة للقبول
 Acceptance trials تجارب قبول
 Acceptance, Conditional قبول مشترط (بشروط)
 Accepted bill كمبيالة تم قبولها
 Accepted check شيك مقبول
 Accepted in error; wrongly   admitted مقبول بالخطأ
 Accepted obligation التزام معمول حسابه
 Acceptilation إبراء من دين دون سداد، إعفاء
 Accepting house; merchant bankمصرف متخصص في قبول الكمبياالت، بيت  خصم، مصرف
 Acceptor قابل، موقع بالقول
 Acceptor قابل 
 Acceptor (Accepter) حوالة مقبول. أيًضا الشحن القابل للحوالة
 Acceptor for honor ضامن، قابل بالمجاملة
 Acceptor supra protest قبول السند تحت اإلنذار
 Access بطاقة ائتمانية بريطانية، إمكانية الدخول
 Access توصل
 Access cost تكاليف البدء
 Access mechanism جهاز المدخل، جهاز بدء التشغيل
 Access right حق االرتفاق، حق العبور، حق المرور
 Access right حق التوصل
 Access to the money market دخول في سوق المال
 Access to waters دخول في المياه اإلقليمية
 Access to world markets دخول في األسواق العالمية
 Accessibility إمكانية الدخول، إمكانية الوصول، بدء 
 Accessible Records السجالت سهلة المنال
 Accession انضمام، دخول في ملكية، التحاق
 Accession إلحاق، إضافة، قيد
 Accession Book سجل القيد
 Accession compensatory amount تعويض االنضمام
 Accession rate معدل التوظيف
 Accession rate معدل االلتحاق بالعمل
 Accession register سجل القيد
 Accession to a convention انضمام إلى اتفاقية
 Accession to a treaty انضمام إلى معاهدة
 Accession to income زيادة الدخل
 Accession to work االلتحاق بالعمل
 Accessorial services خدمات تبعية
 Accessories قطع غيار، لوازم، ملحقات
 Accessories ملحقات
 Accessory advertising دعاية مجاملة
 Accessory equipment معدات مساعدة
 Accessory to an act شريك في فعل
 Accident حادث، حالة عرضية، خطر طارئ
 Accident حادث
 Accident insurance تأمين ضد الحوادث، تأمين حوادث
 Accident insurance تأمين ضد الحوادث
 Accident policy عقد تأمين (بوليصة) ضد الحوادث
 Accident prevention تفادي الحوادث، تحوط ضد الحوادث
 Accident prevention الوقاية من الحوادث
 Accident rate معدل وقوع الحوادث
 Accident severity جسامة الحادث
 Accidental عرضي، طارئ، بطريق الصدفة
 Accidental death وفاة من جراء حادث
 Accidental death benefit clause شرط عائد الوفاة بسبب حادث



 Accidental expenses مصروفات طارئة
 Acclamation تصفيق، هتاف
 Accommodate يلبي، يسهل
 Accommodate a point يغطي نقطة
 Accommodate a request يلب طلب
 Accommodate, to اقرض، أعطى تسهيالً، جامل
 Accommodating transactions معامالت تابعة
 Accommodation قرض، تسهيل، مجاملة
 Accommodation مجاملة، إسعاف، تسوية
 Accommodation acceptance قبول مجاملة
 Accommodation allowance بدل مسكن
 Accommodation allowance إعانة استقرار
 Accommodation bill كمبيالة مجاملة أو تواطؤ
 Accommodation Bill كمبيالة مجاملة
 Accommodation bill of exchange كمبيالة صورية، كمبيالة مجاملة
 Accommodation charges مصاريف مجاملة
 Accommodation check شيك مجاملة
 Accommodation draft سحب مجاملة أو تواطؤ
 Accommodation draft سحب مجاملة 
 Accommodation endorsement تظهير مجاملة
 Accommodation endorsement تظهير مجاملة
 Accommodation endorser مظهر للمجاملة
 Accommodation endorser ُمَظّهر مجاملة
 Accommodation note سند مجاملة إذني 
 Accommodation of a payment تسهيالت في الدفع
 Accommodation paper ورقة مجاملة
 Accommodation party مظهر على سبيل المجاملة
 Accommodation party طرف مجامل
 Accompany, to صاحب، رافق
 Accompanying documents مستندات مرافقة
 Accompanying measures إجراءات مصاحبة، - متممة
 Accomplice شريك في جريمة
 Accomplish, to أكمل، أتم، أنجز
 Accomplishment إنجاز 
 Accord اتفاق
 Accord اتفاق 
 Accord and satisfaction مخالصة بمقابل
 Accord and satisfaction ترضية
 Accordance وفقا، طبقًا، بمقتضى
 Accordance; in accordance with وفقًا، طبقًا، بمقتضى
 According to طبقًا، وفقًا
 According to طبقًا لـ، وفقًا لـ
 Account حساب
 Account حساب
 Account الحساب 
 Account-holder صاحب حساب
 Account - Blocked حساب مجمد
 Account (s) Audited حسابات مدققة
 Account (s) Balancing of ترصيد   الحسابات
 Account (s) Uncollectable ديون غير قابلة للتحصيل
 Account (s), Consolidated حساب نظامي
 Account (s), Final حسابات ختامية
 Account (s), Interest Bearing حسابات بفائدة
 Account (s), Interim حسابات مرحلية (زمنية)
 Account (s), Proprietorship حساب حقوق المالكين
 Account activity حركة الحساب، نشاط الحساب
 Account analysis تحليل حسابات
 Account analysis تحليل الحسابات
 Account and risk لحساب وتحت مسئولية
 Account balance رصيد حساب
 Account balance ميزان المراجعة
 Account book دفتر حسابات
 Account book دفتر الحسابات



 Account classification تصنيف الحسابات
 Account current حساب جار
 Account day يوم التصفية (بورصة)، يوم التسويات
 Account day يوم الدفع، يوم التسوية
 Account debtor حساب مدين
 Account directorate دائرة الحسابات
 Account executive حساب منفذ الوصية
 Account Executive مدير العالقات بالعمالء
 Account holder صاحب الحساب
 Account in trust حساب القوامة أو األمانة
 Account ledger دفتر األستاذ
 Account market سوق آجلة
 Account number رقم الحساب
 Account number رقم الحساب
 Account payee حساب المستفيد
 Account provision احتياطي حسابي
 Account sales حساب المبيعات
 Account sales حساب المبيعات
 Account settled حساب مدفوع، حساب مسدد
 Account stated حساب متفق عليه، حساب معتمد، حساب  مقول
 Account subject to حساب بإخطار سابق
 Account subject to notice; notice   account حساب إخطار سابق
 Account transfer نقل حساب، تحويل حساب
 Account, Extending Balance نقل أرصدة الحسابات
 Account, Income & Expenses Summary حساب إجمالي
 Account, Profit Loss حساب األرباح والخسائر
 Account, Reserve حساب مقيد (حساب احتياطي)
 Account, Saving حساب ادخار
 Account, Square the برصد الحسابات
 Account, Statement of كف حسابات
 Account, Valuation حساب تقييم (تثمين)
 Account’s report تقرير مراجع الحسابات
 Accountability مسئولية
 Accountability المساءلة
 Accountability تأدية الحساب
 Accountability, Cost المسؤولية عن الكلفة
 Accountable موضع مساءلة
 Accountable officer موظف مسئول
 Accountancy محاسبة، مسك دفاتر
 Accountancy محاسبة
 Accountancy rules قواعد محاسبية، أصول محاسبية
 Accountant محاسب
 Accountant محاسب
 Accountant general أمين عام خزينة محكمة، وكيل حسابات
 Accountant, Certified محاسب قانوني
 Accountant, Chartered محاسب قانوني
 Accountant’s certificate شهادة محاسب
 Accountant’s report تقرير المحاسب
 Accounting محاسبة، حسابات
 Accounting المحاسبة
 Accounting adviser مستشار حسابي
 Accounting agency مكتب محاسبة
 Accounting authorities حسابات مصلحية
 Accounting books دفاتر محاسبية
 Accounting clerk وكيل حسابات
 Accounting concepts مفاهيم محاسبية
 Accounting concepts مفاهيم محاسبية
 Accounting convention عرف محاسبي، قواعد محاسبية متعارف  عليها
 Accounting cost تكلفة محاسبية
 Accounting cycle دورة محاسبية
 Accounting cycle دورة محاسبية
 Accounting deficit عجز محاسبي
 Accounting department قسم الحسابات



 Accounting department إدارة المحاسبة
 Accounting element عنصر محاسبي
 Accounting elements عناصر محاسبية
 Accounting entity وحدة محاسبية
 Accounting equation معادلة محاسبية
 Accounting heads تعاريف محاسبية
 Accounting information system نظام معلومات محاسبي
 Accounting machine آلة حسابة
 Accounting machine آلة حاسبية
 Accounting Machines اآلالت المحاسبية
 Accounting method طريقة محاسبية
 Accounting method طريقة محاسبية
 Accounting model نموذج حسابي
 Accounting model نموذج محاسبي
 Accounting note كشف حساب تفصيلي، حافظة خصم
 Accounting office مكتب مسك حسابات، مكتب محاسبة
 Accounting office مكتب محاسبة
 Accounting operations عمليات محاسبية
 Accounting operations عمليات محاسبية
 Accounting par value قيمة اسمية، ـ نقدية
 Accounting period فترة محاسبية، سنة مالية
 Accounting period مدة محاسبية
 Accounting period chargeable فترة محاسبية ضريبية
 Accounting position مركز محاسبي
 Accounting practice أسلوب محاسبي
 Accounting Practice ممارسة مهنة المحاسبة
 Accounting practices عرف محاسبي، تقاليد محاسبية
 Accounting price سعر حسابي
 Accounting price سعر محاسبي
 Accounting principle مبدأ محاسبي
 Accounting principle مبدأ محاسبي
 Accounting Principles األصول والقواعد المحاسبية
 Accounting procedure إجراء محاسبي
 Accounting Procedures الطرق المحاسبية
 Accounting process عملية محاسبية
 Accounting processes تحليل حسابي
 Accounting profit ربح محاسبي
 Accounting provision احتياطي حسابي
 Accounting rate of return معدل العائد الحسابي
 Accounting rate of return معدل العائد المحاسبي
 Accounting ratio نسبة محاسبية
 Accounting ration نسبة حسابية، معدل حسابي
 Accounting Ratios النسب الحسابية (المحاسبية)
 Accounting record سجل محاسبي
 Accounting records دفاتر محاسبية
 Accounting Records السجالت المحاسبية
 Accounting reference period سنة مالية محاسبية
 Accounting report تقرير حسابي
 Accounting report تقرير محاسبي
 Accounting Reserves االحتياطات المحاسبية
 Accounting result نتيجة محاسبية
 Accounting statement بيانات حسابية
 Accounting statement بيان محاسبي
 Accounting surplus فائض محاسبي
 Accounting system نظام محاسبي، أسلوب محاسبي
 Accounting system نظام محاسبي
 Accounting theory نظرية محاسبية
 Accounting unit وحدة حسابية
 Accounting unit وحدة محاسبية
 Accounting value قيمة حسابية، قيمة دفترية
 Accounting value قيمة دفترية
 Accounts حسابات
 Accounts Analysis تحليل الحسابات



 Accounts Book دفتر الحسابات
 Accounts chart فهرس الحسابات، دليل الحسابات
 Accounts chart فهرس الحسابات
 Accounts Days ايام الحساب
 Accounts department إدارة الحسابات
 Accounts Directorate مديرية الحسابات
 Accounts manual دليل الحسابات
 Accounts office مكتب محاسبة
 Accounts payable حسابات دفع، حسابات دائنة
 Accounts Payable ذمم دائنة (حسابات الدفع)
 Accounts payable account حسابات المدفوعات ـ المطلوبات
 Accounts Payee حساب مستفيد
 Accounts receivable حسابات المقبوضات، حساب العمالء
 Accounts receivableحسابات أو ديون تحت التحصيل، حسابات  المقبوضات، حسابات المدينين
 Accounts receivable حسابات قبض، حسابات مدينة
 Accounts Receivable ذمم مدينة (حسابات القبض)
 Accounts receivable account أستاذ حسابات المقبوضات
 Accounts Receivable Discounted حساب مدين محسوم
 Accounts receivable financing التمويل عن طريق الحسابات المدينة
 Accounts Receivable, Aging of تعمير الذمم المدينة
 Accredit, to اعتمد، فوض
 Accredited معتمد، مجاز
 Accredited bank مصرف معتمد
 Accredited bank مصرف معتمد للتعامل معه
 Accredited banker مصرفي معتمد
 Accredited institution مؤسسة معتمدة
 Accredited judge قاض صاحب اختصاص، ـ أصيل
 Accredited list قائمة معتمدة
 Accredited representative ممثل رمسي
 Accreditor معطي األمر، مصدر التفويض
 Accretion طرح النهر، زيادة بااللتصاق
 Accretion إضافة، زيادة
 Accretion of capital إضافات على رأس المال
 Accrual تراكم، تجميع، استحقاق
 Accrual basis أساس االستحقاق
 Accrual Basis أساس االستحقاق
 Accrual basis; on the على ألساس متجمع اإليراد، مبدأ تجميع  القيود، مبدأ الترحيل الحسابي وقت تحقيق
 Accrual date تاريخ االستحقاق
 Accrual Date تاريخ االستحقاق
 Accrual Method أسلوب تجميع االستحقاقات 
 Accrual of discount استحقاق الخصم
 Accrual of dividend استحقاق الكوبون
 Accrual of interest تراكم الفوائد
 Accrual of right تاريخ نشأة الحق
 Accrual system نظام االستحقاق
 Accruals حسابات التسوية
 Accruals المستحقات
 Accrue يستحق
 Accrue, to تزايد، تجمع، تراكم، تحقق، نشأ، استحق
 Accrued مستحق
 Accrued المستحق
 Accrued assets account حساب أصول مستحقة
 Accrued assets, see accrued   dividends
 Accrued charges مصاريف مستحقة
 Accrued charges مصاريف مستحقة
 Accrued depreciation إهالك استحق إجراؤه
 Accrued Divided حصة أرباح مستحقة
 Accrued dividend حصة أرباح أسهم مستحقة
 Accrued dividends قسائم مستحقة
 Accrued expenses مصروفات مستحقة
 Accrued expenses مصروفات مستحقة
 Accrued Expenses مصاريف مستحقة
 Accrued income دخل مستحق



 Accrued Income إيراد مستحق
 Accrued interest فوائد مستحقة
 Accrued interest فائدة مستحقة
 Accrued interest payable فوائد مستحقة الدفع
 Accrued interest payable فوائدة مستحقة لم تدفع بعد
 Accrued Interest Payable فائدة دفع مستحقة
 Accrued interest receivable فوائد مستحقة التحصيل
 Accrued interest receivable فوائد مستحقة تحت التحصيل
 Accrued leave إجازة مستحقة
 Accrued Leave اإلجازة المستحقة
 Accrued liability التزام مستحق
 Accrued liability التزام مستحق
 Accrued Liability مطلوب مستحق
 Accrued rent إيجار مستحق
 Accrued revenue إيراد مستحق
 Accrued revenue إيراد مستحق
 Accrued Revenue إيراد (مورد) مستحق
 Accrued tax احتياطي ضرائب
 Accruing interest فوائد لم تستحق بعد
 Accruing interest فوائد مستحقة
 Accumulate, to أضاف، تراكم
 Accumulated متجمع
 Accumulated المتجمع المتراكم
 Accumulated charges مصاريف متجمعة
 Accumulated cost تكلفة إجمالية، تكلفة تراكمية
 Accumulated deficit عجز تراكمي
 Accumulated depreciation مجمع اإلهالك، مجمع أقساط االستهالكات 
 Accumulated depreciation إهالك متجمع
 Accumulated dividend حصة أرباح أسهم متجمعة
 Accumulated dividends حصص أرباح متجمعة
 Accumulated earnings tax ضريبة على االحتياطيات
 Accumulated expenses مصروفات متجمعة
 Accumulated income دخل متجمع
 Accumulated interest فائدة متجمعة
 Accumulated interests فوائد متجمعة
 Accumulated leave إجازة متجمعة
 Accumulated Leave إجازات متراكمة
 Accumulated profit tax ضرائب على متجمع األرباح
 Accumulated profit tax ضريبة أرباح متجمعة
 Accumulated retained earnings أرباح غير موزعة
 Accumulated revenue إيراد متجمع
 Accumulated surplus فائض متجمع، أرباح متجمعة
 Accumulated surplus فائض متجمع
 Accumulating counter عداد تجميع
 Accumulating society شركة تضامن
 Accumulation إضافة، تجميع، تراكم
 Accumulation تجميع، تراكم
 Accumulation fund رصيد تراكمي
 Accumulation of capital تراكم رأس المال
 Accumulation of reserves تراكم االحتياطيات
 Accumulation of risks تجميع المخاطر
 Accumulation of stock تراكم المخزون
 Accumulation, Cost تكديس (تراكم) الُكلفة
 Accumulative dividends قسائم تراكمية
 Accuracy دقة
 Accuracy and precision عناية ودقة، دقة وضبط
 Accuracy of calculation دفة في الحساب
 Accuracy of observations دفة المالحظة
 Accuracy test اختبار الدقة
 Accuracy, Computer دقة (حساسية) الحاسبة اإللكترونية
 Accurate data بيانات دقيقة
 Accusation اتهام
 Ace ورقة فئة دوالر واحد



 Achieve, to أنهى، حقّق، أتم، أدى، أنجز
 Achievement أداء، تحقيق، إنهاء، إنجاز
 Achievement إنجاز، تحصيل
 Achievement motivation دافعية اإلنجاز
 Achievement test مقياس األداء
 Achievement test اختبار تحصيل
 Achievement Test اختبار األداء
 Achieving society شركة منافسة
 Acid-test اختبار حاسم
 Acid-test ratio نسبة السيولة السريعة
 Acid Ratio Test نسبة االختبار الحاسم
 Acid test ratio نسبة التداول، نسبة األصول التجارية  لاللتزامات الجارية، نسبة السداد السريع نسبة
 Acknowledge receipt of, to أفاد، أقر باالستالم
 Acknowledgement إقرار، إيصال
 Acknowledgement شكر، تشكرات
 Acknowledgement إقرار، اعتراف، شكر
 Acknowledgement of a debt إقرار بالدين
 Acknowledgement of debt اعتراف بدين، إقرار بدين
 Acknowledgement of deposit إيصال إيداع، إيصال وديعة
 Acknowledgement of receipt إفادة باالستالم
 Acknowledgement of receipt إفادة باالستالم، إقرار باالستالم
 Acoustics علم الصوت
 Acquiescence رضاء
 Acquire ينال، يكتسب
 Acquire, to اقتنى، اكتسب
 Acquired مكتسب
 Acquired clause, after -- شرط تضمين االلتزامات المستجدة عل] رهن  سابق
 Acquired habit عادة مكتسبة
 Acquired habits عادات مكتسبة
 Acquired right حق مكتسب
 Acquired rights حقوق مكتسبة
 Acquirer مقتن، مكتسب
 Acquisition اقتناء، اكتساب، تملك
 Acquisition اكتساب، تملك
 Acquisition cost تكلفة الحصول على شئ ما
 Acquisition cost تكلفة الحصول على ممتلكات
 Acquisition of holdings مشاركة في امتالك رأس المال
 Acquisition of new assets شراء أصول جديدة
 Acquisition property اقتناء أموال، اكتساب ملكية
 Acquisition shares شراء اسهم
 Acquisitions ممتلكات
 Acquisitive want رغبة التملك
 Acquisitive Want رغبة التملك
 Acquit, to أبرأ، تخالص، دفع
 Acquittal; acquitment إبراء، تخالص، دفع
 Acquittance مخالصة
 Acquittance مخالصة، وفاء بالتزام
 Acquitted مسدد
 Acre فدان 
 Acronym تسمية بالحروف األولى، اختصار
 Across-the-board شامل، عام
 Across-the-board-measures تدابير شاملة، إجراءات عامة
 Across the board cuts تخفيض عام
 Across the board increase زيادة عامة
 Across the board restrictions قيود رئيسية
 Act عمل، وثيقة، تشريع، عقد، تصرف
 Act عمل، وثيقة، تشريع، ينوب عن
 Act as principal, to تصرف لحسابه الخاص، ـ كأصيل 
 Act for, to ناب عن، قام بـ
 Act of accession وثيقة انضمام
 Act of bankruptcy توقف عن الدفع، عمل إفالسي
 Act of God قوة قاهرة
 Act of God قوة قاهرة، قضاء وقدر



 Act of grace قانون عفو، مرسوم بالعفو
 Act of honor وساطة، قبول أو دفع الكمبيالة إلنقاذ سمعة  المسحوب عليه
 Act of honor وساطة
 Act of Law قوة القانون
 Act of partition of real property عقد قسمة
 Act of petition دعوى مستعجلة
 Act of pledge عقد رهن
 Act of sale عقد بيع، صك بيع
 Act of State عمل الدولة، سلطة الدولة
 Act of subrogation عقد حلول في تعويض الضرر
 Act of substitution عقد حلول أو استبدال
 Acting منتدب، باإلنابة عن، قائم بأعمال
 Acting chairman رئيس بالنيابة، قائم بأعمال رئيس
 Acting manager قائم بأعمال مدير
 Acting order تفويض السلطة
 Acting partner شريك موصى له، شريك مدير
 Acting partner شريك متضامن
 Actio aestimatoria دعوى تثمين
 Actio bonae fidei دعوى نية سليمة، حسن نية
 Actio communi dividundo دعوى قسمة
 Actio condictio indebitati دعوى استرداد نقدية
 Actio contrario دعوى مقابلة
 Actio criminalis دعوى جنائية
 Actio damni injuria دعوى تعويض الضرر
 Actio de dolo malo دعوى تدليس
 Actio de in rem verso دعوى اإلثراء بال سبب
 Actio de pecunia constituta دعوى أداء التزام نقدي
 Actio depositi contraria دعوى المودع لديه
 Actio depositi directa دعوى استرداد الوديعة
 Actio empti دعوى خيار العيب
 Actio ex conducto دعوى استرداد
 Actio ex contractu دعوى مبنية على تعاقد
 Actio ex stipulatu دعوى تنفيذ مشارطة
 Actio familiae erciscundae دعوى قسمة تركة
 Actio furti دعوى سرقة
 Actio honoraria دعوى رد شرف
 Actio in personam دعوى شخصية
 Actio in re, real action دعوى عينية
 Actio location دعوى إيجار
 Actio mandati دعوى وكالة
 Actio mandati contraria دعوى الوكيل ضد موكله
 Actio mandati directa دعوى الموكل ضد وكيله
 Actio mixta دعوى مختلطة
 Actio negatoria دعوى إنكار
 Actio perpetua دعوى استمرارية
 Actio personalis دعوى حق شخصي
 Actio pro socio دعوى شريك
 Actio quanti minoris دعوى إنزال الثمن
 Actio realis دعوى عينية
 Actio redhibitoria دعوى فسخ بيع
 Actio rei vendication دعوى استرداد عينية
 Actio tutelae دعوى قوامة
 Action عمل، دعوى، قضية
 Action فعل، عمل، تصرف
 Action-at-law دعوى
 Action ad exhibendum دعوى إبراز مستندات، طلب --
 Action and reaction فعل ورد فعل
 Action at law; legal action دعوى قانونية
 Action calumniae دعوى كيدية
 Action civilis دعوى مدنية
 Action for acknowledgement of   debt دعوى إقرار بدين، دعوى إثبات حالة
 Action for an account دعوى تأدية حساب
 Action for annulment دعوى إبطال



 Action for avoidance of contract دعوى إبطال تعاقد
 Action for compensation دعوى تعويض
 Action for damages دعوى تعويض الضرر
 Action for declaration of title of   land دعوى إثبات صحة ونفاذ
 Action for discharge of debt دعوى براءة ذمة
 Action for lack of jurisdiction دفع بعدم اختصاص
 Action for legal redress دعوى تعويض الضرر
 Action for liquidation دعوى تصفية
 Action for partition دعوى قسمة
 Action for payment دعوى مطالبة بسداد
 Action for recovery of property دعوى استرداد
 Action for recovery payment دعوى استرداد
 Action for replevin; action for   restoration rights دعوى شطب، رفع التحفظ، إفراج
 Action for restitution; action for   rehabilitation دعوى رد اعتبار
 Action for separation of estate دعوى فرز أموال
 Action for specific performance دعوى صحة ونفاذ تعاقد، 
 Action group مجموعة عمل
 Action research بحث إجرائي، بحث أداء 
 Action skill مهارة التصرف
 Action Without Analysis العمل غير التحليلي
 Actionable مستوجب اإلدانة أو إقامة الدعوى
 Actionable negligence إهمال مستوجب إقامة الدعوى
 Activate, to نشط، جهز، جعل ساري المفعول، طرح  للتداول
 Activation تنشيط
 Activation of reserve تعبئة الموارد من االحتياطي 
 Active نشط، عامل، منتج
 Active نشط، عامل، متداول
 Active account حساب متحرك
 Active account حساب نشط
 Active asset أصل متداول
 Active assets أصول منتجة
 Active balance رصيد دائن
 Active balance رصيد موجب
 Active bond سند بعائد ثابت
 Active bond سند بعائد جار
 Active Bond سند ثابت
 Active capital رأس مال منتج
 Active capital رأسمال منتج
 Active cash تحصيل نشط
 Active chairman رئيس حالي، رئيس مجلس إدارة حالي
 Active circulation أوراق نقد متداولة
 Active circulation أوراق نقد متداولة
 Active Circulation أوراق النقد المتداولة
 Active corporation شركة منتجة
 Active crowd صعود نشط، سريع
 Active customers عمالء حاليون
 Active debt دين متحرك، دين مثمر
 Active debt دين متحرك
 Active employees موظفون حاليون
 Active investor مستثمر نشط
 Active market سوق نشطة
 Active market سوق نشطة
 Active Member العضو العامل النشيط
 Active money نقود فعلية، نقود متداولة
 Active money نقد متداول
 Active obligation سند ساري المفعول، منتج
 Active opening وظيفة شاغرة
 Active partner شريك متضامن، شريك مدير
 Active partner شريك متضامن
 Active Partner الشريط العامل النشيط
 Active population سكان عاملون، قوة عاملة
 Active securities أوراق مالية مغلة لفائدة
 Active side جانب األصول



 Active side جانب األصول
 Active skill مهارة األداء، مهارة التصرف
 Active stock سهم نشط
 Active stocks أوراق مالية رائجة
 Active trade balance ميزان تجاري دائن
 Activities أنشطة 
 Activity نشاط
 Activity analysis تحليل النشاط
 Activity analysis تحليل النشاط
 Activity area مجال النشاط
 Activity charge مصاريف مصرفية، عمولة، مصاريف كشف  حساب
 Activity charge مصاريف بنكية
 Activity chart مخطط النشاط
 Activity chart خريطة النشاط
 Activity Chart رسم بياني للفعالية
 Activity learning التعلم من خالل النشاط
 Activity list قائمة النشاط
 Activity List قائمة النشاط
 Activity multipliers مضاعفات النشاط
 Activity rate نسبة السكان العاملين
 Activity rate معدل النشاط
 Activity ratio معدل النشاط اإلنتاجي
 Activity ratio نسبة النشاط
 Activity Ratio معدل النشاط
 Activity sampling قياس النشاط بالعينة
 Activity sampling استخدام العينات لقياس النشاط
 Activity Sampling مراقبة الفعالية بالمعاينة
 Activity scheduling جدولة األنشطة
 Activity status مهنة، نشاط مباشر
 Activity, Marketing النشاط التسويقي
 Actual حقيقي، حالي، فعلي، ملموس، بضاعة  حاضرة
 Actual فعلي، حقيقي
 Actual asset أصل حقيقي
 Actual capacity طاقة فعلية
 Actual Capacity الطاقة اإلنتاجية الفعلية (المتوقعة)
 Actual case حالة ملموسة، حالة الواقع
 Actual cash value قيمة سوقية حالية
 Actual cost سعر التكلفة، تكلفة فعلية
 Actual cost تكلفة فعلية
 Actual data ببيانات مجملة
 Actual delivery تسليم فعلي
 Actual earnings مكاسب فعلية، أرباح فعلية
 Actual employment توظيف فعلي، عدد فعلي
 Actual expense مصروف فعلي
 Actual fact واقع فعلي
 Actual Inventory الجرد الفعلي (العملي)
 Actual investment استثمار فعلي
 Actual loss خسارة فعلية
 Actual partner شريك فعلي، حقيقي
 Actual partner شريك فعلي
 Actual possession حيازة واقع
 Actual price سعر حالي
 Actual profits أرباح فعلية
 Actual saving ادخار حقيقي
 Actual tare الوزن الفعلي للعبوات
 Actual tax ضريبة فعلية
 Actual tax ضريبة عينية
 Actual total loss خسارة كلية فعلية
 Actual total loss الخسارة الكلية الفعلية
 Actual valuation تقييم حقيقي
 Actual value قيمة حالية، قيمة سوقية
 Actual value قيمة فعلية
 Actual weight وزن فعلي، وزن حقيقي



 Actual wheat حنطة متاحة، قمح متاح
 Actual yield عائد فعلي
 Actualization تحقيق، جعل األمر واقعًا، تجديد، جعل الشيء  بقيمته الحالية، تحديث
 Actually فعالً، من حيث الواقع
 Actually outstanding معلق بصفة حالية
 Actuals بضاعة حاضرة
 Actuarial اكتواري، متعلق برياضيات التأمين
 Actuarial equivalent معادل اكتواري
 Actuarial evaluation تقدير اكتواري
 Actuarial expectation تةقعات اكتوارية
 Actuarial mathematics رياضيات اكتوارية
 Actuarial reserves احتياطيات اكتوارية
 Actuarial tables جداول الخبير االكتواري
 Actuary اكتواري، خبير إحصائي، خبير رياضيات  التأمين
 Actuary خبير تأمين
 Acute competition منافسة حادة
 Acute crisis أزمة حادة
 Acute depression كساد قاتل
 Ad hoc مناسب، خاص، لهذا الغرض
 Ad hoc من أجل، لهذا الغرض
 Ad hoc aid مساعدة حسب الظروف
 Ad hoc body هيئة لهذا الغرض
 Ad hoc committee لجنة خاصة، متعلقة بالموضوع
 Ad hoc committee لجنة مؤقتة لبحث موضوع محدد
 Ad Hoc Committee لجنة مؤقتة 
 Ad hoc judge قاضي الموضوع
 Ad hocracy تنظيم غير بيروقراطي
 Ad interim مؤقتًا، بين الفترة
 Ad interim بالنيابة، بالوكالة
 Ad referendum مع حق الرجوع للجهة األعلى
 Ad referendum بشرط االستشارة
 Ad valorem حسب القيمة
 Ad valorem حسب القيمة، نسبي
 Ad valorem duties رسوم قيمية، رسوم نسبية
 Ad valorem duty رسم قيمي
 Ad valorem tariff تعريفة قيمية
 Ad valorem tax ضريبة قيمية
 Adaptability القابلية للتكيف
 Adaptability (Adaptation) التكيف 
 Adaptation مالءمة، تأقلم، تكيف، مرونة
 Adaptation تكيف
 Adaptation level مستوى التكيف
 Adaptation Level مستوى التكيف
 Adaptive behavior سلوك متكيف
 Adaptive Behavior السلوك التكيفي (المتكيف)
 Adaptive management إدارة متكيفة، إدارة مرنة
 Adaptive research بحوث تطبيقية
 Add the signature, to وقع، أضاف التوقيع، مهر التوقيع
 Add, to أضاف، جمع
 Added مضاف، مجمع، مجموع
 Added value قيمة مضافة
 Added Value القيمة المضافة
 Added value tax ضريبة على القيمة المضافة
 Addendum ملحق
 Adding machine آلة جمع
 Adding machine آلة جمع
 Addition إضافة، جمع، حاصل جمع
 Addition إضافة، جمع
 Addition table جدول الجمع
 Addition to surplus إضافة لالحتياطي العام
 Addition to taxes زيادة في الضرائب، ضرائب إضافية
 Addition to the stock زيادة رأس المال بضم االحتياطيات
 Additional إضافي، مضاف



 Additional إضافي
 Additional agreement اتفاق إضافي
 Additional allotment مخصص إضافي
 Additional assessment ضريبة إضافية
 Additional benefit ميزة إضافية
 Additional charge مصاريف إضافية، إضافة سعرية
 Additional clause ملحق عقد، شرط إضافي
 Additional cost تكلفة إضافية، نفقة إضافية
 Additional cost تكلفة إضافية
 Additional cost التكاليف اإلضافية
 Additional credit اعتماد إضافي
 Additional creditor amounts إضافات مالية دائنة
 Additional debtor amounts إضافات مالية مدينة
 Additional estate tax ضريبة تركات إضافية
 Additional fee ضريبة إضافية
 Additional freight مصاريف شحن إضافية
 Additional hours ساعات عمل إضافية
 Additional income دخل إضافي
 Additional income دخل إضافي
 Additional insured المؤمن عليه اإلضافي
 Additional investment استثمار إضافي
 Additional investments استثمارات إضافية
 Additional order طلب إضافي
 Additional paid in capital زيادة رأس المال المدفوع
 Additional payment أجر إضافي
 Additional payments مدفوعات إضافية
 Additional payments محاسبة إدارية
 Additional percentages نسبة إضافية
 Additional postages أجرة إضافية بريدية
 Additional premium قسط إضافي
 Additional rates ضرائب محلية، ضرائب إضافية
 Additional reserves احتياطيات إضافية
 Additional security ضمان إضافي، ضمان مقابل
 Additional share حصة تكميلية
 Additional statement بيان تكميلي، كشف تكميلي
 Additional tax ضريبة إضافية
 Additions توسعات إنشائية
 Additions and betterments توسعات وتحسينات
 Address عنوان
 Address عنوان
 Address عمل إداري
 Address card بطاقة عنوان
 Address for service موطن مختار
 Address label بطاقة عنوان
 Address label مستشار إداري
 Address not permitted عنوان غير مقبول
 Address of an item عنوان بعيثة
 Address portion طرف العنوان
 Address to the court مرافعة، دفاع
 Address, to أرسل، عنون، توجه
 Addressee مرسل إليه
 Addressee only يسلم يًدا بيد
 Addresser مرسل منه، مرسل
 Addressing machine شئون إدارية
 Addressing Machine آلة وضع العناوين
 Addressing machine آلة كتابة العناوين
 Addressing machine;   addressograph آلة كتابة العناوين
 Addressing system نظام العنونة
 Addressing system تحليل إداري
 Addressograph آلة وضع العناوين
 Adequacy of financing كفاية التمويل
 Adequacy of financing طعن إداري
 Adequacy Principle مبدأ الكفاية



 Adequate disclosure principle مبدأ إعطاء المعلومات
 Adhere, to انضم، وقع على اتفاقية
 Adherence انضمام
 Adherence To Purchasing Terms التقيد بشروط الشراء
 Adhesive tape شريط الصق
 Adjacent مجاور، مالحق
 Adjacent مساعد إداري
 Adjacent country بلد متاخم
 Adjective law إجراءات، قواعد إجرائية
 Adjective law قانون إجرائي
 Adjective law مراجعة إدارية
 Adjourn the meeting, to رفع الجلسة، أجلها
 Adjournment تأجيل
 Adjournment سلطة إدارية
 Adjournment of the session انتهاء الدورة
 Adjudicate يقر، يعلن، مساعد، تكميلي
 Adjudicate عوائق إدارية
 Adjudicating bankruptcy إشهار اإلفالس
 Adjudicating bankruptcy سلوك إداري
 Adjudication مناقصة، مزاد، حكم، قرار
 Adjudication حكم قضائي
 Adjudication اختناق إداري
 Adjudication of bankruptcy حكم بإشهار إفالس
 Adjudication of bankruptcy حكم قضائي باإلفالس
 Adjudication of bankruptcy موازنة إدارية
 Adjudication or tenders مقارنة العروض، البت في العروض
 Adjudication order أمر بإشهار إفالس
 Adjudicator عضو محكم
 Adjudicator شهادة إدارية
 Adjunctive مساعد، تكميلي
 Adjunctive تغيير إداري
 Adjunctive program برنامج مساعد
 Adjunctive program كادر إداري
 Adjunctive task واجب إضافي
 Adjunctive task اتصال إداري
 Adjust, to سّوى، صّوب، عّدل، صّحح
 Adjustable peg سعر صرف قابل للتعديل إلى حد ضئيل
 Adjusted capital رأس المال + االحتياطيات 
 Adjusted figures أرقام معدلة
 Adjusted figures تركيز إداري
 Adjusted gross income إجمالي الدخل المعدل
 Adjusted gross income عقد إداري
 Adjusted income دخل حقيقي، دخل معدل
 Adjusted income رقابة إدارية 
 Adjusted trial balance ميزان المراجعة المعدل
 Adjusted trial balance ميزان مراجعة معدل
 Adjusted trial balance فساد إداري
 Adjuster مقرر، موزع، خبير مصرف، مصفى تأمين  باحث شكاوي العمالء
 Adjuster ُمَوفّقْ 
 Adjusting accounts receivable تسوية الديون
 Adjusting entries قيود تسوية
 Adjusting entries قيود تسوية حسابات
 Adjusting process عملية تسوية
 Adjustment تسوية، تصويب، تعديل، سداد، تصحيح
 Adjustment قيم، مدبر، وكيل
 Adjustment ضبط، تسوية، تعديل، توافق
 Adjustment accounts حسابات تسوية
 Adjustment bond سندات إعادة تنظيم، سندات تسوية
 Adjustment bond مجلس تسوية المنازعات
 Adjustment bond سند تسوية
 Adjustment bureau مكتب تسوية
 Adjustment Bureau مكتب التسوية
 Adjustment entry قيد تسوية، قيد توثيق



 Adjustment of a policy تعديل سياسية
 Adjustment of a program تصحيح برنامج
 Adjustment of claims تسوية الخسارة، تقدير الخسارة
 Adjustment of claims تقدير الخسارة، تسوية الخسارة
 Adjustment of credit facilities تنظيم التسهيالت االئتمانية
 Adjustment of exchange rates تصويب أسعار العملة، تعديل سعر الصرف
 Adjustment of wages تعديل المرتبات
 Adjustments تسويات ختامية
 Administer يدير 
 Administer, to أدار، دبر
 Administered account حساب غير حر
 Administered price سعر جبري، سعر موجه
 Administered prices أسعار تحكمية
 Administrant َقيّْم، مدير، وكيل
 Administrate, to أدار، دبّر
 Administration إدارة، مصلحة
 Administration إدارة، مصلحة
 Administration اإلدارة التنفيذية
 Administration cost تكاليف اإلدارة
 Administration costs تكاليف اإلدارة
 Administration Costs, Management of إدارة شئون  التكاليف
 Administration flow chart خريطة تسلسل العمليات اإلدارية
 Administration in Washington حكومة الواليات المتحدة
 Administration of income إدارة الدخل، إدارة الكسب
 Administration of minor’s estate قوامة
 Administration of property إدارة األموال
 Administration of public authority إدارة المصالح العامة
 Administration of trade regulation تطبيق قواعد التجارة
 Administration order أمر بإدارة مال
 Administration property إدارة الممتلكات
 Administration; administratrix مدير، قيّم، مباشر، وصي
 Administrative إداري
 Administrative إداري
 Administrative ability قدرة إدارية
 Administrative action قرار إداري، إجراء إداري
 Administrative assessment ضريبة مصلحية، تقدير ضريبي مصلحي
 Administrative board مجلس إدارة
 Administrative committee لجنة إدارية
 Administrative Communication االتصاالت اإلدارة
 Administrative Corruption الفساد اإلداري
 Administrative cost center مركز تكلفة الخدمة اإلدارية
 Administrative costs تكاليف الخدمات اإلدارية
 Administrative Costs تكاليف الخدمات اإلدارية
 Administrative court محكمة إدارية
 Administrative cycle دورة إدارية
 Administrative decision قرار إداري
 Administrative development تنمية إدارية
 Administrative discretion حرية التصرف اإلداري
 Administrative distraint حجز إداري
 Administrative efficiency كفاءة إدارية
 Administrative Efficiency الكفاءة اإلدارية
 Administrative expenditure مصاريف إدارة، مصروفات إدارية
 Administrative expenses مصروفات إدارية
 Administrative expenses مصروفات إدارية
 Administrative guardianship وصاية إدارية
 Administrative hierarchy تدرج السلطات اإلدارية
 Administrative information معلومات إدارية
 Administrative jurisdiction قضاء إداري
 Administrative law قانون إداري
 Administrative law قانون إداري
 Administrative leadership قيادة إدارية
 Administrative man رجل إداري
 Administrative manual دليل إداري



 Administrative measures تدابير إدارية
 Administrative method أسلوب إداري
 Administrative officer مسئول إداري
 Administrative Officer مسؤول المكتب اإلداري
 Administrative order أمر إداري
 Administrative organization منظمة إدارية
 Administrative planning تخطيط إداري
 Administrative police ضبط إداري
 Administrative policy سياسة إدارية
 Administrative power قدرة إدارية
 Administrative procedures إجراءات إدارية
 Administrative procedures إجراءات إدارية
 Administrative process عملية إدارية
 Administrative provisions إجراءات إدارية
 Administrative reform إصالح إداري
 Administrative regulations لوائح إدارية
 Administrative reorganization إعادة التنظيم اإلداري
 Administrative sanction جزاء إداري
 Administrative sciences علوم إدارية
 Administrative services خدمات إدارية
 Administrative staff هيئة الموظفين اإلداريين
 Administrative statistics إحصاء إداري
 Administrative strategy استراتيجية إدارية
 Administrative supervisor مشرف إداري
 Administrative surplus فائض إداري
 Administrative survey مسح إداري
 Administrative system نظام إداري
 Administrative taxation ضريبة مصلحية
 Administrative training تدريب إداري
 Administrative unit وحدة إدارية
 Administrator مدير، إداري
 Administrator ad litem قيم معين على تركة
 Administrator cum testamento   annexo قيم يدير تركة بموجب وصية
 Administrator durante absentia قيم على تركة بسبب غياب منفذ الوصية
 Administrator durante minore   aetate قيم بسبب حداثة منفذ الوصية
 Administrator of a child unborn قيم على مال جنين
 Administrator of an estate قيم على تركد
 Administrator pendente lite قيم على تركد متنازع على وصية فيها
 Administrator’s bond تعهد القيم بالمحافظة على المال
 Administrator’s bond تعهد مدير التركة
 Administratorship قوامة
 Admiralty law قانون بحري
 Admissible مقبول، جدير بالقبول، مسموح به
 Admission قبول، تسليم، سماح، قيد، التحاق
 Admission سماح، قبول
 Admission charge رسم دخول
 Admission fee رسم التحاق، رسم قيد
 Admission of debts تحقيق الديون
 Admission of stocks to quotation قبول أوراق مالية في جدول التسعيرة
 Admission to stock exchange قيد بسوق األوراق المالية
 Admit, to سلم، قبل، ألحق
 Admittance تسلم، قبول، إلحاق
 Admittance دخول، إدخال
 Admittance of a partner قبول شريك جديد
 Admittance of attorney تعيين محام
 Admitted to dealings مدرج بقائمة أسعار البورصة
 Admonishment; admonition إنذار
 Admonition تحذير
 Admonition اإلنذار ـ اإلخطار
 ADMOS : Automatic Device for   Mechanized  Order Selectionالجهاز األتوماتيكي (الذاتي) النتقاء الطلبات  أوتوماتيكيا
 Adopt, to قرر، اتخذ قراًرا، تبنى
 Adoption قرار، اتخاذ قرار، تبن
 Adoption of plan إقرار الخطة



 Adult بالغ سن الرشد، بالغ
 Adult بالغ
 Adult education تعليم الكبار
 Adult tariff كامل التعريفة
 Adulteration غش
 Adulteration of the coinage غش المسكوكات النقدية
 Advance سلفة، قرض، دفعة مقدمة، نمو، ارتفاع
 Advance سلفة، قرض مصرفي
 Advance account حساب السلف
 Advance against cottons قرض بضمان أقطان
 Advance against cottons قرض بضمان أقطان
 Advance against goods سلفة بضمان بضائع
 Advance against merchandise قرض بضمان بضاعة
 Advance against merchandise قرض بضمان بضاعة
 Advance against securities قرض بضمان أوراق مالية
 Advance against securities قرض بضمان أوراق مالية
 Advance annual leave إجازة سنوية مقدًما
 Advance buying شراء مسبق، شراء للتخزين
 Advance Buying الشراء لغرض التخزين
 Advance by overdraft سلفة على المكشوف
 Advance commitment التزام أو وعد بسلفة
 Advance commitment التزام بسلفة
 Advance contracting تعاقد مسبق
 Advance contribution مقدم اشتراك
 Advance copy نسخة تجارب الطبع
 Advance deposit إيداع مسبق
 Advance deposit for imports تأمين عملية االستيراد
 Advance freight نولون مدفوع مقدًما
 Advance freight نولون مدفوع مقدًما
 Advance guaranteed قرض مضمون
 Advance guaranteed قرض مضمون
 Advance in cash سلفة نقدية
 Advance note مذكرة أجر مقدم
 Advance of (Against) Securities سلفة مقابل سندات مالية
 Advance of money سلفة نقدية
 Advance on a mortgage قرض مقابل رهن
 Advance on a mortgage قرض مضمون، قرض برهن
 Advance on wage سلفة على األجر
 Advance order طلبية مسبقة
 Advance payment دفعة مقدمة
 Advance payment دفع مسبق
 Advance payment bond كفالة سداد السلف المقررة
 Advance tax ضريبة مسددة مقدًما
 Advance unsecured قرض على المكشوف، قرض بدون ضمان
 Advance upon collateral سلفة بضمان أوراق مالية
 Advance upon securities سلفة بضمان سندات مالية
 Advance, to اقرض، سلف، عجل
 Advanced training تأهيل على مستوى عال
 Advancement تقدم، إقراض، دفعة تحت الحساب، ترقية
 Advancement تقدم، ترقية
 Advantage ميزة، فائدة
 Advantage ميزة، أفضلية
 Advantage in kind ميزة عينية
 Adventure مخاطرة، مجازفة، مضاربة
 Adventure مخاطرة، مجازفة
 Adverse مضاد، سالب، سلبي، به عجز
 Adverse balance ميزان يتضمن عجًزا
 Adverse balance رصيد سالب
 Adverse Balance of Trade ميزان تجاري عاجز
 Adverse capital movements هروب رؤوس األموال
 Adverse effect أثر سلبي، ضرر
 Adverse opinion رأى معارض
 Adverse party طرف مضاد، خصم



 Adverse possession حيازة واقع
 Adverse report تقرير سلبي
 Adverse trade balance ميزان تجاري سالب
 Adverse variance اختالف سلبي
 Adversely سلبًا، سلبيًا
 Adversity تنازع القوانين
 Advertise يعلن
 Advertise or advertize, to نشر، أعلن، أخطر
 Advertisement إعالن، إنذار
 Advertisement إعالن
 Advertisement required by law إعالن قضائي أو قانوني
 Advertiser معلن
 Advertiser معلن
 Advertising اإلعالن
 Advertising account حساب النشر واإلعالن
 Advertising agency وكالة إعالن
 Advertising agency وكالة إعالن
 Advertising allowance مسموحات اإلعالن
 Advertising Analysis تحليل اإلعالن
 Advertising and selling expenes مصروفات البيع واإلعالن
 Advertising appeal جاذبية إعالنية
 Advertising Appraisal تقييم (تقويم) نتائج اإلعالن
 Advertising Appropriation اعتماد اإلعالنات
 Advertising appropriations مخصصات اإلعالن
 Advertising budget موازنة النشر واإلعالن
 Advertising campaign حملة إعالنية، حملة دعائية
 Advertising campaing حملة إعالنية
 Advertising consultant مستشار إعالنات
 Advertising costs تكاليف اإلعالن
 Advertising expenditure مصروفات نشر وإعالن
 Advertising manager مدير الدعاية واإلعالن
 Advertising media وسائل اإلعالن، وسائل إعالمية
 Advertising media وسائل اإلعالن
 Advertising Media وسائل اإلعالن (وسائط اإلعالن)
 Advertising message رسالة إعالنية
 Advertising practitioner متعهد إعالنات
 Advertising rate تعريفة اإلعالنات
 Advertising research بحوث اإلعالن
 Advertising Research بحوث اإلعالن
 Advertising schedule خطة اإلعالن
 Advertising slogan شارة دعائية، شعار إعالني
 Advertising space مكان مخصص لإلعالن
 Advertising theme موضوع إعالني، مقال إعالني
 Advertising; advertizing نشر وإعالن، دعاية
 Advice-note إخطار، إشعار
 Advice إشعار، إخطار، رأى
 Advice note إشعار، إخطار
 Advice of acceptance إخطار بالقبول
 Advice of arrival إخطار بالوصول
 Advice of arrival إخطار بالوصول
 Advice of delivery إشعار استالم
 Advice of dispatch إخطار باإلرسال
 Advice of dispatch إخطار بإرسال بضاعة
 Advice of Dispatch إشعار إرسال البضاعة
 Advice of entry, notice of entry إشعار قيد
 Advice of fate إخطار عدم دفع
 Advice of loading إشعار شحن بحري
 Advice of payment إخطار بالدفع
 Advice of purchase or sale إشعار تنفيذ أوراق مالية
 Advice of shipment إخطار بالشحن
 Advice of shipment إخطار بالشحن
 Advice of Shipment إشعار شحن البضاعة
 Advice of transfer; notice of إشعار تحويل



 Advise, to أخطر، أشعر
 Advised documentary credit اعتماد مستندي غير معزز
 Advised line of credit حد ائتمان مبلغ
 Advisee مرسل إليه
 Adviser مستشار
 Adviser, advisor مستشار
 Advising bank مصرف مبلّغ
 Advisor, see adviser غير موجودة
 Advisory board لجنة استشارية، مجلس استشاري
 Advisory body جهاز استشاري
 Advisory committee لجنة استشارية
 Advisory committee لجنة استشارية
 Advisory funds; discritionary   funds أموال مودعة لحسن تصرف إدارة المصرف
 Advisory opinion رأى استشاري
 Advisory opinion رأى استشاري
 Advocate محام
 Advocate, to دافع، أيد
 Aerial fleet أسطول جوي
 Aerial navigation مالحة جوية
 Aero-philately هواية طوابع البريد الجوي
 Aerodrome مطار
 Aerogramme; air letter رسالة بريدية جوية مظروفة
 Aeronautics شئون المالحة الجوية
 Affair شأن
 Affairs أعمال، شئون
 Affect, to أثّر، خّص، لحق
 Affected interest مصلحة لحقها الضرر
 Affection اختصاص بعقار
 Affection وجدان، شعور، عاطفة
 Affection arousal إثارة الشعور
 Affection need الحاجة إلى االنتماء
 Affiant منش]ء اإلقرار بالمؤيد بيمين، شاهد بحلف  اليمين
 Affidavit إقرار خطي مؤيد بيمين، إقرار رسمي، شهادة  مصرفية بملكية شخص ألوراق مالية
 Affiliate شركة منضمة، شركة تابعة
 Affiliated bank مصرف شقيق، مصرف منضم
 Affiliated bank مصرف فرعي
 Affiliated company شركة مرتبطة، شركة شقيقة
 Affiliated company شركة تابعة
 Affiliated enterprise مؤسسة تابعة
 Affiliated undertaking منشأة تابعة
 Affiliated units وحدات تابعة
 Affiliation انتساب، ارتباط
 Affiliation انضمام، انتساب
 Affiliation ratio نسبة االرتباط
 Affiliation want الرغبة في االنتماء
 Affiliation Want رغبة االنتماء
 Affirmation تأييد، تأكيد
 Affirmative موجب، طلبي، مؤيد، مؤكد
 Affix a notice, to علق إعالنًا
 Affix a seal, to أغلق باألختام
 Affix a signature, to أمهر بالتوقيع، وقع
 Affixing of customs seals وضع أختام جمركية
 Affluent society مجتمع الوفرة،  مجتمع الرفاهية
 Affluent society مجتمع الرخاء
 Affranchise, to أعفى من الرسوم، حرر
 Affreightment استئجار سفينة، عقد شحن
 Afloat عائم، بالبحر، بطريق البحر
 Afloat في البحر
 Aforegoing سابق
 Aforesaid مذكور أعاله، سابق الذكر، سالف الذكر
 Aforethought قصد، نية سابقة
 African development bank بنك التنمية اإلفريقي
 African Development Fund صندوق التنمية اإلفريقي 



 After-date bill ورقة أو كمبيالة بفترة استحقاق تبدأ من تاريخ  تحريرها
 After-mentioned مذكور فيما بعد
 After-service health insurance تأمين صحي بعد ترك الخدمة
 After-sight bill ورقة أو كمبيالة بمهلة االطالع
 After-tax profits صافي األرباح بعد خصم الضرائب
 After-tax yield العائد بعد خصم الضرائب
 After-thought رأى متأخر، فكر متخلف
 After acceptation قبول الحق، بعد القبول
 After account حساب جديد، حساب إضافي
 After acquired property ممتلكات مستجدة
 After care رعاية المفرج عنهم
 After cost تكلفة تكميلية
 After date بعد تاريخ االستحقاق
 After date من تاريخه
 After due notice is given بعد إخطار كما يجب
 After hour بعد اإلقفال
 After hours price سعر بعد اإلقفال
 After market; secondary market سوق ثانوية، خارج السوق، بعد اإلقفال
 After sale service خدمات بعد البيع
 After sales service خدمة ما بعد البيع
 After sight بعد االطالع 
 After tax yield عائد صاٍف بعد الضرائب
 Against مقابل، ضد
 Against acceptance مقابل التوقيع بالقبول
 Against actuals مقابل بضاعة حاضرة
 Against all risks ضد كافة األخطار
 Against all risks ضد جميع األخطار
 Against collection مقابل التحصيل
 Against payment مقابل الدفع
 Against payment مقابل الدفع
 Against receipt مقابل إيصال
 Agate line سطر إعالني
 Age عمر، سن، عصر
 Age activity rate نسبة اليد العاملة بحسب األعمار
 Age admitted سن مقبولة
 Age analysis تحليل العمر، تحليل الزمن
 Age analysis of accounts receivable التحليل الزمني للحسابات المدينة
 Age Analysis of Accounts Receivable التحليل الزمني لحسابات القبض
 Age discrimination تمييز بحسب السن
 Age distribution توزيع السكان بحسب السن
 Age distribution توزيع السكان حسب األعمار
 Age group فئة بحسب السن
 Age life method of depreciation  ،منهج استهالك بمعدالت ثابتة
 Age limit نهاية العمر، الحد االفتراضي للعمر
 Age limitation تحديد السن الوظيفي
 Age of discretion سن التمييز
 Age of enlightenment عصور التنوير
 Age pattern analysis تحليل التوزيع العمري
 Age proof إثبات السن
 Age pyramid هرم األعمار
 Age pyramid هرم األعمار
 Age specific mortality rate معدل الوفيات حسب السن
 Age structure هيكل األعمار
 Age structure هيكل األعمار
 Ageing or aging of accounts تبويب تاريخي للحسابات
 Agency وكالة، توكيل، فرع، مكتب
 Agency وكالة، مؤسسة
 Agency agreement عقد وكالة
 Agency bill كمبيالة مسحوبة على فرع
 Agency contract عقد وكالة
 Agency cost تكلفة الوكالة
 Agency for international   Development وكالة التنمية الدولية
 Agency relationship عالقة وكالة



 Agency substitutes وكاالت تحصيل الديون
 Agency Substitutes وكاالت تحصيل الديون
 Agenda جدول ألعمال، أجندة
 Agenda جدول أعمال
 Agenda for action خطة عمل
 Agent وكيل، ممثل، موظف، عامل
 Agent وكيل
 Agent bank مصرف وكيل، مصرف وكيل لمصرف آخر
 Agent general ممثل عام مفوض
 Agent of manufacturers وكيل منتجين
 Agent of production عنصر إنتاج، عامل إنتاج
 Agent of production عامل إنتاج
 Agent’s lien امتياز الوكيل
 Agents accounts حساب الوكالء
 Aggravated damages أضرار فادحة
 Aggravating circumstances ظروف مشددة
 Aggregate مجمل، مجموع، كلي
 Aggregate كلي، إجمالي
 Aggregate accounts مجمل الحسابات، حسابات مجمعة
 Aggregate amount مبلغ كلي، مبلغ إجمالي
 Aggregate analysis تحليلي كلي
 Aggregate book دفتر شامل
 Aggregate consumption استهالك كلي
 Aggregate consumption function دالة كلية لالستهالك
 Aggregate demand إجمالي الطلب
 Aggregate demand طلب كلي
 Aggregate demand funtion دالة الطلب الكلي
 Aggregate economic activity مجموع النشاطات االقتصادية
 Aggregate employment إجمالي العمالة، عمالة كلية
 Aggregate expenditure إجمالي المصروفات
 Aggregate imports جملة السلع المستوردة
 Aggregate indemnity إجمالي التعويض في التأمين
 Aggregate liabilities مجموع االلتزامات
 Aggregate liquidity مجموع السيولة
 Aggregate net increment إجمالي صافي النمو
 Aggregate output   إنتاج كلي
 Aggregate planning تخطيط كلي
 Aggregate production funtion دالة اإلنتاج الكلية
 Aggregate quotas إجمالي الحصص
 Aggregate real demand طلب كلي فعلي
 Aggregate risk مجموعة المخاطر، مخاطر كلية
 Aggregate scheduling جدولة كلية
 Aggregate stock مخزون متجمع
 Aggregate supply إجمالي العرض
 Aggregate supply عرض كلي
 Aggregate target أهداف اقتصادية كبرى
 Aggregate value قيمة إجمالية، إجمالي القيمة
 Aggregate value قيمة كلية
 Aggregate, to ل جمع، أجمل، جمَّ
 Aggregates مجموع المشكالت االقتصادية الكبرى
 Aggregation تجميع، تراكم
 Aggregation تجميع
 Aggregation of flows تجميع التدفقات
 Aggregation of input-output tables تجميع جداول المدخالت والمخرجات
 Aggregative planning تخطيط شامل
 Aggression عدوان
 Aggressive pricing تحدي األسعار، تسعير عدواني
 Aggressive pricing policy سياسة تسعير عدوانية
 Aggressive protectionism حماية تعسفية
 Aggressive selling policy سياسة بيعية عدوانية
 Aggressiveness تحدي السوق
 Aggrieved party طرف خاسر، ضحية
 Aging تقدير العمل



 Aging inventory مخزون قديم
 Aging of the population تقدم السكان في العمر
 Agio أجيو، مقابل الخدمات المصرفية، فرق عملة،  عالوة بورصة
 Agio عمولة صرافة
 Agio account حساب األجيو، حساب فروق العملة
 Agiotage مضاربة في أسعار العملة أو في األوراق  المالية
 Agist إيجار مزرعة
 Agrarian زراعي
 Agrarian reform إصالح زراعي
 Agrarian reform إصالح زراعي
 Agrarian revolution ثورة زراعية
 Agrarianism نظرية تنادي باإلصالح الزراعي
 Agree the accounts, to; صدق على القيود الحسابية
 Agree, to` اتفق علي، وافق على، سلّم بـ
 Agreeable ودي، مقبول
 Agreeable division قسمة ودية
 Agreed amount clause شرط القيمة االتفاقية
 Agreed consideration; - price سعر متفق عليه
 Agreed minutes محضر اجتماع معتمد
 Agreed price سعر متفق عليه
 Agreement اتفاق، اتفاقية، عقد، تفاهم
 Agreement dollar دوالر اتفاقي
 Agreement entered into between اتفاقية عقدت بين
 Agreement for sale عقد بيع
 Agreement renewal تجديد العقد
 Agreement to reimburse اتفاق على التسديد
 Agrico-monetary measures إجراءات نقدية موجهة للزراعة
 Agricultural زراعي
 Agricultural accounting محاسبة زراعية
 Agricultural Bank مصرف زراعي، بك زراعي
 Agricultural bank مصرف زراعي
 Agricultural charges رهن محاصيل ومهمات زراعية
 Agricultural committee لجنة زراعية
 Agricultural commodities منتجات زراعية، سلع زراعية
 Agricultural Cooperative جمعية تعاونية زراعية
 Agricultural cooperative society جمعية تعاونية زراعية
 Agricultural credit ائتمان زراعي
 Agricultural Credit Bank مصرف ائتمان زراعي
 Agricultural density كثافة زراعية
 Agricultural development تنمية زراعية
 Agricultural economics اقتصاديات الزراعة، علم االقتصاد الزراعي
 Agricultural economics اقتصاد زراعي
 Agricultural employment عمالة زراعية
 Agricultural enterprise مشروع زراعي
 Agricultural expansion توسع زراعي
 Agricultural fluctuations تقلبات زراعية
 Agricultural infrastructure مرافق أساسية زراعية
 Agricultural labor; - labor عمالة زراعية، يد عاملة زراعية، عمال  زراعيون
 Agricultural loan قرض زراعي
 Agricultural marketing act قانون التسويق الزراعي
 Agricultural mechanization ميكنة الزراعة
 Agricultural mortgage رهن زراعي
 Agricultural papers أوراق زراعية
 Agricultural policy سياسة زراعية
 Agricultural production statistics إحصاء اإلنتاج الزراعي
 Agricultural productivity إنتاجية زراعية
 Agricultural products محاصيل زراعية
 Agricultural project مشروع زراعي
 Agricultural protectionism حماية المنتجات الزراعية
 Agricultural resources موارد زراعية
 Agricultural sector قطاع زراعي
 Agricultural surplus فائض زراعي
 Agricultural surplus; فائض زراعي



 Agricultural taxation نظام الضرائب الزراعية
 Agricultural terms of trade معدالت التبادل الزراعي
 Agricultural underemployment نقص العمال الزراعيين
 Agricultural unemployment بطالة زراعية
 Agricultural workers union نقابة العمال الزراعيين
 Agriculture زراعة
 Agriculture زراعة 
 Agriculture based industry صناعة زراعية
 Agriculture cooperative جمعية تعاونية زراعية
 Agro-allied industry نشاط مرتبط بالزراعة
 Agro-business establishment منشأة زراعية صناعية
 Agro-industry نصاعة زراعية
 Agronomist مهندس زراعي
 Agronomy علم الزراعة
 Aid مساعدة، عون، معونة، إعانة
 Aid معونة، مساعدة، إعانة
 Aid agency هيئة معونة
 Aid channels قنوات المعونة
 Aid commitment ارتباط بتقديم معونة، تعهد بتقديم معونة
 Aid commitment تعهد بتقديم اإلعانة
 Aid consortium اتحاد لتقديم معونة
 Aid cutoff قطع المعونة
 Aid donor country بلد مقدم للمعونة
 Aid in kind معونة عينية
 Aid in kind مساعدة عينية
 Aid program برنامج المساعدة
 Aid program برنامج مساعدة
 Aid recipient country بلد مستفيد من المعونة
 Aid tying معونة مشروطة، معونة مرتبطة
 Aid users مستخدمو المعونة
 AIDA : Attention, Interest, Desire, انتباه، اهتمام، رغبة، عمل
 Aided مدَعم، مقَدم له دعم
 Aim غرض، غاية، هدف
 Aim of a bill قصد المشّرع
 Air هواء، فضاء، جو
 Air-parcel طرد بريد جوي
 Air cargo شحن جوي
 Air cargo حمولة مشحونة جًوا
 Air consignment note وثيقة شحن جوي
 Air conveyance cost أجرة النقل الجوي
 Air corridor; - lane ممر جوي، مجاز جوي
 Air express شحن جوي سريع
 Air freight شحن جوي
 Air grievances, to عبر عن أحزانه
 Air lane ممر جوي
 Air law قانون جوي
 Air letter خطاب جوي
 Air letter; aerogramme رسالة جوية مظروفة
 Air mail بريد جوي
 Air mail correspondence مراسلة جوية
 Air mail despatch إرسالية جوية
 Air mail distance مسافة بريدية جوية
 Air mail item بعيثة جوية
 Air mail receipt إيصال بريد جوي
 Air mail services خدمات بريدية جوية
 Air mail stamp طابع بريد جوي
 Air mail transfer تحويل جوي، حوالة جوية
 Air mail transfer حوالة بالبريد الجوي
 Air pollution تلوث الهواء، تلوث الجو
 Air port ميناء جوي
 Air route طريق جوي
 Air sendings شحنات جوية
 Air surcharge أجرة جوية إضافية



 Air taxi طائرة تاكسي
 Air terminal محطة جوية
 Air traffic حركة جوية، مرور جوي
 Air transport نقل جوي
 Air transport نقل جوي
 Air way bill; air consignment note وثيقة شحن جوي
 Air, to نشر، اشهر
 Airbus أتوبيس جوي، طائرة ركاب
 Aircraft مالحة جوية، مركبة جوية
 Aircraft finance تمويل المركبات الجوية
 Aircraft mortgage رهن المركبات الجوية
 Airline شركة جوية، خطوط جوية
 Airline شركة طيران، خط جوي
 Airway bill of lading بوليصة شحن بالطائرة
 Airway board مجلس الخطوط الجوية
 Alarm تحذير
 Aleatory contract عقد غرر، عقد له صفة المخاطرة
 Algebra جبر، علم الجبر
 Algebra الجبر
 Algebrical sign عالمة جبرية، رمز جبري
 Algol الغول
 ALGOL (algorithmic language لغة ألجول
 Algorithm خوارزمية، لوغاريتم
 Algorithm الخوارزمية
 Alibi دفع بالغيبة
 Alibi عذر
 Alien غريب، أجنبي
 Alien غريب، أجنبي
 Alien company شركة أجنبية
 Alien labor عمالة أجنبية
 Alien property ملك الغير، أموال الغير
 Alienable قابل للتصرف فيه، أو التنازل عنه
 Alienable قابلية تحويل الملكية لشخص آخر
 Alienate, to تصرف، حول، نقل ملكية
 Alienation تصرف، تحويل، نقل ملكية
 Alienation اغتراب، تحويل ملكية شئ لشخص آخر
 Alienator متصرف، ناقل ملكية
 Alienator بائع متصرف، ناقل للملكية
 Alienee متصرف له، محول إليه
 Aligned countries بالد منحازة
 Alignment انحياز، خط تنظيم، تقريب، تقارب
 Alimentary متعلق بالغذاء، غذائي
 Alimentary debt دين نفقة
 Alimony نفقة واجبة
 All كل، بالكامل، شامل، جميع، كافة
 All-commodity rate نولون موحد
 All-in insurance تأمين شامل
 All-in policy تأمين ضد كافة األخطار
 All-in policy وثيقة تأمين شامل
 All-in price سعر شامل
 All-inclusive insurance تأمين ضد كل األخطار
 All – Inclusive Income Statement بيان األرباح والخسائر الشامل
 All charges to goods كافة المصروفات على عاتق مستلم البضاعة
 All fours شبه بين حالتين
 All moneys debenture رهن ضمان عام
 All or any part كل المعروض أو جالء منه
 All or none كل المعروض أو ال شئ، الكل من عدمه
 All purpose bank مصرف لكافة األغراض
 All purpose computer حاسب عام
 All rights reserved جميع الحقوق محفوظة
 All risk insurance تأمين ضد جميع األخطار
 All risks كافة األخطار
 All time high صعود بال مقدمات



 All time low هبوط بال مقدمات
 All up service خدمة شاملة
 Allegation ادعاء، موضوع الدعوى، وسيلة الدفاع
 Allegation ادعاء
 Allege, to ادعى، زعم
 Allegiance والء
 Alleviate, to خفّف، هّون
 Alliance اتحاد
 Allied banks مصارف منضمة، ـ متحدة
 Allied industries صناعات مرتبطة
 Allocate, to خصص، وزع، قّسم
 Allocation تخصيص، مخصص، توزيع، تقسيم، مرتب،  عالوة
 Allocation تخصيص، توزيع
 Allocation توزيع، تقسيم
 Allocation Cost توزيع عناصر الكلفة
 Allocation models نماذج التخصيص
 Allocation of assets توزيع األصول، ـ االستثمارات
 Allocation of charges أيلولة األجور البريدية
 Allocation of contract رسو مزاد، مرسى مزاد
 Allocation of foreign exchange تخصيص النقد األجنبي
 Allocation of fund تخصيص أموال
 Allocation of income توزيع الدخل
 Allocation of labor توزيع القوى العاملة
 Allocation of liabilities توزيع الخصوم أو االلتزامات
 Allocation of profit تخصيص األرباح
 Allocation of profits توزيع األرباح
 Allocation of resources توزيع الموارد
 Allocation of SDR توزيع حقوق السحب الخاصة
 Allocation of shares تخصيص األسهم
 Allocation resources تخصيص الموارد
 Allocation to highest bidder رسو المزاد على أكبر سعر، رسو المزاد بعد  زيادة العشر
 Allocation to lowest bidder رسو المناقصة على أدني سعر
 Allonge امتداد، ملحق
 Allonge ملحق لكمبيالة
 Allot, to خصص، قّسم، وزع، سلّم
 Allotment تخصيص، تقسيم، توزيع، تسليم حصة أو  سهم
 Allotment تخصيص، توزيع، تحديد
 Allotment account حساب التخصيص
 Allotment advice إخطار بتخصيص
 Allotment ledger سجل االعتمادات الممنوحة
 Allotment letter خطاب تخصيص
 Allotment money دفعة توزيع نقدية
 Allotment note أمر دفع مرتب بحار لشخص ثالث
 Allotment of bonus shares تخصيص أسهم مجانية
 Allotment of property تقسم، قسمة
 Allotment of shares تخصيص أسهم
 Allotment rights حق تخصيص أسهم مجانية
 Allottee مخصص له، مكتتب في اسهم
 Allow, to سمح، أجاز، أتاح، صرح
 Allowance تعويض، إعانة، مخصص، احتياطي، أجر،  مرتب، بدل، امتياز، خصم، سماح
 Allowance for bad debts احتياطي ديون مشكوك في تحصيلها،  مخصص ديون معدومة
 Allowance for errors بدل أخطاء صرافة
 Allowance for Tare سماح على العيار
 Allowances مسموحا، مخصصات، إعانات، بدالت
 Allowances المخصصات (البدالت)
 Allowances for bad debts مخصصات ديون معدومة
 Allowed time الوقت المسموح به
 Allowed Time الوقت المسموح به
 Alloy سبيكة، خليط معدني
 Alloy سبيكة
 Allprice; سعر جزافي
 Alluvion; alluvium طمى، طرح النهر
 Almanac نتيجة، تقويم



 Alongside على الرصيف، بجانب السفينة
 Alongside بجانب
 Alpha and omega ألف ياء، بداية ونهاية
 Alpha numeric codes رموز هجائية رقمية
 Alpha Numeric Codes الرموز الحرفية العددية
 Alphabet حروف هجائية
 Alphabetic هجائي
 Alphabetic Method of Filing طريقة الحفظ الهجائي
 Alphabetical order ترتيب أبجدي
 Alphanumeric character رقم أبجدي
 Alteration تعديل، تغيير
 Alteration of address تعديل عنوان
 Alteration Ranking الترتيب التبادلي
 Altered check شيك مزور، ـ ملعوب فيه 
 Alternance تناوب، تبادل
 Alternance training تأهيل بالتناوب الوظيفي
 Alternate member عضو مناوب
 Alternately بالتناوب، بالتعاقب
 Alternative بديل، خيار، حل آخر
 Alternative بديل
 Alternative ad valorem duty نسبة قيمية للرسم الجمركي البديل
 Alternative budget موازنة بديلة
 Alternative cost تكلفة بديلة
 Alternative cost; alternative use   cost تكلفة بديلة، تكلفة الفرصة البديلة
 Alternative drawee مسحوب عليه بالتبادل أو بديل
 Alternative energy طاقة بديلة
 Alternative hypothesis فرض بديل 
 Alternative payee مستفيد بديل
 Alternative product منتج بديل
 Alternative proposal اقتراح بديل
 Alternative Purchases مشتريات بديلة
 Alternative Solutions الحلو البديلة
 Alternatives بدائل
 Always afloat دائًما عائمة
 Amalgamate, to دمج، أدمج، ضم
 Amalgamated union نقابة متحدة
 Amalgamated unions نقابات مدمجة
 Amalgamation مدمج، ضم، إدماج
 Amalgamation اندماج، دمج
 Amalgamation الدمج (االندماج)
 Amalgamation agreement اتفاقية إدماج
 Amalgamation or several banks إدماج عدة مصارف
 Amass money, to جمع ثروة، جمع نقوًدا
 Ambassador سفير
 Ambiguity لبس، التباس، غموض، ازدواج المعنى
 Ambiguity غموض، لبس
 Ambiguous غامض
 Ambiguous question سؤال غامض
 Amend, to عّدل، صّحح
 Amended account حساب معدل
 Amending supplement ملحق بتعديل
 Amendment تعديل، ملحق
 Amendment تعديل
 Amendment to a contract محلق عقد
 Amends تسوية، تعويض
 Amenities مرافق، حاجات عامة، حاجات أساسية
 American account area منطقة الحسابات األمريكية
 American Bankers’ Associations جمعية المصرفيين األمريكيين
 American depositary receipt إيصال إيداع أوراق مالية
 American Farm Bureau اتحاد الزراعيين األمريكيين
 American Federation for Labor اتحاد العمل األمريكي
 American Management Association اتحاد أصحاب األعمال األمريكيين
 American Selling Price سعر البيع األمريكي المتخذ أساًسا لتحديد  الرسوم الجمركية



 American shares certificate شهادة قابلة للتظهير
 American Standard Association جمعية التوحيد القياسي األمريكية
 American Stock Exchange بورصة األوراق المالية الثانية في نيويورك
 Amicable ودي
 Amicable settlement تسوية ودية
 Amicable settlment تسوية ودية
 Amicus curiae صديق المحكمة، شخص ثالث يستأنس برأيه  في قضية
 Amnesty عفو 
 Amnesty international عفو دولي، منظمة العفو الدولية
 Amortization إهالك، استهالك
 Amortization استهالك
 Amortization استهالك الدين
 Amortization account حساب اإلهالكات
 Amortization basis قاعدة اإلهالكات
 Amortization loan قرض مقرر استهالكه
 Amortization loan قرض استهالك الدين
 Amortization of an asset إهالكات أصل
 Amortization of assets استهالك األصول
 Amortization of capital استهالك رأس المال
 Amortization quota قسط اإلهالك
 Amortization reserve مجمع اإلهالكات
 Amortization schedule جدول اإلهالكات
 Amortization table برنامج اإلهالك
 Amortize, to استهلك، أهلك
 Amortized loan قرض مستهلك
 Amortized mortgage رهن مستهلك
 Amortized security ورقة مالية مستهلكة
 Amortized share سهم مسترد، حصة مستهلكة
 Amortizement إهالك، استهالك
 Amortizement استهالك
 Amount مبلغ، مجموع
 Amount مبلغ، كمية، جملة
 Amount brought in مرحل من سنوات سابقة، حساب منقول، ما  قبله
 Amount carried forward رصيد منقول، ما بعده
 Amount discount خصم الكمية
 Amount due مبلغ واجب األداء
 Amount in arrears مبلغ متأخر، متأخرات
 Amount in controversy قيمة الدعوى، مبلغ متنازع عليه
 Amount introduced مساهمة إضافية
 Amount invested مبلغ مستثمر
 Amount of allotment مبلغ االعتماد الممنوح
 Amount of expenses مجموع المصروفات
 Amount of money مبلغ من المال
 Amount of money in circulation حجم النقود المتداولة
 Amount of national expenditure حجم اإلنفاق القومي
 Amount of the issue مبلغ اإلصدار
 Amount overpaid مبلغ محصل بالزيادة
 Amount paid in advance مبلغ مدفوع مقدًما، دفعة مقدمة
 Amount paid on account مبلغ تحت الحساب
 Amount past due مبلغ مستحق الدفع
 Amount received خالص، ُدفِع
 Amount standing at your credit مبلغ قيد لحسابكم
 Amount written off مبلغ أعدم، استهالك دين، إعدام دين
 Amount, to بلغ، وصل آلي
 Amounts differ اختالف المبلغ باألرقام عنه بالحروف
 Amounts differ رفض الشيك الختالف المبلغ باألرقام عنه  بالحروف
 Amounts subject to call مبالغ تحت اطلب
 Amounts withdrawn مسحوبات، مبالغ مسحوبة
 Ampere أمبير
 Ample عينة، نموذج
 Ampliation تأجيل دعوى
 Amplitude نطاق، مدى
 Amplitude of fluctuations سعة التقلبات



 Amstel club; Amstel نادي تمويل العمليات التجارية
 Amusement taxes ضريبة المالهي
 Analog data; analogue J ;   analogous بيانات قياسية
 Analogue computer حاسب قياسي، حاسب تناظري
 Analysis تحليل، تفصيل، دراسة
 Analysis تحليل
 Analysis certificate شهادة تحليل
 Analysis certificate شهادة تحليل
 Analysis of accounts تحليل الحسابات
 Analysis of an account تحليل حساب
 Analysis of bids تحليل العطاءات
 Analysis of Bids دراسة العروض (العطاءات)
 Analysis of consumer’s behavior تحليل سلوك المستهلك
 Analysis of data تحليل البيانات
 Analysis of financial statement تحليل القوائم المالية
 Analysis of financial statements تحليل القوائم المالية
 Analysis of requirements تحليل االحتياجات
 Analysis of the inflationary gap تحليل الفجوة التضخمية
 Analysis of time series تحليل مجموعة الظروف
 Analysis of variance تحليل التباين
 Analyst محلل، خبير إحصاء
 Analyst محلل
 Analytic تحليلي
 Analytic geometry هندسة تحليلية
 Analytic models نماذج تحليلية
 Analytic process عملية تحليلية
 Analytic technique أسلوب تحليلي
 Analytical accounting محاسبة تحليلية
 Analytical data system نظام بيانات تحليلي
 Analytical engine آلة تحليلية
 Analytical Estimation التقدير التحليلي
 Analytical forecasting تنبؤ تحليلي
 Analytical method نماذج تحليلية
 Analytical report تقرير تحليلي
 Analytical research بحث تحليلي
 Analytical result; analytical   statement نتيجة تحليلية، نتيجة اقتصادية
 Analyze, to; analyze, to حلّل، فصل
 Analyzer; Analyzer محلل
 Anarchism مذهب الفوضوية
 Anarchy فوضي
 Anatocism تركيب الفوائد، رسملة الفوائد
 Anchorage dues رسوم رسو
 Ancillary تبعي، مساعد، معاون
 Ancillary activity نشاء ثانوي
 Ancillary credit اعتماد مساعد، ـ تكميل
 Ancillary expenses مصاريف تبعية
 Ancillary letter of credit خطاب اعتماد تكميلي
 Ancillary services خدمات معاونة
 Ancillary undertaking شركة تابعة
 Ancillary work أعمال مساعدة
 Angle زاوية
 Angle of incidence زاوية السقوط
 Animal husbandry تربية الحيوان
 Animal manure سماد حيوان
 Animal oil and fats زيوت وشحوم حيوانية
 Animal production إنتاج حيواني
 Animal wealth ثروة حيوانية
 Animo furandi بقصد السرقة
 Annex ملحق، مرفق
 Annex ملحق، مرفق
 Annotated acts وثائق مشروحة
 Annotation شرح، تعليق، حاشية، مالحظة
 Annotation شرح، تعليق، حاشية



 Announce, to أعلن، أخطر، أذاع
 Announcement إعالن، دعوة
 Announcement إخطار، إبالغ، إشعار
 Announcement campaign حملة إعالنات
 Announcement of birth دعوة لحفل ميالد
 Announcement of death نعى، إعالن وفاة
 Announcer مذيع، مقدم إذاعي، مقدم إعالن
 Annual سنوي
 Annual سنوي
 Annual abstract of statistics إحصاء سنوي
 Annual budget موازنة سنوية، ميزانية تقديرية سنوية
 Annual closing حسابات ختامية، قفل حسابات نهاية العام
 Annual Closing اإلقفال السنوي
 Annual consultation دور تشاور سنوي
 Annual cost تكلفة سنوية
 Annual cost computation حساب التكلفة السنوية
 Annual depreciation استهالك سنوي، إهالك سنوي
 Annual depreciation إهالك سنوي
 Annual earnings إيرادات سنوية
 Annual financial statement مركز مالي لنهاية العام
 Annual general meeting جمعية عامة عادية
 Annual general meeting جمعية عمومية سنوية
 Annual income دخل سنوي، عائد سنوي
 Annual increase زيادة سنوية
 Annual inflation rate معدل التضخم السنوي
 Annual installment قسط سنوي
 Annual leave إجازة سنوية
 Annual Leave اإلجازة السنوية
 Annual meeting جمعية سنوية
 Annual rate معدل سنوي
 Annual rate of interest سعر الفائدة سنويًا
 Annual rate of return معدل العائد السنوي
 Annual rent إيجار سنوي، عائد سنوي
 Annual report تقرير سنوي
 Annual report تقرير سنوي
 Annual Report التقرير السنوي
 Annual return تقرير سنوي، كشوف سنوية
 Annual return عائد سنوي
 Annual stock staking جرد سنوي
 Annual variations متغيرات سنوية
 Annual wage audit المراجعة السنوية لألجور
 Annual wage plan خطة األجر السنوي
 Annualized سنوي
 Annualized trading profit ربح التعامل السنوي
 Annuitant صاحب دخل، مستفيد من إيراد سنوي
 Annuitant صاحب معاش، متقاعد
 Annuity دخل سنوي، إيراد سنوي، إيراد مدى الحياة
 Annuity معاش سنوي، دفعة مالية سنوية
 Annuity bond سند بعائد سنوي
 Annuity bond سند بعائد سنوي
 Annuity certain إيراد لمدة محددة 
 Annuity Method of Depreciation طريقة الدفع السنوية لالندثار (اإلهالك)
 Annul يُْلغى، يُْبطل
 Annul, to ألغى، أبطل، فسخ
 Annulment of administrative decision إلغاء قرار إداري
 Annulment; annulation إلغاء، إبطال، فسخ
 Answer إجابة، رد، دفاع
 Answer إجابة، رد
 Answer-back رد استداللي، رقم إرشادي
 Answer a claim, to سوى دينا، سدد دينًا
 Answer back رد استداللي
 Answer for, to أجاب عن
 Answer on a check رد على شيك، إجابة على شيك



 Answer, to أجاب، رد
 Answerable for مسئول عن
 Antagonize, to عارض، اعترض
 Ante date يؤرخ بتاريخ سابق
 Ante litem motam قبل تحريك الدعوى
 Ante merediem (A.M) قبل الظهر
 Ante meridiem; before noon قبل الظهر
 Ante omnia قبل كل شئ، في المقام األول
 Antecedent debt دين سابق
 Antecedent negotiations مفاوضات تمهيدية
 Antecedents مقدمات منح االئتمان
 Antedate, to أرخ بتاريخ سابق
 Antedated check شيك مؤرخ بتاريخ سابق
 Antedated policy وثيقة تأمين مؤرخة بتاريخ سابق
 Antenuptial contract; عقد مارياج
 Anthropoloty علم دراسة اإلنسان
 Anthropometric measurements قياسات الجسم البشري
 Anthropometry علم دراسة الجسم البشري
 Anti ضد
 Anti-cyclical measures تدابير التقلبات الدورية
 Anti-cyclical tax ضريبة شد التقلبات الدورية
 Anti-double tax treaty اتفاقية خاصة بمنع االزدواج الضريبي
 Anti-dumping مكافحة اإلغراق
 Anti-dumping clause شرط مكافحة اإلغراق
 Anti-dumping code قانون مكافحة اإلغراق
 Anti-dumping duties; - levy رسوم حماية، رسوم مكافحة اإلغراق السلعي
 Anti-dumping measures إجراءات مكافحة اإلغراق
 Anti-inflation حالة مضادة للتضخم
 Anti-inflationary مكافح للتضخم، ضد ـ
 Anti-inflationary مضاد للتضخم
 Anti-inflationary effect أثر مقاوم للتضخم
 Anti-inflationary measures إجراءات مضادة للتضخم
 Anti-inflationary policy سياسة مضادة للتضخم
 Anti-monopoly مضاد لالحتكار
 Anti-monopoly laws قوانين مكافحة االحتكار
 Anti-monopoly; anti-trust مكافحة االحتكار
 Anti-populationist policy سياسة مضادة لزيادة السكان
 Anti-protectionist مكافح للحماية التجارية
 Anti-trust law قانون مكافحة تزايد األمناء
 Anti-trust legislations تشريعات مكافحة االتحادات االحتكارية
 Antichresis رهن عقاري حيازي
 Anticipate, to توقع، قدر، عجل
 Anticipated acceptance كمبيالة دفعت قبل تاريخ استحقاقها
 Anticipated demand طلب متوقع
 Anticipated demand طلب متوقع
 Anticipated interest فائدة معجلة
 Anticipated payment سداد معجل، سداد مقدم
 Anticipated prices أسعار متوقعة
 Anticipated prices trend اتجاه األسعار المتوقع
 Anticipated profit ربح معجل
 Anticipated profit ربح متوقع
 Anticipated Profit الربح المتوقع
 Anticipated return عائد معجل
 Anticipated Sales المبيعات المتوقعة
 Anticipation توقع، تقدير، تعجيل
 Anticipation توقع 
 Anticipation effect أثر التوقع
 Anticipatory credit اعتماد تمويل صادرات، اعتماد مرحلي
 Anticyclical policies تدابير غير دورية، تدابير طارئة
 Antidouble tax treaty اتفاقية خاصة بمنع االزدواج الضريبي
 Antiquated law قانون متقادم
 Any other business (A.O.B) أي أعمال أخرى
 Apart from ما عدا، ما خال، باستثناء



 Apartheid تفرقة عنصرية
 Apartment شقة، جناح
 Apathetic group مجموعة ال مبالية
 Apathy ال مباالة
 Apathy الالمباالة
 Aperture card بطاقة بنافذة
 Apex institution منشأة أم، منشأة محورية
 Apex of the pyramid قمة الهرم
 Apiculture تربية النحل
 Apologized معتذر
 Apology اعتذار، دفاع
 Apparatus جهاز
 Apparent ظاهر، واضح
 Apparent ظاهر، مرئي
 Apparent consumption استهالك ظاهر
 Apparent easement ارتفاق ظاهر
 Appeal استئناف ، طعن في حكم، التماس، طعن  بالنقض
 Appeal تظلم، استئناف، التماس
 Appeal التظلم (االلتماس)
 Appeal proceedings إجراءات الطعن
 Appeal to arbitration لجوء للتحكيم
 Appeal, to; give notice of appeal,   toاستأنف، عارض في حكم، قدم استئنافًا أو  معارضة أو طعنًا
 Appeals and prosecutions إجراءات الطعن والتقاضي
 Appear in court, to حضر أمام القضاء
 Appear, to ظهر، بان، حضر
 Appearance حضور، ظهور، تقديم
 Appeasement استرضاء
 Appellant مستأنف، طاعن
 Appellant مستأنف الدعوى
 Appellate استئنافي
 Appellate, to استأنف، طعن
 Appellee مستأنف عليه
 Appellor متهم طالب رد المحلفين، طال رد القاضي
 Appertain, to تبع، خص
 Appliances أجهزة، تركيبات، عدد
 Appliances أجهزة
 Applicable واجب التطبيق، قابل للتطبيق
 Applicant مقدم طلب، مرشح
 Applicant طالب وظيفة، متقدم لوظيفة
 Applicant المتقدم ألشغال وظيفة
 Applicant for shares مكتتب في اسهم
 Application تطبيق، مطابقة، طلب، التماس، اكتتاب
 Application blank طلب استخدام، طلب توظف
 Application for a banking account طلب فتح حساب مصرفي
 Application for a job طلب وظيفة
 Application for a patent طلب تسجيل براءة اختراع
 Application for a quotation طلب عرض أسعار
 Application for a survey طلب خبرة
 Application for cover طلب تغطية
 Application for credit طلب فتح اعتماد، طلب اعتماد
 Application for employment طلب توظف، - وظيفة
 Application for relief طلب تخفيض، طلب رفع التكاليف
 Application for revision طلب إعادة نظر
 Application for shares طلب اكتتاب في أسهم
 Application for Shares طلب اسهم
 Application for transfer طلب تحويل، طلب نقل أموال
 Application for withdrawal طلب استرداد، طلب سحب
 Application form نموذج طلب، طلب اكتتاب
 Application form طلب استخدام
 Application Form طلب توظيف
 Application money دفعة اكتتاب
 Application of cash استخدام النقد، - السيولة
 Application of funds استخدام األموال المعتمدة



 Application of funds استخدام األموال المتوفرة
 Application of money استثمار، توظيف أموال
 Application of payments خصم المدفوعات، استنزال المدفوعات
 Application right حق االكتتاب
 Application software برامج تطبيقية جاهزة
 Application to intervene طلب تدخل
 Applied تطبيقي
 Applied accounting محاسبة تطبيقية
 Applied economics اقتصاد تطبيقي
 Applied economics اقتصاد تطبيقي
 Applied mathematics رياضة تطبيقية
 Applied proceeds swap استبدال حصيلة األوراق المالية بأوراق أخرى
 Applied research بحوث تطبيقية
 Applied research بحث تطبيقي
 Applied sciences علوم تطبيقية
 Applied statistics إحصاء تطبيقي
 Apply a payment to a debt, to خصص دفعة لسداد دين
 Apply for a post, to طلب وظيفة
 Apply for shares, to اكتتب في أسهم
 Apply for stock exchange   quotation طلب القيد في جدول البورصة
 Apply for, to طلب، التمس، طبق
 Apply the conditions, to طبق الشروط
 Apply to, to خاطب، توجه إلى
 Apply, to طلب، طبق، اكتتب، خصص
 Appoint, to عيّن، حدد، وظف
 Appointed agent وكيل معتمد
 Appointee معين، محدد، موظف
 Appointee معين (لوظيفة أو منصب)
 Appointer صاحب العمل، من يقوم بالتعيين
 Appointer صاحب العمل
 Appointing authority سلطة التعيين
 Appointment تعيين، توظيف، موعد
 Appointment تعيي، توظيف، موعد محدد
 Appointment committee لجنة التعيينات
 Appointment power سلطة التعيين
 Appointment procedures إجراءات التعيين
 Apportion تقسيم، توزيع
 Apportion, to قسم، عين الحصص
 Apportioned costs تكاليف موزعة
 Apportioned tax ضريبة موزعة
 Apportionment تقسيم، تخصيص، توزيع
 Apportionment تقسيم، توزيع
 Apportionment of overheads تبويب المصروفات العامة
 Apportionment of the risk توزيع المخاطر
 Appraisable قابل للتقييم
 Appraisal تقييم (تقويم)
 Appraisal of personnel تقييم أداء األفراد
 Appraisal panel لجنة تقييم
 Appraisal report تقرير تقييم
 Appraisal, appraisement تقييم، تثمين، تقدير
 Appraisal; appraisement تقييم، تقدير، تثمين
 Appraise يقدر، يقيم
 Appraise, to قيّم، قّدر، ثّمن
 Appraiser, appreciator ُمثَّمن، ُمقَيّم، ُمقَدرّ 
 Appraiser; appreciator مقيّم، مقّدر، مثّمن
 Appraiser’s store مخزن تثمين
 Appreciable جدير بالتقدير، ملحوظ
 Appreciate يقدر
 Appreciate, to رفع قيمة، قّدر، قيم
 Appreciated currency عملة أعيد تقييمها
 Appreciated surplus قيمة مضافة، ربح
 Appreciation زيادة في القيمة، رفع القيمة، تقدير، تقييم
 Appreciation قدر الشيء حق قدره



 Appreciation traning تدريب تعريفي
 Apprehension إدراك
 Apprentice صبي، تلميذ صناعي
 Apprenticeship تدريب مهني، تدرج، تلمذة
 Apprenticeship تلمذة صناعية، تدريب مهني
 Apprenticeship التلمذة الصناعية (االحتراف)
 Apprise, to أخطر، أحاط علًما، قدر، أخضع للضريبة
 Approach تعرض، تقرب، حل، اتصال
 Approach مدخل، أسلوب دراسة، منهج
 Approach a problem, to تعرض لمشكلة
 Approach channels قنوات االتصال
 Approach, to اقترب، بدأ، تعرض
 Approbation موافقة، اعتماد، رضا
 Approbation تصديق
 Appropriate مناسب، الزم، مختص
 Appropriate يخصص، يعتمد
 Appropriate allowance تسويات الزمة
 Appropriate authority سلطة مختصة
 Appropriate body هيئة مختصة
 Appropriate court دائرة أو محكمة مختصة
 Appropriate damages تعويض مناسب، تعويض عادل
 Appropriate expenditures مصروفات معتمدة
 Appropriate funds, to خصص أمواالً 
 Appropriate steps إجراءات مناسبة
 Appropriate technology تكنولوجيا مناسبة
 Appropriate, to استولى، ادعى الملكية، خصص
 Appropriated Surplus الفائض المخصص
 Appropriation تخصيص، توزيع تملّك
 Appropriation تخصيص، توزيع، اعتماد
 Appropriation-in-aid اعتمادات مساعدة
 Appropriation account حساب المخصصات، حسابات االعتمادات  المالية
 Appropriation account حساب توزيع
 Appropriation Account حساب التوزيع
 Appropriation bill قانون االعتمادات المالية
 Appropriation in-aid إيراد غير ضريبة
 Appropriation line حد االعتماد المالي
 Appropriation of benefits توزيع األرباح
 Appropriation of goods مطابقة السلع
 Appropriation of money خصم للسداد
 Appropriation of Net Income توزيع الربح الصافي
 Appropriation of payments تبويب المدفوعات على االعتمادات المالية
 Appropriation of profits توزيع األرباح
 Appropriation of retained     earnings تخصيص األرباح المحتجزة
 Appropriation of retained earnings تخصيص األرباح المعتمدة
 Appropriation Period مدة التخصيص
 Appropriation Reimbursement تعويض التخصيص
 Appropriation request طلب اعتماد مالي
 Appropriation resolution قرار باعتمادات مالية
 Appropriation structure قائمة حسابات المالية
 Appropriation to a debt خصم على دين، سماح
 Appropriation to the reserve تجنيب لالحتياطي
 Appropriation transfer نقل االعتمادات
 Appropriations اعتمادات مالية مفتوحة
 Appropriations accounts حسابات تم إقفالها ومراجعتها
 Approval اعتماد، موافقة
 Approval موافقة، اعتماد
 Approval by acclamation موافقة بالهتاف أو بالتصفيق
 Approval of a loan موافقة على قرض
 Approval of the accounts تصديق على الحسابات
 Approve, to اعتمد، وافق، صّدق
 Approved معتمد، مصدق عليه، موافق
 Approved endorsed note كمبيالة موقع عليها مظهرة
 Approved financial institution منشأة مالية معتمدة



 Approved securities أوراق مالية مقبولة
 Approximate تقريبي
 Approximate calculation تقريب
 Approximate estimate تقدير تقريبي
 Approximate market price سعر مشتق، أقرب أسعار السوق
 Approximate value قيمة تقريبية
 Approximation تقريب 
 Approximation تقريب
 Approximation error خطأ للتقريب
 Approximation method منهج تقريبي
 Appurtenance عقار للتخصيص، تبعية عقارية
 Aptitude قدرة، كفاءة، استعداد
 Aptitude قدرة، استعداد
 Aptitude test اختبار قدرة
 Aptitude Test اختبار القدرة
 Arab bank of economic   Development in Africa البنك العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا
 Arab common market سوق عربية مشتركة
 Arab found for economic and social الصندوق العربي للتنمية االقتصادية  واالجتماعية
 Arab league جامعة الدول العربية
 Arab monetary fund صندوق النقد العربي
 Arabic Alphanumeric Indexing الفهارس الهجائية الرقمية العربية
 Arbiter محكم، وسيط، موازن
 Arbitrage موازنة، مراجحة، شراء وبيع عملة أو سبائك  في سوق وبيعها في أخرى بهامش ربح
 Arbitrage تحكيم
 Arbitrage in bills مراجحة في األوراق التجارية
 Arbitrage in securities موازنة أو مراجحة في األوراق المالية
 Arbitrage in stocks موازنة أو مراجحة في األسهم
 Arbitrage of exchange موازنة أو مراجحة في النقد
 Arbitrage of exchange موازنة سعر الصرف
 Arbitrage shares with اسهم مراجحة مع
 Arbitrage syndicate مجموعة مراجحين
 Arbitrage transaction عملية مراجحة
 Arbitrager; arbitrageur موازن، مراجح
 Arbitrageur مضارب
 Arbitraging مراجحة، موازنة
 Arbitragist أخصائي موازنة أو مراجحة
 Arbitral تحكيمي، خاص بالتحكيم
 Arbitrary تحكمي، رسمي، استبدادي
 Arbitrary تعسفي
 Arbitrary assessment فرض ضريبة تحكيًما، تقدير جزافي
 Arbitrary dismissal فصل تعسفي
 Arbitrary name اسم حكمي، اسم متفق عليه
 Arbitrary origin نقطة أصل اختيارية
 Arbitrary value قيمة حكيمة
 Arbitrate, to تحكم، قضى بطريق التحكيم
 Arbitration تحكيم
 Arbitration تحكيم
 Arbitration التحكيم
 Arbitration agreement اتفاق تحكيم
 Arbitration award قرار تحكيم
 Arbitration award قرار تحكيم
 Arbitration board مجلس تحكيم، هيئة تحكيم
 Arbitration clause بنود التحكيم، نص التحكيم
 Arbitration clause شرط التحكيم
 Arbitration for quality تحكيم خاص بالنوعية
 Arbitration of exchange موازنة سعر الصرف
 Arbitration of exchange موازنة سعر الصرف
 Arbitration procedure إجراءات التحكيم
 Arbitration rules قواعد التحكيم
 Arbitrator محكم، مستشار محكم، وسيط
 Arbitrator award حكم هيئة التحكيم
 Arbitrator, arbiter حكم، مستشار محكم
 Arc قوس



 Arc elasticity مرونة القوس
 Arc; arch قوس
 Archives محفوظات، أرشيف، دفتر خانة
 Archives محفوظات، أرشيف
 Archives الوثائق
 Arcru وحدة حسابية عربية
 Area مساحة، منطقة، محيط، إقليم، نطاق، دائرة،  حي
 Area منطقة
 Area-volume relationship عالقة المساحة والحجم
 Area department إقليم جغرافي
 Area development تنمية منطقة
 Area manager مدير منطقة، مدير إقليمي
 Area manager مدير منطقة
 Area of agreement نطاق االتفاق
 Area of operations منطقة العمليات، موقع العمليات
 Area of supply منطقة االستهالك
 Area officer مسئول إقليمي
 Area sampling عينة المساحة
 Area Sampling العينة الجغرافية
 Area seminar ندوة إقليمية
 Area surveys دراسة البيئة، دراسة المنطقة
 Argentiferous lead رصاص حامل فضة
 Argue away an objection, to نقض اعتراًضا، هدم دفاًعا
 Argue innocence, to دفع بالبراءة
 Argue out, to أنهى الدفاع، أنهى المناقشة
 Argue, to ناقش، ترافع، دلّل، علّل، دفع، احتج
 Argument حجة، برهان، مناقشة، رسالة، مناظرة
 Argument حجة
 Argument of a function متغير الدالة المطلق
 Argument of a motion بحث التماس، مناقشة طلب --
 Argument on appeal دفاع في االستئناف
 Ariel نظام آلي أنشئ سنة ١٩٧٤ في لندن لبيع  وشراء األوراق المالية بكميات كبيرة
 Arise, to نتج، تمخض عن
 Aristocracy أرستقراطية
 Arithmetic حساب، علم الحساب
 Arithmetic حسابي
 Arithmetic and logic unit (ALU) وحدة الحساب والمنطق
 Arithmetic average متوسط حسابي
 Arithmetic discount خصم حسابي، خصم نسبي
 Arithmetic Expressions التعابير الحسابية
 Arithmetic instructions تعليمات حسابية
 Arithmetic mean وسط حسابي، وسط عددي
 Arithmetic mean وسط حسابي
 Arithmetic operation عملية حسابية
 Arithmetic progression متوالية حسابية
 Arithmetic progression متوالية حسابية، متوالية عددية
 Arithmetic unit وحدة حسابية
 Arithmetic Unit وحدة الحساب والمنطق
 Arithmetic unit وحدة حسابي
 Arithmetical proportion نسبة حسابية
 Arithmetical ratio معدل حسابي
 Armoured car سيارة مصفحة
 Arousal إثارة
 Arraign, to اتهم، استدعي إلى المحكمة، وجه اتهاًما
 Arraignment اتهام، استدعاء إلى المحكمة
 Arrange a matter, to اتخذ الترتيبات، أعد الالزم
 Arrange a treaty, to أعد اتفاقًا، أبرم اتفاقًا
 Arrange for a meeting, to رتب موعًدا
 Arrange for bail, to قدم ضمانًا
 Arrange terms, to حدد المسميات، رتب الحدود
 Arrange, to رتب، سوى، ساوى، اتفق، نظم
 Arranged متفق عليه، منظم، مرتب
 Arranged price سعى متفق عليه



 Arrangement ترتيب، اتفاق، تسوية، مصالحة
 Arrangement among suppliers اتفاق بين الموردين
 Arrangement with creditors اتفاق، مع الدائنين، تصالح --
 Arrangement with creditors اتفاق مصالحة مع الدائنين
 Arrangements ترتيبات
 Arrangements for work تسهيالت العمل
 Array نسق، تشكيلة، صفيف
 Array الصفيف
 Arrearage تأخير 
 Arrearage رصيد مدين
 Arrears متأخرات
 Arrears متأخرات
 Arrears of dividends; arrearages of متأخرات القسائم
 Arrears of interest فوائد تأخير، فوائد تأخيرية
 Arrears of Interest الفوائد المتأخرة
 Arrest قبض، إيقاف، اعتقال
 Arrest of ships إيقاف البواخر، حجز البواخر
 Arrest, to أوقف، اعتقل، قبض على، كبح، حجز
 Arrestation; arrestment قبض، اعتقال، إيقاف
 Arrester مفوض بالقبض، قائم باالعتقال
 Arrival وصول، بلوغ
 Arrival draft كمبيالة تدفع عند وصول البضاعة
 Arrival note إشعار وصول
 Arrival of goods وصول البضاعة
 Arrival rate معدل القادمين
 Arrive, to وصل، بلغ
 Arson حريق عمد
 arson حريق متعمد
 Art فن، مهارة، طريقة، حرفة
 Arterial navigation مالحة نهرية
 Article مادة، بند، مقال، صنف
 Article بند، فقرة، مادة، سلعة
 Article in great request صنف رائج
 Article of value شئ ثمين، شئ ذو قيمة
 Article, to نّص على، صنف، دّرب
 Articled clerk موظف تحت التدريب
 Articled clerk موظف تحت التمرين
 Articles نظام أساسي
 Articles of agreement بنود اتفاق، نص اتفاق، عقد اتفاق
 Articles of agreement مذكرة اتفاق
 Articles of apprenticeship عقد تدريب
 Articles of association نظام شركة، قانون أساسي، نظام أساسي
 Articles of association نظام الشركة األساسي
 Articles of Association نظام الشركة األساسي
 Articles of impeachment دعوى اتهام بالخيانة
 Articles of incorporation نظام أساسي لشركة
 Articles of incorporation عقد تاسيس الشركة
 Articles of luxury كماليات
 Articles of partnership عقد شركة، عقد أساسي لشركة
 Articles of partnership عقد التأسيس
 Artificial مصطنع، زائف
 Artificial اصطناعي، مصطنع
 Artificial Accounts حسابات مفتعلة
 Artificial balance توازن مفتعل
 Artificial entity شخصية افتراضية، شخصية اعتبارية
 Artificial fibers ألياف صناعية
 Artificial intelligence ذكاء اصطناعي
 Artificial person شخص معنوي، شخص اعتباري
 Artificial person شخص اعتباري
 Artificial personality شخصية اعتبارية
 Artificial system نظام مصطنع
 Artisan حرفي
 Artistic ability قدرة فنية



 As بصفة، على سبيل
 As a loan على سبيل القرض
 As a loan على سبيل القرض
 As at حتى، بتاريخ
 As far as is necessary حسب الضرورة
 As fast as can; --- possible في أسرع وقت ممكن
 As if and when شرط التحقيق
 As is كما هو، على حالته
 As is بحالته الراهنة، كما هو
 As of right قانونًا، شرًعا
 As per بموجب، بحسب
 As per advice بموجب إخطار
 As per advice حسب اإلشعار
 As per agreement حسب االتفاق، طبقًا لالتفاق
 As per your instructions حسب تعليماتكم
 As seem على ظاهرة، بعيوبه
 As soon as possible في أقرب وقت ممكن
 As the case may be حسب األحوال
 Ascendancy قرابة األجداد، أصول
 Ascendancy نفوذ
 Ascending صاعد، طالع، تصاعدي
 Ascending order ترتيب تصاعدي
 Ascending order ترتيب صاعدي
 Ascending series مجموعة تصاعدية
 Ascent صعود، عودة إلى الماضي
 Ascertain the cost, to حدد سعر التكلفة
 Ascertain the value, to حدد القيمة
 Ascertain, to تحقق، تأكد، حدد بالتجربة
 Ascertained damages أضرار ثابتة
 Ascertainment error خطأ مالحظة، خطأ إحصائي
 Ascribe, to عزا، نسب
 Asian bonds سندات أسيوية
 Asian clearing union اتحاد المقاصة األسيوي
 Asian currency unit وحدة العملة األسيوية
 Asian development bank مصرف التنمية األسيوي
 Asian dollar دوالر أمريكي في أسواق أسيا
 Asian Monetary Unit وحدة نقدية أسيوية
 Ask for a rise, to َطلَب زيادة
 Ask for security, to َطلَب ضمانًا
 Ask for time, to طلب مهلة
 Ask, to طلب، طلب سعًرا
 Asked مطلوب
 Asked price السعر المطلوب
 Asked price, asking price; price   asked سعر بيع، سعر البائع، سعر العرض
 Asking price سعر العرض
 Aspect مظهر
 Aspects of human behavior مظاهر السلوك البشري
 Aspects of welfare economics مظاهر اقتصاديات الرفاهية
 Aspiration طموح
 Aspiration طموح، تطلق
 Aspiration level مستوى الطموح
 Assault سطو
 Assault اعتداء
 Assay اختبار وتحليل، فحص المعادن الثمينة،  مراجعة الموازين والمقاييس
 Assay office مكتب اختبار، - خبرة
 Assay office مكتب فحص العيار
 Assay office bar سبيكة تم اختبارها
 Assaying فحص العيار
 Assemblage تجميع، تركيب
 Assemble, to عقد جمعية، اجتمع، دعا إلى جمعية؛ جّمع 
 Assembling عملية الجمع
 Assembly جمعية، اجتماع، مجلس، تجميع
 Assembly تجميع، اجتماع، جمعية



 Assembly-line خط تجميع
 Assembly chart خريطة تجميع
 Assembly costs تكاليف التجميع
 Assembly industry صناعة تجميع
 Assembly line خط تجميع
 Assembly Line نظام التجميع
 Assembly line production خط إنتاج تجميعي
 Assembly of orders تجميع الطلبيات
 Assembly plant مصنع تجميع
 Assembly workshop ورشة تجميع
 Assent موافقة، تصديق
 Assented bonds سندات تقرر دفعها
 Assented securities سندات تقرر ردها
 Assert, to أكد، طالب، دافع، ادعى
 Assertion تأكيد، دفاع، إدعاء
 Assess يقدر، يقي، بثمن
 Assess a fine, to وقع غرامة، فرض غرامة
 Assess a property of taxation, to أخضع ملًكا للضريبة
 Assess the amount of damages, to حدد مبلغ التعويض
 Assess the damages, to حدد التلفيات، قدر األضرار
 Assess the fault, to حدد المسؤوليات
 Assess, to حدد، قدر، أخضع للضريبة، حّمل بضريبة،  فرض ضريبة
 Assessable خاضع للضريبة
 Assessable خاضع للضريبة
 Assessable capital stock رأسمال خاضع للضريبة
 Assessable Capital Stock رأسمال خاضع للضريبة
 Assessable income دخل خاضع للضريبة
 Assessable income دخل خاضع للضريبة
 Assessable payments مدفوعات خاضعة للضريبة
 Assessable policy بوليصة تحمل المؤمن عليه جزًءا من  الخسارة
 Assessable stock سهم قابل للزيادة
 Assessable value قيمة خاضعة للضريبة
 Assessable value قيمة خاضعة للضريبة
 assessed مقدر، تقديري
 Assessed سابق خضوعه للضريبة، سابق تحديده
 Assessed income الدخل الخاضع للضريبة
 Assessed taxes ضرائب مباشرة
 Assessed valuation تقدير ضريبي
 Assessed Value القيمة المقدرة
 Assessment تقدير الضريبة، فرض الضريبة، تحديد وعاء  الضريبة
 Assessment تقييم، تقدير، تثمين، رسم تأمين إضافي،  ضريبة مربوطة
 Assessment تقدير قيمة شئ ما
 Assessment basis قاعدة فرض الضريبة
 Assessment by indices تقدير ضريبة على المظاهر الخارجية
 Assessment of costs تقدير ضريبة على المصروفات
 Assessment of damages تقدير األضرار
 Assessment of market prospects تقدير احتماالت السوق
 Assessment of the value of تقدير قيمة
 Assessment on income تقدير ضريبة الدخل
 Assessment on landed property تقدير الضريبة العقارية، شرائح الضريبة  العقارية
 Assessment role lists جدول الشرائح الضريبية
 Assessor مراقب ضرائب، خبير ضرائب
 Assessor ُمثَّمنْ 
 Assessor of taxes مراقب ضرائب
 Asset أصل، بند من األصول
 Asset amortization استهالك األصل
 Asset appreciation زيادة قيمة أصل
 Asset currency أوراق نقد مصدرة بضمان األصول العامة
 Asset currency عملة مضمونة باألصول 
 Asset management إدارة األصول
 Asset turnover دوران األصول
 Assets أصول
 Assets أصول، موجودات، ممتلكات



 Assets األصول (الموجودات)
 Assets and liabilities أصول وخصوم
 Assets and liabilities األصول والخصوم
 Assets and securities أصول وأوراق مالية
 Assets brought in حصص مقدمة من الشركاء
 Assets coverage عطاء األصول
 Assets formation تكوين األصول
 Assets hardly realizable أصول يصعب تحقيقها
 Assets in kind أصول عينية
 Assets management إدارة األصول، تدبير األصول
 Assets of a bank أصول حاضرة لمصرف
 Assets of the central bank أصول إجمالية للبنك المركزي
 Assets pledged as collateral أصول مرهونة كضمان
 Assets side جانب األصول
 Assets taken over أصول سائدة، أصول رئيسية
 Assets transferred أصول محولة
 Assets valuation reserve احتياطي تقييم األصول
 Assets value per share قيمة األصول بالنسبة لألسهم
 Assets, Admissible األصول (الموجودات) المقبولة
 Assets, Available األصول (الموجودات) الحاضرة
 Assets, Circulating الموجودات المتداولة
 Assets, Fictitious موجودات وهمية
 Assets, Fixed األصول (الموجودات الثابتة)
 Assets, Intangible موجودات معنوية
 Assets, Liquid موجودات سائلة
 Assets, Real موجودات عقارية عينية
 Assets, Realizable موجودات قابلة االستبدال
 Assets, Tangible الموجودات الملموسة (المادية)
 Assets, Wasting موجودات هالكة (الموجودات المتناقصة)
 Assiduity مواظبة
 Assign يعهد بـ، يخصص، يسند، يحول
 Assign a patent to, to منح حق براءة االختراع
 Assign a value to a parameter, to عيّن قيمة على أساس ثابتة معينة
 Assign shares to, to خصص أسهًما لـ..، تنازل عن أسهم لـ..،
 Assign, assignee صاحب الحق، مستفيد في التخصيص أو  التنازل
 Assign, to عيّن، خصص، أسند، كلف بالحضور، حول،  فّوض، تنازل
 Assignable يمكن تكليفه بالحضور، يمكن التنازل عنه،  يمكن تحويله
 Assignable قابل للتحويل
 Assignation تكليف بالحضور، تخصيص تنازل، حوالة  حق
 Assignation تخصص، تنازل
 Assignation of a claim حوالة دين
 Assignation of shares تحويل أسهم، تنازل عن أسهم
 Assigned معيَّن، متنازل عنه، محَول
 Assigned account حساب متنازل عنه لضمان قرض
 Assigned account حساب محول
 Assigned Account الحساب المحول
 Assigned stock سهم محول
 Assignee محال له، متنازل له، مستفيد
 Assignee شخص محول إليه
 Assignee in bankruptcy سنديك تفليسة، وكيل دائنين
 Assignee of a debt محال إليه بدين
 Assigner متنازل، ُممَول
 Assigner; assignor محيل، متنازل
 Assignment تخصيص، تنازل، حوالة، نقل ملكية
 Assignment تخصيص، تعيين، تحويل، مهمة
 Assignment account حساب محول
 Assignment allowance بدل انتقال، عالوة مقر العمل
 Assignment for benefit of creditors تحويل أمالك المدين لمصلحة الدائنين
 Assignment for the benefit of   creditors عقد تنازل عن أموال المفلس لصالح الدائنين
 Assignment in blank تنازل عن الحصص على بياض
 Assignment in blank تحويل على بياض
 Assignment method طريقة التخصيص
 Assignment of a claim تحويل دين، حوالة حق



 Assignment of choses in action تنازل عن الحق المتنازع عليه
 Assignment of claims تحويل مطالبات
 Assignment of counsel to defendant تعيين محام من قبل المحكمة للمدعى عليه
 Assignment of debt حوالة حق، حوالة دين
 Assignment of dower تقرير ارث األرملة
 Assignment of error دفع بالغلط في الحكم
 Assignment of interest تنازل عن حق االنتفاع، - عن الريع
 Assignment of lease تنازل عن عقد اإليجار
 Assignment of patent تنازل عن براءة االختراع
 Assignment of policy تحويل التأمين
 Assignment of property تنازل عن الممتلكات
 Assignment of rents تنازل عن اإليجارات
 Assignment of shares تداول األسهم، نقل ملكية األسهم
 Assignment without recourse تنازل عن دين بال حق الرجوع
 Assignments توزيع الجدول
 Assignor محيل، متنازل
 Assimilate يستوعب، يتمثل
 assimilation تماثل، تماثلية
 Assimilation التماثلية
 Assise; assize جلسة، دورة انعقاد
 Assistance مساعدة إضافية
 Assistance مساعدة، معاونة، إعانة
 Assistance مساعدة
 Assistance and subsidies المساعدات واإلعانات
 Assistance fund صندوق مساعدات
 Assistance program برنامج مساعدة
 Assistant مساعد، معاون، كاتب
 Assistant مساعد
 Assistant accountant محاسب مساعد، كاتب حسابات
 Assistant administrator مفوض مساعد، مفوض من الدرجة الثانية
 Assistant director مساعد مدير، مساعد عضو مجلس إدارة
 Assistant director general مدير عام مساعد
 Assistant inspector مفتش مساعد
 Assistant manager مدير مساعد، مساعد مدير
 Assistant manager مساعد مدير
 Assistant registrar كاتب جلسة مساعد
 Assistant secretary وكيل وزارة
 Assistant teller مساعد صراف
 Assistant vice-president مدير عام مساعد
 Assistant vice president مدير عام مساعد
 Assisted معان، مقدم له معونة
 Assisted area منطقة محتاجة لمعونة
 Assize, see assise ـــــ
 Associate شريك، مرتبط، زميل منتسب
 Associate زميل، عضو
 Associate company شركة زميلة، شركة مشاركة
 Associate in crime شريك في جريمة، مجرم باالشتراك 
 Associate judge قاض محلف
 Associate member عضو منضم، عضو منتسب
 Associate member عضو مشارك، عضو منتسب
 Associate, to شارك، اشترك
 Associated متحد، منضم، تابع، محلق
 Associated banks مصارف متحدة، بنوك مشاركة
 Associated banks مصارف متحدة
 Associated company شركة تابعة، شركة متحدة
 Associated costs تكاليف ملحقة، تكاليف جانبية
 Associated sciences علوم مرتبطة
 Associated stock exchanges اتحاد أسواق األوراق المالية
 Associated stock exchanges أسواق أوراق مالية متحدة
 Association جماعة، جمعية، شركة، رابطة، اتحاد
 Association جمعية، اتحاد، اقتران
 Association agreement اتفاق مشاركة
 Association clause شرط تخصيص األسهم للمساهمين



 Association clause بند تخصيص
 Association loan قرض مشترك
 Association of capital شركة أموال
 Association of craftsmen جمعية الحرفيين
 Association of exporters اتحاد المصدرين
 Association of ideas تداعي األفكار
 Associative ترابطي، مشترك، تعاوني
 Associative law قانون ترتيب الحدود بين الملكيات
 Associative memory: - store ذاكرة ترابطية
 Associative property ملكية مرتبطة
 Assorting تصنيف
 Assortment تصنيف، تشكيلة، مجموعة
 Assortment of gods تشكيلة سلع
 Assume a responsibility, to تحمل المسئولية
 Assume a right, to ادعى حقًا
 Assume all risks, to تحّمل كافة المخاطر
 Assume duties, to تحمل بالضريبة
 Assume, to تولى، افترض، اكتتب في، اختص، ادعى،  زعم
 Assumed مفترض
 Assumed bon سند محمل
 Assumed bonds سندات مضمونة من غير مصدرها
 Assumed name اسم ظاهر، اسم مستعار
 Assumed name اسم مستعار
 Assumed origin نقطة أصل مفترضة
 Assumed risk مخاطرة متحملة
 Assumed value قيمة وهمية
 Assuming على فرض، بافتراض
 Assuming free competition بفرض وجود منافسة حرة
 Assumpsit تعهد بسيط، التزام، وعد شفهي
 Assumption افتراض، ادعاء، من المبادئ المسلم بها،  تخصيص، تحمل
 Assumption افتراض
 Assumption افتراض (فرضية)
 Assumption agreement اتفاق بتحمل دين
 Assumption of name اتخاذ اسم، استعارة اسم
 Assumption of obligation قبول التزام
 Assumption of office تقلد وظيفة، قيام بأعباء وظيفة
 Assumption of ownership قبول ملكية
 Assumption of risks تحمل المسئولية، مخاطر المهنة
 Assurance تأمين، تعهد، تأكيد
 Assurance تأكيد، ضمان، تأمين مؤكد
 Assurance company شركة تأمين
 Assurance of supply ضمان التوريد
 Assurance of Supply ضمان التوريد
 Assurance policy وثيقة تأمين، بوليصة تأمين
 Assurance, Joint تأمين أو ضمان مشترك
 Assure, to أكد، عزز، أّمن، ضمن
 Assured مؤمن عليه، مؤمن له، مؤكد
 Assured ُمَؤَمنْ 
 Assured use استعمال مؤكد
 Assurer مؤمن، شركة تأمين
 Astern على مؤخرة السفينة
 Astonish, to أدهش، أذهل
 Astronaut رائد فضاء
 Astronomical theory of the trade   cycle نظرية فلكية لدورة التجارة
 Asymmetric غير مماثل، غير متماثل
 Asymmetric متباين، غير متماثل
 Asymmetric income-effect اثر الدخل غير المتماثل
 Asymmetrical distribution توزيع غير متماثل
 Asymmetry عدم تماثل، عدم تناسق
 Asymmetry عدم تماثل، تباين
 Asymmetry between supply and   demand عدم تماثل العرض مع الطلب
 At بسعر، عند، في
 At .. hours notice بإخطار سابق لمدة   …   ساعة



 At a bargain بثمن رخيص، صفقة
 At a discount بأقل من سعر اإلصدار، بأقل من التعادل،  بخصم مبلغ
 At a discount بخصم
 At a loss بخسارة
 At a par بالسعر الرسمي
 At a premium بعالوة، بأكثر من التعادل
 At a premium علَّى، أضاف عالوة
 At a premium بعالوة
 At a progressive rate بمعدل متدرج، - تصاعدي
 At all events في جميع األحوال
 At best بأحسن سعر
 At best بأحسن سعر
 At call تحت الطلب
 At call تحت الطلب
 At interest بفائدة
 At large بوجه عام، دون حصر، غير مقيد
 At little cost بتكلفة قليلة
 At market بسعر السوق
 At maturity في تاريخ االستحقاق
 At or better بسعر كذا أو افضل
 At or better بسعر معين أو أفضل منه
 At par بسعر التعادل
 At sea في عرض البحر
 At short notice ألجل قصير، إخطار لمدة قصيرة
 At sight باإلطالع
 At sight عند اإلطالع
 At the close بأفضل سعر إقفال
 At the current rate of exchange بسعر الصرف السائد
 At the market بسعر السوق
 At the opening بأفضل سعر فتح
 At the opening order أمر عند االفتتاح
 At the option of حسبما يقرر، وفق ما يرتأى
 At the rate of exchange بسعر الصرف
 At the source من المنبع
 At usance حق ٣٠ يوًما
 Atomic ذري
 Atomic energy commission لجنة الطاقة الذرية
 Atomistic competition منافسة كاملة
 Atomistic competitions منافسة في العلوم الذرية
 Attach يلحق، يعلق، يحجز، يضم
 Attach, to حجز، صادر، ضم، علق، أرفق، ثبت
 Attached ملحق، مرفق، متعلق ب، محجوز عليه
 Attached account حساب محجوز عليه
 Attached account حساب محجوز عليه
 Attached hereto مرفق طيه
 Attachment حجز، إرفاق، تثبيت
 Attachment ملحق، حجز
 Attachment for rent حجز على منقول نظير اإليجار
 Attachment ledger دفتر الحجوزات
 Attachment ledger دفتر الحجوزات
 Attachment of privilege امتياز قضائي
 Attachment of real property حجز على عقار
 Attachment of the salaries حجز على المرتبات
 Attachment order أمر بالحجز
 Attachment proceedings حجز تنفيذي، سير في إجراءات الحجز
 Attack طعن، هجوم
 Attack a judgment, to طعن في حكم
 Attack on the rights of property إضرار بحقوق الملكية
 Attack, to هاجم، طعن
 Attain وصل، حقق، نال، أدرك
 Attainable ممكن تحقيقه، ممكن الوصول إليه
 Attainable rate of growth معدل نمو يمكن تحقيقه
 Attainder مصادرة أموال



 Attainment تحقيق، وصول
 Attainment of ceiling نفاذ االعتمادات، وصول إلى سقوف  االعتمادات
 Attainment of the objectives تحقيق األهداف، الوصول إلى األهداف
 Attempt محاولة، جهد، اعتداء
 Attempt against liberty اعتداء على الحرية
 Attempt against the state اعتداء على أمن الدولة
 Attempt, to حاول، شرع، اعتدى
 Attempted murder; - theft شروع في قتل، -- سرقة
 Attend a trial, to حضر المناقشة، - المرافعة
 Attend to a case, to اهتم بموضوع، - بحالة
 Attend, to حضر، واظب، اهتم، عنى، تفرغ
 Attendance مواظبة، حضور، اهتمام
 Attendance حضور، مواظبة، دوام
 Attendance الحضور
 Attendance bonus بدل حضور، مكافأة مواظبة
 Attendance book; - register دفتر الحضور واالنصراف، سجل --
 Attendance card بطاقة حضور
 Attendance fee مقابل حضور
 Attendance fees بدل حضور
 Attendance money أجر الحضور
 Attendance record سجل الحضور
 Attendance sheet كشف حضور
 Attendance time وقت الحضور
 Attendance time recorder مسجل توقيت الدوام
 Attendant تابع، مباشر، طبيب أسرة، خادم
 Attention عناية، رعاية، اهتمام
 Attenuation ظروف مخففة، تخفيف
 Attest شهادة، إقرار
 Attest, to شهد، قرر، صّدق على
 Attestant شاهد
 Attestation شهادة، تصديق، حلف اليمين
 Attestation تصديق، تصريح، شهادة، إقرار
 Attestation clause نص الشهادة، - التصديق
 Attestation paper محّرر التصديق، شهادة تصديق
 Attested copy صورة مصدق عليها
 Attested copy نسخة مصدقة
 Attested signature   توقيع مصدق عليه
 Attesting notary موثق عقود
 Attesting witness شاهد أمام الموثق
 Attesting witness شاهد مصدق
 Attestor شاهد
 Attitude موقف، وضع، سلوك
 Attitude اتجاه، موقف
 Attitude النظرة ـ الموقف
 Attitude change تغيير االتجاهات
 Attitude measurement قياس االتجاهات
 Attitude Measurement قياس المواقف
 Attitude of labor unions موقف االتحادات العمالية
 Attitude survey مسح االتجاهات
 Attitude Survey دراسة المواقف
 Attitudinal سلوكي، متعلق بالسلوك
 Attitudinal research بحوث السلوكيات
 Attorney وكيل مفوض، ممثل، نائب، محام
 Attorney محام، وكيل، نائب، ممثل
 Attorney at law محام، وكيل دعاوي معتمد
 Attorney fees أتعاب محاماة
 Attorney general مدع عام، نائب عام
 Attorney general وزير العدل
 Attorney in fact وكيل رسمي
 Attorney in fact مفوض باإلدارة
 Attorney of record محام مقيد
 Attorneyship وكيل دعوى، توكيل بحضور دعوى
 Attract, to استرعى، استلفت، جذب، أغرى



 Attraction استرعاء، جاذبية
 Attractive ملفت، جذاب، مغرٍ 
 Attractive prices أسعار مغرية
 Attributable مسند، منسوب إلى
 Attributable cost تكلفة منسوبة، تكلفة مسندة
 Attribute الخاصية
 Attributes خصائص، صفات
 Attributes خصائص، صفات
 Attributes inspection فحص الخصائص
 Attrition استنزاف، تناقص
 Attrition rate معدل التناقص
 Auction مزايدة، مزاد علني، بيع بالمزاد، بيع بالداللة
 Auction مزاد، مزايدة
 Auction مزاد علني
 Auction by order of the court مزاد قضائي
 Auction fees مصاريف داللة
 Auction of shares مزاد علني للبيع أسهم
 Auction room قاعد مزادات، غرفة مزاد
 Auction sale دالل، مزايد، بائع بالمزاد، خبير مزادات،  خبير مثمن مزادات
 Auction sale بيع بالمزاد العلني
 Auction, to باع بالمزاد العلني
 Auctioneer جلسة، حضور
 Auctioneer َدالَّل، مزايد
 Audio سمعي
 Audio سمعي
 Audio-aids مساعدات سمعية
 Audio-media وسائل سمعية
 Audio-typing إمالء عن بعد، استخدام الديكتافون
 Audio-visual aids وسائل سمعية بصرية
 Audio-visual aids المساعدات السمعية والبصرية
 Audit مراجعة، مراقب
 Audit مراجعة، تدقيق
 Audit تدقيق الحسابات
 Audit a tax return, to راجع إقرار ضريبة
 Audit board attached to مجلس مراجعي الحسابات بجهة..
 Audit bureau مكتب مراجعة
 Audit Certificate وثيقة (شهادة) تدقيق الحسابات
 Audit committee لجنة تدقيق الحسابات
 Audit fees أتعاب مراجعي الحسابات
 Audit office ديوان المحاسبة
 Audit period فترة مراجعة الحسابات
 Audit program برنامج المراجعة، خطة -
 Audit report تقرير مراجعي الحسابات
 Audit report تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات
 Audit the accounts, to راجع الحسابات
 Audit, to راجع، فحص، دقق
 Audited تمت مراجعته
 Audited accounts حسابات تمت مراجعتها
 Audited statement ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات
 Auditing مراجعة الحسابات، فحص الحسابات
 Auditing department قسم المراجعة
 Auditing of accounts مراجعة الحسابات، تدقيق الحسابات
 Auditing of accounts مراجعة الحسابات
 Auditor مراجع، مراقب حسابات، مدقق
 Auditor مراجع حسابات
 Auditor general مراقب عام الحسابات
 Auditor’s certificate تقرير مراقب الحسابات
 Auditor’s final discharge إخالء طرف مراقب الحسابات
 Auditors' report تقرير مراقبي الحسابات
 Auditorium قاعة استماع، - اجتماعات، - تسجيل
 Auditorship مهنة مراجعة السحابات
 Augment يضاعف، يزيد
 Augment, to زاد، رفع، ازداد



 Augmentation مضاعفة، زيادة
 Augmenting sales تضخيم المبيعات
 Auricular سماعي
 Auricular witness اهد سماعي
 Auspices, under the - تحت رعاية
 Austerity تقشف، زهد
 Austerity تقشف
 Austerity level مستوى التقشف
 Austerity measures إجراءات تقشفية
 Austerity plan خطة تقشف
 Austerity policy سياسة تقشف
 Austerity program برنامج تقشف
 Autarky اكتفاء حظر الواردات
 Authentic أصيل، رسمي، أصلي
 Authentic أصلي، رسمي، صحيح
 Authentic bond سند رسمي
 Authentic deed; - instrument عقد رمسي
 Authenticate يصدق
 Authenticate copy صورة مصدق عليها، صورة معتمدة طبق  األصل، صورة رسمية
 Authenticate, to صدق، وثق، أضفى الطابع الرسمي
 Authenticated documents مستندات رسمية، مستندات مصدق عليها
 Authenticated protest بروتستو رمسي
 Authentication تصديق، توثيق
 Authentication تصديق
 Author’s rights حقوق المؤلف
 Authoritarian مستبد، متسلط
 Authoritarian administration إدارة مستبدة
 Authoritarian leadership قيادة مستبدة
 Authoritarian Leadership القيادة المتسلطة (المستبدة)
 Authoritarian personality شخصية مستبدة
 Authoritarian Personality الشخصية المتسلطة (المستبدة)
 Authorities سلطات عامة، هيئة، مصلحة، وزارة
 Authority سلطة، هيئة، إدارة، تفويض، تصريح، جماعة
 Authority سلطة، هيئة
 Authority السلطة
 Authority cart خريطة السلطة
 Authority decentralization ال مركزية السلطة
 Authority of a treaty قوة إلزام المعاهدة
 Authority of idea سلطة الرأي
 Authority of knowledge سلطة المعرفة
 Authority of leadership سلطة القيادة
 Authority of position سلطة الموقع الوظيفي
 Authority of situation سلطة الموقف
 Authority of the employer سلطة صاحب العمل
 Authority of the final decision حجة الشيء المقضي به، -- المحكوم فيه
 Authority reaction استرجاع السلطة
 Authority to negotiate; تفويض بتداول المستندات
 Authority to pay تصريح بالدفع
 Authority to purchase سلطة الشراء
 Authority, Decentralization of ال مركزية السلطة
 Authority, Delegation of تفويض السلطة
 Authority, Functional السلطة الوظيفية
 Authority, Legal السلطة القانونية (القضائية)
 Authority, Line السلطة التنفيذية
 Authority, Retraction of استرجاع السلطة
 Authority, Staff الهيئة االستشارية
 Authority, Technical السلطة الفنية (التقنية)
 Authority, Ultimate السلطة العليا
 Authorization تصريح، ترخيص، إجازة، إذن
 Authorization تفويض، ترخيص، منح السلطة
 Authorization of loan موافقة على اعتماد، -- منح قرض
 Authorize يرخص، يكلف، يصرح
 Authorize, to صرح، رخص



 Authorized مصرح به، مقبول، موافق عليه
 Authorized agent وكيل معتمد
 Authorized annotation تعليق مصرح به،  شرح رسمي، تفسير  رسمي
 Authorized bank مصرف معتمد
 Authorized bank مصرف معتمد
 Authorized by law مصرح بها قانونًا
 Authorized capital رأس مال مصرح به، رأس مال معلن
 Authorized capital رأسمال مصرح به
 Authorized Capital الرأسمال المصرح به
 Authorized clerk موظف مرخص، - معتمد
 Authorized clerk كاتب مفوض
 Authorized credit حد ائتماني مصرح به، اعتماد مصرح به
 Authorized dealer متعامل معتمد، صراف معتمد
 Authorized dealer موزع معتمد
 Authorized depositary ُمَرخص له بقبول ودائع أو أوراق مالية
 Authorized foreign exchange bank مصرف معتمد للتعامل بالنقد األجنبي
 Authorized signatories مصرح لهم بالتوقيع
 Authorized signature توقيع معتمد
 Authorized signature توقيع معتمد
 Authorized stock أسهم مصرح بها
 Authorized subdivision تقسيم فرعي قانوني
 Authorized to sign له حق التوقيع، مصرح له بالتوقيع
 Authorizing officer معطي اإلذن بالصرف، مصرح بالصرف
 Autism الذاتية
 Auto سيارة
 Auto-consumption استهالك ذاتي
 Auto-correlation ارتباط ذاتي
 Auto-management إدارة ذاتية
 Auto consumption استهالك ذاتي
 Auto financing تمويل ذاتي
 Auto ignition إشعال ذاتي
 Auto industry صناعة السيارات
 Auto regression انحدار ذاتي
 Autocrat حاكم مطلق
 Autocratic leadership إدارة مستبدة، قيادة -
 Autocratic supervisor مشرف مستبد
 Automated إلكتروني، آلي، تلقائي
 Automated Clearing House مقاصة إلكترونية بين البنوك األمريكية
 Automated data processing تبويب المعلومات إلكترونيًا
 Automated data processing (ADP تشغيل البيانات آليا
 Automated information معلومات مبرمجة
 Automated information system نظام المعلومات اإللكترونية
 Automated jobs وظائف منظمة آليًا
 Automated management إدارة منظمة إلكترونيًا
 Automated production management إدارة إنتاج منظمة إلكترونيًا
 Automated programmed instruction التعليم المبرمج آليًا
 Automated teller machine آلة خدمة تلقائية
 Automatic تلقائي، آلي
 Automatic أتوماتيكي، تلقائي
 Automatic adjusting of wages ضبط تلقائي لألجور
 Automatic balance theory نظرية التوازن التلقائي
 Automatic coding ترميز آلي
 Automatic coding وضع الرموز أتوماتيكيًا
 Automatic data processing التشغيل األتوماتيكي للبيانات
 Automatic data processing system نظام معالجة المعلومات آليًا
 Automatic loan قرض تلقائي
 Automatic monitoring جهاز تحذير آلي
 Automatic offsetting مقاصة آلية
 Automatic pay increases زيادة آلية في المرتب
 Automatic programming برامج آلية، برامج إلكترونية
 Automatic programming برمجة آلية
 Automatic stabilizer مثبت تلقائي
 Automatic telephone تليفون آلي



 Automatic wage adjustment تعديل األجور التلقائي
 Automatic wage progression تصاعد األجور التلقائي
 Automatic work العمل اآللي
 Automatically تلقائيًا، آليًا
 Automation أداء آلي، أداء تلقائي
 Automation   األوتوماتية
 Automation اآللية الذاتية (األتمتة)
 Automation of industry ميكنة الصناعة، تلقائية التصنيع
 Automobile سيارة
 Automobile insurance تأمين سيارات
 Automobile insurance تأمين على السيارات
 Automobile license رخصة سيارة، ترخيص سيارة
 Autonomous مستقل بذاته
 Autonomous مستقل، تلقائي
 Autonomous agency فرع مستقل ذاتيًا
 Autonomous disinvestment استثمار تلقائي
 Autonomous inflation تضخم تلقائي
 Autonomous investment استثمار ذاتي
 Autonomous investment استثمار مستقل
 Autonomous rate of growth معدل النمو الذاتي
 Autonomous tariff تعريفة مستقلة
 Autonomous transactions معامالت مستقلة
 Autonomous variable متغير ذاتي
 Autonomous work group فرق عمل مستقلة
 Autonomy استقالل ذاتي، حكم ذاتي
 Autonomy استقالل
 Auxiliary مساعد، إضافي، معاون
 Auxiliary مساعد
 Auxiliary account حساب فرعي
 Auxiliary activity نشاط مساعد
 Auxiliary agencies وحدات مساعدة
 Auxiliary agency وكالة مساعدة
 Auxiliary capital معدات رأسمالية إنتاجية
 Auxiliary facilities مرافق مساعدة
 Auxiliary function وظيفة مساعدة
 Auxiliary materials خامات مساعدة
 Auxiliary operation عملية مساعدة
 Auxiliary records سجالت مساعدة
 Auxiliary records; - books دفاتر مساعدة
 Auxiliary service خدمات مساعدة
 auxiliary storage ذاكرة مساعدة
 Auxiliary units وحدات مساعدة
 Auxiliary variable متغير مساعد
 Avail فائدة، ربح، ناتج
 Availability إمكان حصول الشيء، وقوعه، توفره، كونه  متاًحا، متاح
 Availability clause شرط العملة المتاحة
 Availability date تاريخ السحب المتوقع
 Availability date تاريخ السحب المتوقع للشيك
 Availability of foreign exchange متاح من العمالت األجنبية، عمالت متاحة
 Availability of resources متاح من الموارد، موارد متاحة
 Availability Record سجل الموجودات المخزنية
 Availability records سجالت مساعدة
 Available حاضر، متوفر، حر، قابل للتصرف فيه،  صالح، مشروع، متاح
 Available متاح
 Available assets أصول سائلة، أصول حاضرة
 Available capacity طاقة متاحة
 Available funds مبالغ متاحة، ألموال متاحة، أموال حاضرة
 Available funds أموال متاحة
 Available knowledge معرفة متاحة
 Available resources موارد متاحة
 Available time وقت متاح
 Availment توفر، وقوع، حصول، صالحية، إتاحة
 Avails ناتج الخصم



 Avails صافي قيمة الكمبيالة
 Aval كفالة احتياطية، ضمان إضافي، كفالة شخص  ثالث
 Average متوسط، مشترك
 Average عوارية، تلف، خسارة بحرية
 Average متوسط
 Average access time معدل مدة إشغال الوظائف
 Average adjuster; خبير عواريات
 Average adjustment; كشف توزيع العوارية
 Average bond سند العوارية العامة، صك
 Average breakage متوسط عوارية الكسر
 Average claim مطالبة بالخسائر البحرية
 Average clause شرط العوارية، شرط التأمين النسبي
 Average collection period متوسط فترة التحصيل
 Average cost تكلفة متوسطة، معدل التكلفة
 Average cost متوسط التكلفة
 Average Cost متوسط (معدل) الكلفة
 Average cost per unit معدل تكلفة الوحدة
 Average daily balance المتوسط اليومي للرصيد
 Average deposit تأمين عوارية
 Average deviation معدل االنحراف
 Average deviation انحراف متوسط
 Average due date متوسط تاريخ االستحقاق
 Average due date متوسط تاريخ االستحقاق
 Average durability of capital معدل عمر التجهيزات الرأسمالية
 Average earnings per hour متوسط الربح بالساعة، معدل العائد/ساعة
 Average elemental time متوسط الوقت األساسي
 Average error معدل األخطاء
 Average expenses مصاريف عوارية
 Average fate of return معدل عائد االستمثار، معدل العائد
 Average fixed cost متوسط التكلفة الثابتة
 Average freight rate تعريفة متوسط أسعار الشحن
 Average hourly earnings متوسط الساعات/ربح
 Average hourly earnings متوسط الدخل في الساعة
 Average income متوسط الدخل
 Average investment معدل االستثمار
 Average life متوسط األجل، متوسط تواريخ االستحقاق
 Average load متوسط الشحن، متوسط الحمولة
 Average loss خسارة بسب العوارية
 Average maturity معدل االستحقاق
 Average outgoing quality ratio متوسط نسبة الوحدات المعيبة في اإلنتاج
 Average overdraft متوسط المكشوف
 Average period مدة متوسطة
 Average period of investment متوسط مدة االستثمار
 Average period of production متوسط مدة اإلنتاج
 Average price متوسط الثمن، متوسط السعر ، ثمن متوسط،  سعر المتوسط
 Average price متوسط السعر
 Average product متوسط اإلنتاج
 Average product الناتج المتوسط
 Average productivity متوسط اإلنتاجية
 Average productivity اإلنتاجية المتوسطة
 Average profit متوسط الربح
 Average profit متوسط الربح
 Average propensity to consume متوسط سلوك المستهلك، متوسط نزوع  المستهلك
 Average propensity to consume الميل المتوسط لالستهالك
 Average propensity to import الميل المتوسط لالستيراد
 Average propensity to save الميل المتوسط لالدخار
 Average purchase price متوسط سعر الشراء
 Average Purchase Price متوسط (معدل سعر الشراء)
 Average quality level مستوي النوعية المتوسطة
 Average range المدى المتوسط
 Average rate of increase معدل متوسط النمو
 Average rate of return متوسط معدل العائد
 Average return متوسط العائد، عائد وسط، عائد متوسط



 Average revenue متوسط اإليراد، معدل الدخل
 Average revenue متوسط اإليراد
 Average revenue curve منحنى متوسط الدخل
 Average sales متوسط المبيعات، معدل البيع
 Average selling price متوسط سعر البيع
 Average stater خبير عواريات ، - خسائر بحرية
 Average tare عيار متوسط
 Average tare متوسط وزن العبوات
 Average term of credit متوسط مهلة استحقاق اعتماد
 Average term of credit متوسط مهلة استحقاق التسهيل االئتماني
 Average Term of Credit متوسط مهلة الدفع
 Average total cost متوسط إجمالي التكاليف
 Average unit cost متوسط تكلفة الوحدة
 Average unit value متوسط قيمة الوحدة
 Average use متوسط االستخدام
 Average value متوسط القيمة، قيمة وسطى، قيمة متوسطة
 Average variable cost معدل التكلفة المتغيرة
 Average variable cost متوسط التكلفة المتغيرة
 Average wage متوسط األجر
 Average yield متوسط العائد
 Average yield متوسط الغلة
 Average, to أوجد المعدل، حسب المتوسط، قسم بالتساوي
 Averager محاسب معدالت
 Averager خبير تسوية عوارية
 Averaging استثمارات بمعدالت ثابتة، مشتريات بمعدالت  ثابتة، مضاربة على الصعود أو النزول 
 Averaging operations عمليات موازنة المتوسطات
 Aviation طيران، مالحة جوية
 Avoid, to ألغى، تجنب، تفادي، فسخ
 Avoidable costs تكاليف يمكن تجنبها
 Avoidable delay تأخير يمكن تجنبه
 Avoidable Delay التأخير الذي يمكن تفاديه
 Avoidance إلغاء، إبطال، فسخ
 Avoidance تجنب
 Avoidance clause نص فاسخ، شرط فاسخ
 Avoirdupois نظام الموازين التجارية األنجلوساكسونية
 Avouch, to أقر، أكد
 Avouchment إقرار، تأكيد
 Avowal اعتراف، إقرار
 Avowant مقر، معترف
 Avowry إقرار بما في الذمة
 Avulsion أكل، النهر انهيار الذمة
 Await, to انتظر، توقع، ترقب
 Award قرار بمنح جائزة، قرار محكمة، لجنة تحكيم،  تعويض، محرر بالحكم
 Award قرار، حكم، ترسية، إرساء
 Award a judgment, to نطق بالحكم
 Award damages, to حكم بتعويض
 Award of alimony حكم نفقة
 Award of contract إرساء العطاء
 Award of costs حكم بالتكاليف
 Award, to منح، حكم، قضى
 Awarded costs تكاليف محكوم بها
 Awarder محكم، قائم بالمزاد
 Awarding committee لجنة تحكيم
 Awareness وعى
 Awareness  َْوْعي
 Axiom قاعدة بديهية، من البديهيات
 Axiom بديهية
 Axiomatic بديهي، واضح
 Axis محور
 Axis محول
 Axis of abscissa المحور األفقي
 Axis of ordinates المحور الرأسي
 Ay; aye نعم، موافق



 Ayes and noes أصوات موافق وغير موافقة
 Baby bond سند ضئيل القيمة
 Bachelor of Commerce حاصل على بكالوريوس تجارة
 Back ظهر، متن، مساندة
 Back يدعم، يُظهر
 Back-bond رهن على ممتلكات
 Back-checking مراجعة بعد الصرف
 Back-door باب خلفي، تحايل، أسلوب غير مباشر
 Back-door وزارة المالية بالواليات المتحدة
 Back-pay أجرة مستحق
 Back-to-back credit اعتماد سمتند باعتماد آخر، صفقة متكافئة
 Back-to-back guarantee كفالة متبادلة
 Back-to-office report تقرير عن مهمة
 Back-to work movement حركة عودة العمال للعمل
 Back - Bond سند تفويض
 Back – Door Financing تمويل بطرق غير مألوفة
 Back – To – Back Credit اعتماد مستند باعتماد آخر
 Back a bill, to ظهر كمبيالة، وقع على ظهر كمبيالة
 Back a loan يضمن قرضا، يعزز قرضا
 Back bill فاتورة متأخرة الدفع
 Back bond سند تفويض
 Back dating أثر رجعي
 Back door باب خلفي، تحايل، أسلوب غير مباشر
 Back door financing عملية طرح االكتتاب لدين عام
 Back door financing تمويل بطريقة غير مألوفة
 Back freight نولون رد بضاعة
 Back freight أجر شحن العودة
 Back interest فوائد تأخيرية، - تأخير
 Back interest متأخرات، بقايا فائدة
 Back label بطاقة عبوة
 Back letter خطاب ملحق بعقد
 Back letter خطاب ضمان
 Back of a bill ظهر كمبيالة
 Back order متأخرات من طلب شراء
 Back order طلبية متأخرة
 Back paper وثيقة عمل، دراسة أساسية
 Back pay راتب متأخر
 Back pay of tax استرداد ضريبة
 Back payment متأخرات
 Back rent متأخر إيجار، أجرة متأخرة
 Back rent أجرة سكن متأخرة
 Back to back مسند، معضد بمثله
 Back to back credit اعتماد سند باعتماد آخر
 Back up, to دعم
 Back valuation وضع تاريخ سابق
 Back value استحقاق سابق
 Back, to ظهر، عاضد، ساند، وقع على ظهر مستند
 Backdate, to أّرخ بتاريخ سابق
 Backed مظهَّر، مضمون، مسند
 Backed bills كمبياالت مظهرة
 Backed currency عملة مضمونة
 Backed warrant أمر قضائي، صورة تنفيذية من حكم
 Backer مظهر، موقع بظهر الورقة، مقدم الضمان
 Backer كفيل، مقدم الدعم، مناصر
 Background خلفية، سابقة، تجربة، معلومات عامة
 Background خلفية
 Background analysis تحليل الماضي 
 Background briefing اجتماع استطالعي
 Background information معلومات عامة
 Background note مذكرة إعالمية
 Background processing معالجة خلفية
 Background program برنامج خلفي
 Background subjects مواد أساسية، معلومات أساسية



 Background task مهمة أساسية
 Background text نص أصلي، مرجع
 Backing ضمان، غطاء، وقوف بجانب، تدعيم، مساندة
 Backing تغطية، مساندة
 Backing a bill تظهير كمبيالة
 Backing chart خريطة مساعدة
 Backing file ملف إضافي
 Backing memory ذاكرة إضافية
 Backing of the currency غطاء العملة المتداولة
 Backing Sheet الورقة الواقية (الظهارة)
 Backing storage ذاكرة إضافية
 Backing storage تخزين إضافي
 Backing Storage الخزانات (الذاكرة) المساعدة
 Backlash مفعول رجعي
 Backlog متأخرات، تراكمات
 Backlog األعمال المتراكمة
 Backlogging السماح بفترة انتظار للعمالء، تراكم الطلبات
 Backlogs طلبيات متراكمة
 Backslider عائد في ارتكاب الخطأ، مرتد
 Backspace إرجاع، ارتداد، خطة عكسية
 Backspace key مفتاح إرجاع
 Backspread فرق دوني في معدل أسعار التحويل
 Backstopping دعم، مساندة
 Backtracking استبقاء قدامى الموظفين في الخدمة
 Backup مساندة، دعم، احتياطي
 Backup storage ذاكرة احتياطية
 Backup system نظام احتياطي
 Backup tape شريط احتياطي
 Backward متأخر، رجعي، متخلف
 Backward countries دول متخلفة
 Backward country بلد متخلف
 Backward integration تكامل مصادر المواد األولية
 Backward integration تكامل خلفي
 Backward linkage صلة خلفية
 Backward method أسلوب رجعي، أسلوب غير مباشر
 Backward sequencing ترتيب تراجعي
 Backwardation تأجيل لصالح البائع، فرق يدفع مقابل تأجيل  التسليم
 Backwardation تبدل تأجيل التسليم
 Backwardation عبارة عن غرامة تفرض على التأخير عن  تسليم السهم
 Backwardation rate سعر تأجيل التسليم
 Backwardness تأخر، تخلف
 Backwash effect اثر مناوئ
 Backwash effects رد فعل التصنيع على منتجي المواد الخام
 Bad رديء، زائف، معدوم، مشكوك فيه
 Bad check شيك بدون رصيد
 Bad check شيك باطل
 Bad claim مطالبة ال أساس لها، دائنية مشكوك فيها
 Bad coin عملة زائفة
 Bad debt دين مشكوك فيه، دين متعثر، دين معدوم
 Bad debt expenses مخصصات الديون المعدومة
 Bad debt loss خسارة الديون المعدومة
 Bad Debt Loss Index معدل الديون المعدومة
 Bad debt recovery تحصيل دين مشكوك فيه
 Bad debts ديون معدومة
 Bad Debts ديون غير قابلة للتحصيل عموما
 Bad debts reserve احتياطي ديون مشكوك فيها
 Bad delivery تسليم معيب
 Bad delivery تسليم غير مطابق لشروط البيع
 Bad faith سوء نية
 Bad faith نية سيئة
 Bad harvest محصول سيئ 
 Bad husbandry إدارة سيئة، إسراف
 Bad in law غير قانوني، غير شرعي



 Bad investment استثمار ال يدر ربحا
 Bad money نقود رديئة أو زائفة
 Bad money نقود رديئة
 Bad money drives out good النقود الرديئة تطرد الجيدة
 Bad name سمد سيئة
 Bad news أخبار سيئة
 Bad pack جزء تالف
 Bad paper ورقة تجارية مشكوك فيها
 Bad plea حجة زائفة
 Bad title عقد ملكية مشكوك فيه
 Bad voting paper بطاقة صوت باطل
 Bad weather طقس رديء، جو مقلوب
 Badge شعار، شارد، عالمة
 Badge شارة، بطاقة صغيرة، شعار
 Badge reader وحدة قراءة بطاقات
 Badger بائع متجول
 Badger game خطة لتحقيق الربح بالخداع
 Badly على نحو رديء، على نحو سيئ
 Bag حقيبة، كيس، ٌصّرة
 Bag حقيبة، كيس
 Bag of species صرة نقود، كيس نقود
 Baggage أمتعة، منقوالت شخصية
 Baggage أمتعة السفر
 Baggage declaration إقرار باألمتعة الشخصية في الجمارك
 Baggage declaration إقرار باألمتعة الشخصية في الجمارك
 Baggage insurance تأمين على األمتعة
 Baggage insurance تأمين األمتعة
 Baggage lien حق الحجز على أمتعة المسافرين
 Baggage lien حق الحجز على أمتعة المسافرين
 Baggage passengers أمتعة المسافرين
 Baggage receipt قسيمة أمتعة السفر
 Baggaged معبأ في أجولة
 Bail كفالة، ضمانة، كفيل، ضامن
 Bail يودع، يكفل
 Bail-bond تعهد موقع من الكفيل، ّصّك كفالة
 Bail acceptance قبول الكفالة
 Bail and credit insurance تأمين على الكفاالت واالعتمادات
 Bail bond سند كفالة، تعهد موقع من الكفيل
 Bail, to كفل، ضمن
 Bailee مؤتمن، حافظ الوديعة، أمين
 Bailee مودع لديه، حافظ الوديعة، مؤتمن
 Bailee lien امتياز المودع لديه
 Bailer, bailor المودع
 Bailer; bailor كفيل، ضامن، صاحب الوديعة
 Bailiff حاجب المحكمة، محضر، مأمور تنفيذ
 Bailiff مساعد مأمور التنفيذ، حاجب المحكمة
 Bailment وديعة، ضمان، كفالة، عقد رهن
 Bailment إيداع، وديعة
 Bailment lease رهن حق اإليجار
 Bailor كفيل، ضامن
 Bailout كفالة
 Bairam عيد إسالمي
 Bait سلعة مغرية
 Bait advertising اإلعالن عن سلعة مغرية
 Balance ميزان، رصيد، بقية، تكافؤ، توازن، تعادل،  حصة، ميزانية
 Balance ميزان، رصيد، توازن
 Balance an account, to رصد حسابًا
 Balance book دفتر األرصدة
 Balance brought down رصيد منقول
 Balance brought forward رصيد ما قبله، رصيد جديد
 Balance brought forward رصيد مرحل، رصيد ما قبله
 Balance Brought Forward رصيد منقول
 Balance by counter entry, to وازن بقيد نظامي، ضبط بقيد وسيط



 Balance carried forward رصيد مرحل، بعده
 Balance carried forward رصيد مرحل، رصيد ما قبله
 Balance certificate شهادة برصيد حساب
 Balance certificate شهادة برصيد حساب
 Balance due رصيد مستحق، رصيد مدين
 Balance due رصيد مستحق
 Balance Due الرصيد المستحق
 Balance from current revenues رصيد اإليرادات الجارية
 Balance in cash رصيد نقدي، فرق بين عمليتي البيع والشراء
 Balance in hand رصيد الصندوق
 Balance interests, to وازن بين المصالح
 Balance item بند من بنود الميزانية
 Balance method طريقة الضبط باألرصدة
 Balance of account رصيد الحساب، قائمة الحسابات
 Balance of appropriation رصيد االعتمادات المالية
 Balance of births, deaths and   migrationمعادلة توازن المواليد والوفيات والهجرة  الصافية
 Balance of capital account رصيد حساب رأس المال
 Balance of current account رصيد الحسابات الجارية، - العمليات الجارية
 Balance of external claims and   liabilities رصيد الديون الخارجية
 Balance of foreign exchange أرصدة بعملة أجنبية
 Balance of indebtedness رصيد المديونية
 Balance of international payments ميزان المدفوعات الدولية
 Balance of invisible trade ميزان التجارة غير المنظورة
 Balance of payments ميزان المدفوعات
 Balance of payments crisis أزمة ميزان المدفوعات
 Balance of payments deficit عجز ميزان المدفوعات
 Balance of payments manual دليل ميزان المدفوعات
 Balance of power ميزان القوى
 Balance of securities ميزان األوراق المالية، أرصدة -- 
 Balance of securities رصيد األوراق المالية
 Balance of services ميزانية الخدمات
 Balance of store record سجل الرصيد المخزني
 Balance of trade ميزان تجاري، ميزان التجارة الخارجية
 Balance of trade الميزان التجاري
 Balance on capital account أرصدة القيود التي تمت على حساب رأس  المال
 Balance on current account رصيد المدفوعات الجارية، رصيد حساب  جار
 Balance on hand رصيد متاح، رصيد نقدي
 Balance receipts and payments, to وازن بين اإليرادات والمصروفات
 Balance sample عينة متقابلة
 Balance sheet ميزانية عمومية
 Balance Sheet الميزانية التقديرية (الميزانية العمومية)
 Balance sheet account حساب الميزانية العمومية
 Balance sheet audit مراجعة الميزانية العمومية
 Balance sheet auditing مراجعة الميزانية
 Balance sheet equation معادلة الميزانية العمومية
 Balance sheet forecasts تنبؤات الميزانية العمومية
 Balance sheet inventories قوائم الميزانية
 Balance sheet item بند من بنود الميزانية
 Balance sheet item بند في ميزانية عمومية
 Balance sheet of a bank بيان ميزانية المصرف
 Balance sheet total مجموع الميزانية
 Balance sheet total مجموع الميزانية
 Balance stands at رصيد يبلغ
 Balance the budget, to وازن الميزانية التقديرية
 Balance the cash, to قيد حركة الصندوق
 Balance to next account رصيد منقول بعده
 Balance transfer ترحيل الرصيد
 Balance, to رصد، استخرج رصيًدا، وازن، توازن
 Balanced متوازن، متكافئ، موزون، مرّصد، مستقر
 Balanced متوازن
 Balanced accounts حسابات مرصدة
 Balanced bond سند متوازن
 Balanced budget موازنة متوازنة



 Balanced budget موازنة عامة متوازنة
 Balanced circuits دوائر متوازنة
 Balanced due رصيد مستحق
 Balanced economic growth نمو اقتصادي متوازن
 Balanced economy اقتصاد متوازن، توازن الصادرات مع  الواردات
 Balanced economy اقتصاد متوازن
 Balanced error خطأ متكافئ، خطأ متوازن
 Balanced error خطأ متوازن
 Balanced growth نمو متوازن، نمو متكافئ
 Balanced growth نمو متوازن
 Balancing عامل توازن، قائم بالترصيد، قائم بالمقاصة
 Balancing موازنة حسابية، إجراء توازن، تسوية،  ترصيد
 Balancing توازن، ترصيد، موازنة
 Balancing accounts حسابات المقاصة
 Balancing between receipts and   expenditures موازنة بين اإليرادات والمصروفات
 Balancing entry قيد موازن
 Balancing item بند موازن
 Balancing items قيود موازنة
 Balancing of accounts تسوية الحسابات، ترصيد الحسابات
 Balancing of accounts ترصيد الحسابات
 Balancing of the books ترصيد الحسابات، إقفال الدفاتر
 Balancing of the books إقفال الدفاتر
 Balancing property of the accounts خاصية توازن الحسابات
 Bale بالة قطن أو صوف
 Bale بالة، حكمة، عبوة
 Ballast نقل توازن في قات السفينة، صابورة
 Ballast ثقل في قاع السفينة
 Balloon دفعة واحدة لقرض
 Balloon freight حمولة كبيرة الحجم
 Ballooning تصعيد األسعار 
 Ballot اقتراع، تصويت، بالة صغيرة
 Ballot اقتراع سري، تصويت
 Ballot box صندوق االقتراع
 Ballot paper بطاقة اقتراع
 Ballotage اقتراع ثان، تعادل األصوات
 Balloting اقتراع، انتخاب التصويت
 Banco نقود مصرفية
 Bancogiro تحويل مصرفي من حساب آلي حساب
 Bancogiro تحويل مصرفي داخلي
 Bancomat; cash dispenser جهاز صرف تلقائي، بنكومات
 Band خط تذبذب العملة في نظام بريتون وودس
 Banded currency رزمة في نقود، نقود في رزمة
 Banding ترشيد بيان األجور
 Bands of organization روابط التنظيم
 Bandwagon effect تأثير المحاكاة
 Bandwidth اتساع الحيز
 Bang the market, to حطم األسعار، خفض األسعار
 Bang, to قرع، ضرب بشدة، حطم، خفض
 Bangier محّرض على الذعر
 Banishment order أمر إبعاد وتحديد إقامة
 Bank مصرف، صندوق
 Bank حزمة
 Bank مصرف، بنك
 Bank-messenger: - runner محصل، ساعي مصرف
 Bank acceptance قبول مصرفي
 Bank accommodation سند مجاملة مصرفي
 Bank accomodation تسهيل مصرفي
 Bank account حساب بالمصرف
 Bank account حساب مصرفي
 Bank Act قانون المصارف، - البنوك
 Bank advance قرض مصرفي
 Bank advances قروض مصرفية
 Bank advice إخطار مصرفي، إخطار بتخصيص أوراق  مالية



 Bank americard بطاقة ائتمان بك أوف أمريكا
 Bank auditor مراقب حسابات مصرف، مراجع   –  ، مدقق -
 Bank auditor مراجع حساب مصرف
 Bank balance رصيد بمصرف، مال -
 Bank balance رصيد في المصرف
 Bank bill سحب من مصرف لمصرف، سحب مقبول  من مصرف، كمبيالة مقبولة من مصرف
 Bank bill عملة ورقية، ورقة نقد
 Bank bill حوالة مصرفية
 Bank book دفتر توفير، دفتر ادخار، دفتر حساب  مصرفي
 Bank branch فرع مصرف
 Bank branch فرع مصرف
 Bank call طلب ميزانية
 Bank call دعوة إلى المصارف
 Bank card بطاقة مصرفية، بطاقة ائتمانية
 Bank cashier صراف مصرف
 Bank cashier صراف بمصرف
 Bank chain مجموعة مصارف
 Bank chain سلسلة المصارف
 Bank charges مصاريف مصرفية
 Bank charges مصاريف المصرف
 Bank chart رسم بياني شرطي
 Bank charter مرسوم بتأسيس مصرف
 Bank charter مرسوم بتأسيس مصرف
 Bank check شيك مصرفي
 Bank cheque; - check شيك مصرفي
 Bank clearing مقايسة بين المصارف
 Bank clearings كمبياالت المصارف المقدمة لغرفة المقاصة
 Bank clerk موظف مصرف
 Bank collection تحصيل مصرفي
 Bank commission عمولة مصرفية، عمولة المصرف
 Bank commission عمولة مصرفية
 Bank commissioner مفوض مراقبة المصارف
 Bank conditions شروط التعامل مع مصرف
 Bank confirmation تصديق مصرفي
 Bank connection عالقة مصرفي
 Bank consortium اتحاد مصرفي، اتحاد مصارف
 Bank consortium اتحاد مصرفي
 Bank control رقابة على المصارف
 Bank control رقابة على المصارف
 Bank cover غطاء لدى مصرف
 Bank crash انهيار مصرف
 Bank creation of money خلق النقود الكتابية، قدرة المصارف على  خلق النقود
 Bank credit ائتمان مصرفي
 Bank credit اعتماد مصرفي
 Bank Credit االئتمان المصرفي
 Bank credit card بطاقة ائتمان مصرفي
 Bank credit proxy سلطة منح القروض بنسبة الودائع، سقوف  ائتمانية
 Bank credit transfer تحويل باعتماد مصرفي
 Bank credits إجمالي القروض الممنوحة من المصارف
 Bank currency عملة مصرفية
 Bank currency, see bank note خزائن الحفظ بالمصارف
 Bank custody وديعة مصرفية
 Bank custody وديعة مصرفة حرة
 Bank debits أرصدة مصرفية مدينة
 Bank deposit إجمالي الودائع لدى المصارف
 Bank deposits مصرف معيَّن، مصرف محدَّد
 Bank deposits ودائع مصرفية
 Bank Deposits الودائع المصرفية
 Bank designated عضو مجلس إدارة مصرف
 Bank director دليل المصارف
 Bank directory رفع القيد على أسرار الحسابات بالمصارف،  إفشاء -
 Bank disclosure خصم مصرفي
 Bank disclosure إفشاء المصرف ألسرار عمالئه



 Bank discount شيك مسحوب من مصرف على مصرف،  سحب من 
 Bank discount خصم مصرفي
 Bank draft سندات خزانة مطروحة على المصارف
 Bank draft حوالة مصرفية
 Bank eligible issues
 Bank employee موظف مصرف
 Bank employee موظف مصرفي
 Bank endorsement تظهير مصرفي
 Bank examination تفتيش رسمي على المصارف
 Bank examiner مفتش على مصرف
 Bank examiner مفتش مصارف
 Bank exchange تحويل مصرفي
 Bank exchanges تبادل بين المصارف لألوراق التجارية
 Bank expansion توسع ائتمان المصارف، انتشار ائتمان  المصارف
 Bank exposure مخاطر مصرفية
 Bank failure إفالس مصرف
 Bank finance تمويل مصرفي
 Bank for co-operatives مصرف للتعاونيات
 Bank for international settlements مصرف التسويات الدولية
 Bank for international settlements مصرف التسويات الدولية
 Bank fraud اختالس أموال
 Bank group مجموعة مصرفية
 Bank guarantee ضمانة مصرفية، كفالة مصرفية
 Bank guarantee ضمان مصرفي
 Bank holding company شركة مالكة ألكثر من مصرف
 Bank holiday عطلة المصارف
 Bank holiday عطلة المصارف
 Bank house منشأة مصرفية
 Bank house منشأة مصرفية
 Bank inquiry تحريات المصرف عن عملية، استعالم  مصرفي
 Bank insolvency إعسار مصرف، تعَسر مصرف
 Bank inspector مفتش مصرفي
 Bank ledger دفتر أستاذ حسابات البنك
 Bank ledger دفتر أستاذ المصرف
 Bank lending تسهيالت القروض المصرفية
 Bank lending إقراض مصرفي
 Bank lien حجز أو تحفظ يجريه البنك ضمانًا لدينه
 Bank lien حجز مصرفي
 Bank liquidities سيولة نقدية لدى مصرف
 Bank liquidity سيولة مصرفية
 Bank liquidity position مركز السيولة النقدية للمصارف
 Bank liquidity ratio نسبة السيولة المصرفية
 Bank loan سلفة من مصرف
 Bank loan قرض مصرفي
 Bank manager مدير مصرف
 Bank merger إدماج المصارف
 Bank minimum lending rate الحد األدنى لسعر فائدة اإلقراض المصرفي
 Bank money نقود كتابية، نقود مصرفي
 Bank money نقود مصرفية
 Bank money order حوالة مصرفية
 Bank money order حوالة بريدية مصرفية
 Bank named as depositary for مصرف معين
 Bank note; bank bill; bank currency عملة ورقية، ورقة نقد،
 Bank of circulation مصرف اإلصدار، بنك اإلصدار
 Bank of commerce مصرف تجاري
 Bank of deposit مصرف ودائع
 Bank of deposits مصرف ودائع
 Bank of discount مصرف خصم
 Bank of discount مصرف خصم
 Bank of England مصر إنجلترا، بنك إنجلترا
 Bank of France مصرف فرنسا، بنك فرنسا
 Bank of international settlements مصرف التسويات الدولية
 Bank of issue مصرف اإلصدار، مصرف مركزي



 Bank of issue مصرف إصدار
 Bank of mortgage مصرف رهونات
 Bank of mortgage مصرف رهونات
 Bank officer موظف مصرف، موظف بنك
 Bank official مصرفي
 Bank official موظف مصرفي على مستوى عال
 Bank opinion رأى المصرف في عملية، استالم مصرفي
 Bank order أمر مصرفي، حوالة مصرفية، إذن مصرفي
 Bank overdraft سحب على المكشوف لدى مصرف
 Bank overdraft سحب على المكشوف
 Bank pac حزمة برامج للتطبيقات المصرفية
 Bank paper أوراق مصرفية
 Bank paper أوراق مصرفية
 Bank parlor حجرة اجتماعات مجلس اإلدارة
 Bank pass حيز المرور
 Bank pass book دفتر حسابات مصرفي
 Bank passbook دفتر توفير، دفتر حساب لدى مصرف
 Bank place سوق مصرفي
 Bank post bills كمبياالت تدفع بعد سبعة أيام
 Bank post bills كمبياالت بريدية مصرفية
 Bank premises مباني وتركيبات مصرف
 Bank proof machine آلة تدقيق حساب الشيكات
 Bank publicity دعاية مصرفي
 Bank rate سعر الخصم
 Bank rate معدل الخصم الرسمي، سعر القطع
 Bank Rate سعر القطع
 Bank rate for collateral سعر اإلقراض للسلفيات بضمان
 Bank rate of discount سعر خصم المصرف المركزي
 Bank rate of discount سعر الخصم الصرفي
 Bank rate of interest سعر الفائدة المصرفي
 Bank reconciliation تسوية فروق حسابات المصرف
 Bank reconciliation statement كشف تسوية مصرفية
 Bank reference مرجع آلي مصرف، مرجع مصرفي
 Bank release مخالصة مصرفية
 Bank reserve احتياطي، نقدي لمصرف
 Bank reserve احتياطي مصرفي
 Bank restriction period فترة التقييد المصرفي
 Bank return نشرة أسبوعية لنبك إنجلترا، مركز مصرف،  بيان معد من مصرف
 Bank run تهافت على سحب الودائع من مصرف
 Bank run سحب غير اعتيادي للودائع، تزاحم على  مصرف
 Bank secrecy سرَّ مصرفي
 Bank secrecy سر مصرفي
 Bank security ضمان مصرفي، كفالة مصرفية
 Bank service charge نفقات الخدمة المصرفية
 Bank shares اسهم مصرف
 Bank shares أسهم مصرفية
 Bank signatories مفوضون بالتوقيع في مصرف
 Bank smash إفالس مصرف، انهيار مصرف
 Bank stamp ختم مصرف، ختم بنك
 Bank statement مركز بنك إنجلترا
 Bank statement كشف مصرفي، قائمة مالية مصرفية
 Bank statement كشف حساب، بيان حساب
 Bank stock أسهم مصرف
 Bank teller’s machine ماكينة صرف الشيكات
 Bank transfer تحويل مصرفي
 Bank transfer تحويل مصرفي، حوالة مصرفية
 Bank union اتحاد مصارف
 Bank vault خزانة
 Bank weekly statement مركز أسبوعي لبنك إنجلترا
 Bank which has failed مصرف أفلس
 Bank wires شبكة اتصال سلكية بين وحدات مصرفية
 Bank, to أودع، أجرى عمليات مصرفية، تعامل مع  المصارف
 Bankable قابل للخصم



 Bankable bill ورقة تجارية قابلة للخصم
 Bankable bill of exchange سند يقبله المصرف
 Bankbook; passbook دفتر إيداع توفير
 Banker مصرفي، صاحب مصرف
 Banker مصرفي
 Banker’s acceptance, see bank   acceptance
 Banker’s advance قرض مصرفي
 Banker’s bank مصرف المصارف، بنك البنوك، مصرف  مركزي، بنك مركزي
 Banker’s check شيك مصرفي
 Banker’s check, see bank check
 Banker’s credit ائتمان مصرفي
 Banker’s customers عمالء مصرف
 Banker’s dilemma مشكلة المصرفي
 Banker’s discount خصم مصرفي
 Banker’s draft شيك مصرفي، شيك مسحوب من مصرف
 Banker’s draft حوالة مصرفية
 Banker’s Draft حوالة مصرفية
 Banker’s guarantee كفالة مصرفية، ضمان مصرفي
 Banker’s inquiry استعالم مصرفي
 Banker’s lien امتياز لصالح مصرف، رهن --
 Banker’s lien حق البنك في حجز الوديعة المرتهنة
 Banker’s note سند موقع من مصرف
 Banker’s opinion رأى البنك
 Banker’s option خيار المصرفي
 Banker’s payment أمر دفع مصرفي
 Banker’s provincial clearing house غرفة مقاصة مصرفية إقليمية
 Banker’s reference مرجع مصرفي، استالم مصرفي، مرجع  ألحد رجال المصارف
 Banker’s reference مرجع مصرفي
 Bankers bank المصرف المركزي
 Bankers bill of exchange كمبيالة مصرفية
 Bankers card بطاقة مصرفية
 Bankers clearing house غرفة المقاصة المصرفية
 Bankers club نادي المصرفيين
 Banking أعمال مصرفي، نظام مصرفي، نشاط  مصرفي، مصرفي
 Banking أعمال البنود
 Banking األعمال المصرفية
 Banking account حساب بالمصرف، حساب مصرفي
 Banking and monetary statistics إحصاءات مصرفية ونقدية
 Banking arrangements اتفاق المصارف
 Banking business أعمال مصرفي، صفقة مصرفي
 Banking by mail خدمة مصرفية بالبريد
 Banking center ساحة مصرفي، مركز أعمال مصرفي
 Banking commission عمولة مصرف
 Banking company شركة مصرفي
 Banking day يوم عمل مصرفي
 Banking establishment منشأة مصرفي
 Banking facilities تسهيالت مصرفية
 Banking facility خدمة مصرفية، تسهيل مصرفي
 Banking flows حركة رؤوس األموال المصرفي
 Banking hours ساعات فتح أبواب المصارف، مواعيد  الجمهور، مواعيد العمل للجمهور
 Banking hours ساعات فتح المصارف
 Banking house منشآت مصرفي
 Banking law قانون المصارف، قانون البنوك
 Banking law قانون المصارف
 Banking legislation تشريع مصرفي
 Banking mechanism أساليب مصرفية
 Banking office مكتب مصرف
 Banking office مكتب مصرفي
 Banking operations عمليات مصرفية
 Banking place بيئة مصرفي، مكان تسود فيه العمليات  المصرفي
 Banking place فرع مصرفي
 Banking policy سياسة مصرفي
 Banking policy سياسة مصرفية



 Banking power قدرة مصرف على التوظيف
 Banking principle مبدأ حرية اإلصدار
 Banking procedure إجراء مصرفي، عرف متبع لدى المصارف
 Banking regulations تنظيمات مصرفية
 Banking risk مخاطر العمل المصرفي
 Banking secret سرية مصرفية
 Banking secret; - secrecy سر األعمال المصرفية
 Banking sector قطاع المصارف، قطاع مصرفي
 Banking syndicate مجموعة مصارف مشتركة في قرض أو  تسويق أوراق مالية
 Banking syndicate نقابة المصارف
 Banking system نظام صرفي، مجموعة المصارف
 Banking system نظام مصرفي
 Banking terminal محطة طرفية مصرفية
 Banking transaction عملة مصرفية
 Banknote عملة ورقية، ورقة نقد، بنكنوت
 Banknote ورقة نقدية، بنكنوت
 Banknote with compulsory   currency عملة ورقية لها قوة اإلبراء
 Banknotes of small denominations عملة ورقية صغيرة
 Bankrupt مفلس، مشهر إفالسه
 Bankrupt مفلس، مشهر إفالسه
 Bankrupt acceptor مفلس موقع بالقبول
 Bankrupt acceptor مفلس موقع بالقبول
 Bankrupt agent وكيل المفلس
 Bankrupt agent وكيل المفلس
 Bankrupt drawee مسحوب عليه مفلس
 Bankrupt drawee مسحوب عليه مفلس
 Bankrupt drawer ساحب مفلس
 Bankrupt drawer ساحب مفلس
 Bankrupt firm شركة مفلسة، منشأة مفلسة
 Bankrupt firm شركة مفلسة
 Bankrupt partner شريك مفلس
 Bankrupt partner شريك مفلس
 Bankrupt person شخص مفلس
 Bankrupt person شخص مفلس
 Bankrupt surety ضامن مفلس
 Bankrupt surety ضامن المفلس
 Bankrupt trustee سندين، وكيل دائنين
 Bankrupt trustee وكيل الدائنين
 Bankrupt, to أفلس، أدى إلى اإلفالس
 Bankrupt’s certificate صلح بين المفلس ودائنيه
 Bankrupt’s estate مجموعة أموال التفليسة
 Bankruptcy إفالس، إشهار إفالس
 Bankruptcy اإلفالس
 Bankruptcy إفالس
 Bankruptcy act قانون اإلفالس 
 Bankruptcy assignee سنديك تفليسة، وكيل دائنين
 Bankruptcy by fraud إفالس بالتدليس
 Bankruptcy by fraud; fraudulent - إفالس بالتدليس
 Bankruptcy committee لجنة التفليسة
 Bankruptcy creditor دائن لتفليسة
 Bankruptcy creditor دائن التفليسة
 Bankruptcy estate مجموع أموال المفلس
 Bankruptcy notice إخطار إشهار إفالس، إخطار تفليسة
 Bankruptcy notice إخطار إشهار باإلفالس
 Bankruptcy petition طلب إشهار إفالس
 Bankruptcy petition طلب إشهار إفالس
 Bankruptcy procedures إجراءات اإلفالس
 Bankruptcy proceedings إجراءات تفليسة
 Bankruptcy with negligence إفالس بالتقصير
 Bankruptcy with negligence إفالس بالتقصير
 Banner غير عادي، استثنائي
 Banner year سنة استثنائية
 Banquet مأدبة



 Bar حاجز، حاجز الجلسة
 Bar رفض قبول ادعاء قضائي، يعارض
 Bar Association نقابة المحامين
 Bar chart رسم بياني على شكل أعمدة
 Bar council مجلس البار، مجلس الهيئة القانونية
 Bar gold سبائك ذهب
 Bare  ٍعار
 Bare boat سفينة غير مجهزة، سفينة عارية
 Bare boat charter استئجار مركب عار
 Bare contract عقد بغير عوض
 Bare owner مالك الرقبة
 Bare shell شهادة باالسم
 Bare subsistance wage مرتب بالكاد كاٍف للمعيشة
 Bargain صفقة جيدة، مفاوضة، مساومة
 Bargain صفقة، مساومة
 Bargain and sale عقد البيع
 Bargain basement قاعة الصفقات
 Bargain book دفتر سمسار، سجل متعامل في البورصة
 Bargain counter منصة الصفقات
 Bargain for account صفقة آجلة، صفقة آجلة السداد
 Bargain for cash صفقة نقدية
 Bargain hunting سعى وراء البواقي
 Bargain money عربون تحت الحساب
 Bargain money عربون
 Bargain power سلطة التفاوض
 Bargain price سعر مناسب
 Bargain prices أسعار تصفية
 Bargain sale بيع للتصفية، بيع للدعاية
 Bargain sale بيع بأسعار مخفضة
 Bargain, to فاوض، ساوم، قايض، عقد صفقة
 Bargainee مساوم على الشراء، مشتر، مستأجر
 Bargainer مساوم
 Bargaining مساومة، مفاوضة
 Bargaining عملية المساومة
 Bargaining agent وكيل تفاوض للعمال
 Bargaining agent وكيل مفاوضة
 Bargaining creep تقدم المفاوضات
 Bargaining position مركز يسمح بالتفاوض
 Bargaining position المركز التفاوضي
 Bargaining rights حق العمال في التفاوض الجماعي
 Bargaining rights حقوق المساومة
 Bargaining theory of wages نظرية المساومة في تحديد األجور
 Bargaining unit اتحاد عمال مختص بالتفاوض في حقوقهم
 Bargaining unit جماعة عمال للمساومة
 Bargainor مساوم على البيع، بائع، مؤجر
 Bargains counter قسم البواقي
 Bargains done صقفات تمت
 Bargains done for cash صفقات تمت نقًدا
 Bargains done for settlement صفقات تمت نقًدا
 Barge صندوق، ماعون
 Barge مركب بضائع
 Barge hire استئجار مركب
 Barometer مقياس الضغط الجوي، مقياس عام
 Barometer securities أوراق مالية قياسية
 Barometers مقاييس للمؤشرات االقتصادية، 
 Barratry إضرار بحري عمد، خيانة أمانة البحارة
 Barratry سوء تصرف متعمد من الربان أو البحارة
 Barred باطل، متقادم، الغٍ 
 Barrel برميل
 Barrel printer وحدة طباعة أسطوانية
 Barren عقيم، قاحل، بور
 Barren land أرض قاحلة، - بور
 Barren money أموال غير مثمرة



 Barren money أموال عاطلة
 Barrier حاجز، عائق
 Barrier حاجز
 Barriers to change معوقات التغيير
 Barriers to communication عوائق االتصال
 Barriers to entry قيود على الدخول 
 Barrister محام بالقضاء العالي
 Barrister محام
 Barter مبادلة، مقايضة، متاجرة
 Barter مقايضة، مبادلة
 Barter المبادلة
 Barter agreement صفقة مقايضة، صفقة متكافئة
 Barter away يبيع بأسعار منخفضة
 Barter deal صفقة مقايضة، صفقة متكافئة
 Barter trade تجارة مقايضة
 Barter transaction صفقة تبادل
 Barter, to قايض، بادل
 Base أساس، قاعدة، حقير، سيئ
 Base أساس، قاعدة الشكل الهندسي
 Base address عنوان أساسي
 Base address register سجل العنوان األساسي
 Base bullion سبيكة رديئة
 Base coin عملة مزيفة
 Base coinage; عملة معدنية مزورة أو مزيفة
 Base date تاريخ أساس
 Base frequency التردد األساسي
 Base metal معدن رديء، معدني أساسي
 Base metal معدن رديء 
 Base metal money عملة من معدن رديء
 Base notation ترميز األساس
 Base number العدد األساسي
 Base pay مرتب أساسي
 Base pay األجر األساسي
 Base period فترة األساس، فترة المقارنة
 Base period فترة األساس
 Base price سعر أساسي
 Base price السعر األساسي
 Base rate سعر األساس، سعر إقراض العمالء
 Base rate of pay معدل األجر األساسي
 Base Rate of Pay األجر األساسي (االسمي) 
 Base stock مخزون أساسي
 Base stock method طريقة المخزون األساسي
 Base time الوقت األساسي
 Base year سنة أساس، سنة المقارنة
 Base year سنة األساس
 Base Year ألسنة األساس
 Basement دور أرضي
 Basic أساسي
 Basic أساسي
 BASIC (basic all-purpose symbolic لغة بيسك
 Basic abatement تخفيض من األساس
 Basic account حساب أساس
 Basic agreement اتفاق أساسي
 Basic budget موازنة أساسية
 Basic Budget الموازنة (الميزانية) األساسية
 Basic coding كتابة التعليمات األساسية
 Basic commodities سلع أساسية
 Basic commodity سلعة أساسية
 Basic conditions شروط أساسية، شروط موضوعية
 Basic Cost التكاليف األساسية (الرئيسية)
 Basic costs تكاليف أساسية
 Basic data بيانات أساسية
 Basic decisions قرارات أساسية



 Basic departmentation التقسيمات األساسية للمنظمات
 Basic development sectors قطاعات تدعيم النشاط االقتصادي
 Basic duty رسم جمركي أساسي
 Basic essentials ضروريات أساسية
 Basic estate tax رسم أيلولة لصالح الحكومة الفيدرالية
 Basic exemptions إعفاءات أساسية
 Basic income دخل مباشر، دخل أساسي
 Basic industries صناعات أساسية
 Basic industry صناعة أساسية
 Basic instruction تعليمة أساسية
 Basic language اللغة األساسية
 Basic limit حد أساسي
 Basic materials مواد أساسي
 Basic metal industries صناعات ثقيلة
 Basic motion time وقت الحركة األساسية
 Basic Motion Time (BMT) وقت الحركة األساسية
 Basic pay أجر أساسي، مرتب أساسي
 Basic period فترة األساس
 Basic points بنط، كسر أساسي
 Basic Policies السياسات األساسية
 Basic premium القسط األساسي
 Basic price سعر أساسي
 Basic principles مبادئ أساسي
 Basic product منتج أساسي
 Basic rate سعر أساسي، سعر أساس
 Basic rate سعر األساس
 Basic research بحث أساسي
 Basic research بحوث أساسية
 Basic rules قواعد أساسية
 Basic salary مرتب أساسي، أجر أساسي
 Basic salary مرتب أساسي
 Basic sciences علوم أساسية
 Basic services خدمات البنية األساسية
 Basic skills أساليب فنية بدائية
 Basic standard costing تحديد التكاليف المعيارية األساسية
 Basic statistics إحصائيات أساسية
 Basic stock مخزون أساسي
 Basic storage ذاكرة أساسية
 Basic tariff تعريفة جمركية أساسية
 Basic training تدريب أساسي
 Basic value قيمة أساسية، تكلفة غير خاضعة للضريبة
 Basic wage أجر أساسي
 Basic wages أجر أساسي
 Basic work data بيانات العمل األساسية
 Basin حوض
 Basing point نقطة األساس
 Basing point pricing تحديد األسعار األساسية
 Basing point system نظام توحيد تكلفة الشحن
 Basis قاعدة، أساس، وعاء، نظام
 Basis أساس
 Basis for compromise أساس تحكيم
 Basis for depreciation معدل اإلهالك
 Basis of a mortgage وعاء رهن، موضوع رهن
 Basis of a tax وعاء ضريبة
 Basis of assessment وعاء فرض الضريبة، أساس التقدير
 Basis of tax وعاء الضريبة
 Basis point, see basic points ــــ
 Basis quote   سعر حاضر
 Basket سلة
 Basket items مجموعة السلع األخرى
 Basket of currencies سلة عمالت
 Basket of currencies سلة العمالت
 Basket of goods سلة سلع



 Basket purchase شراء مجموعة أصول بسعر شامل
 Basket Purchase شراء إجمالي
 Basket unit of account وحدة حسابية لسلة العمالت
 Basket withdrawal خروج من سلة العمالت
 Basket withdrawal threshold حد الخروج من سلة العمالت
 Batch لوط، كمية، مجموعة
 Batch دفعة، لوط، مجموعة
 Batch arrival وصول على شكل مجموعات
 Batch block مجموعة ودائع تحت التفتيش
 Batch Cost Unit كلفة المجموعة (الدفعة)
 Batch costing تحديد تكلفة الدفعة
 Batch Costing تقدير تكاليف الدفعة
 Batch processing معالجة بالمجموعات
 Batch processing تشغيل تجميعي
 Batch production إنتاج الدفعة
 Batch Production اإلنتاج بالدفعات
 Batch total تجميع مفردات المجموعة
 Batching تجميع
 Batching principle أسلوب التجميع
 Bate تخفيض الوزن القائم، سماح في الوزن مقابل  العبوة
 Bate, to خفض الوزن، - األجر، - الصوت
 Battery بطارية
 Battery مجموعة، دفعة
 Battery of tests مجموعة اختبارات
 Baud بود
 Baudot code كود خماسي، ترقيم بويدوت
 Bayesian Theorem نظرية بايز
 Bazaar سوق
 Be in the black يحقق ربحا
 Be in the red يحقق خسارة
 Beach ساحل، شاطئ
 Beach, to سحب مركبًا آلي الشاطئ
 Beacon age ضريبة الفنارات، رسوم -
 Beaconage رسم اإلرشاد، رسم المنارة
 Beam شعاع
 Beam of light شعاع ضوئي
 Beam of rays حزمة أشعة
 Bear مضارب على النزول
 Bear مضارب بالهبوط
 Bear المضارب في سعر السندات واألسهم
 Bear a loss, to تحمل خسارة
 Bear a tax, to تحمل ضريبة
 Bear account حساب مضاربة على النزول، حساب مكشوف
 Bear account مضاربة على المكشوف
 Bear and bull مضارب على االنخفاض والصعود
 Bear bill سند لحامله
 Bear clique زمرة مضاربين على النزول
 Bear covering تغطية مركز المضاربة على النزول
 Bear down تخفيض األسعار
 Bear interest, to غّل فائدة
 Bear market سوق انخفاضية، - متدهورة
 Bear market سوق هابطة
 Bear Market سوق المضاربين
 Bear operation مضاربة على النزول
 Bear operation مضاربة على النزول
 Bear position مركز مكشوف، مركز المضارب على  النزول
 Bear raid هجمة المضاربين على النزول
 Bear sale بيع على المكشوف، بيع على النزول
 Bear sale   بيع باالنخفاض
 Bear speculation مضاربة على النزول
 Bear the cost of, to تحمل تكلفة
 Bear transaction عملية مضاربة على النزول
 Bear, to ضارب على النزول، حمل، تحمل



 Bearer حامل، صاحب
 Bearer bond سند لحامله
 Bearer bonds سندات لحاملها
 Bearer certificate شهادة لحاملها
 Bearer check شيك لحامله
 Bearer debenture سند لحامله
 Bearer depositary receipt إيصال إيداع لحامله
 Bearer instrument سند لحامله
 Bearer instrument صك لحامله
 Bearer securities أوراق مالية لحاملها
 Bearer securities اوراق مالية لحاملها
 Bearer share certificate شهادة بسهم لحامله
 Bearer share certificate شهادة بسهم لحامله
 Bearer shares; - stock أسهم لحاملها
 Bearing حامل، ُمِغل
 Bearing اتجاه
 Bearing certificate شهادة لحاملها
 Bearing check شيك لحامله
 Bearing debenture سند تجاري لحامله
 Bearing no interest بدون أرباح، ال يغل أرباًحا
 Bearing of a line اتجاه المستقيم
 Bearing of a point with reference to اتجاه نقطة بالنسبة ألخرى
 Bearing shares أسهم لحاملها
 Bearing surface سطح حامل
 Bearing warrant سند لحامله
 Bearish متجه إلى النزول، - إلى الهبوط
 Bearish مائل لالنخفاض 
 Bearish and bullish متجه إلى النزول ثم إلى الصعود
 Bearish market سوق متجه إلى النزول
 Beat نبضة
 Beat a record يضرب رقما قياسيا
 Beau fort scale مقياس قوة الربح
 Become bankrupt, to أشهر إفالسه
 Become due, to حل موعد السداد، استحق
 Before a notary أمام الموثق
 Before cited; - mentioned سابق ذكره
 Before due date; before maturity قبل تاريخ االستحقاق
 Before hours قبل الفتح
 Before tax قبل الضريبة
 Beforehand مقدًما
 Beggar-my-neighbor سياسة إفقار الجار
 Begin, to بدأ، شرع
 Beginning file label عالمة بداية الملف
 Beginning inventory مخزون أول المدة
 Beginning Inventory ترصيد
 Beginning of information mark عالمة بداية المعلومات
 Beginning of tape label عالمة بداية الشريط
 Beginning of tape marker مميز بداية الشريط
 Behalf of; on - نيابة عن، بأمر
 Behavior سلوك، مسلك
 Behavior سلوك
 Behavior of the consumer سلوك المستهلك
 Behavior of the currency قوة ثبات العملة
 Behavioral سلوكي
 Behavioral assumption افتراض سلوكي
 Behavioral decision theory نظرية القرارات السلوكية
 Behavioral impact تأثير سلوكي
 Behavioral objectives أهداف سلوكية
 Behavioral research بحوث سلوكية
 Behavioral school مدرسة سلوكية
 Behavioral sciences سلوكية، علوم سلوكية
 Behavioral sciences علوم سلوكية
 Behavioral Sciences العلوم السلوكية (اإلنسانية)



 Behavioral theory نظرية سلوكية
 Bell-shaped curve منحنى ناقوسي
 Belligerant countries بالد متحاربة
 Belonging االنتماء 
 Belonging group الجماعة المنتمي إليها
 Below تحت، أدنى، أقل من
 Below average تحت المتوسط
 Below limit investment استثمارات دنيا
 Below par أقل من سعر التعادل
 Below par ُدُوَن القيمة االسمية
 Below Par أقل من القيمة االسمية 
 Below standard أقل من المستوى العادي
 Below surface attitude اتجاهات كامنة
 Belt حزام، سير
 Belt conveyor سير نقال
 Belt system of production إنتاج بنظام العمل المسلسل
 Bench مقعد، جلسة، هيئة قضائية
 Bench منصة تشغيل
 Bench warrant أمر محكمة
 Benchmark نقطة إرشادية، نقطة يهتدي بها
 Benchmark data بيانات أساسية
 Benchmark jobs وظائف نموذجية
 Benchmark price سعر إرشادي
 Benchmark statistics إحصاءات إرشادية
 Bend point نقطة االنحناء
 Bending انحناء
 Bending fatigue التعب الناشئ عن االنحناء
 Bending of beams انحناء القضبان
 Bending strength مقاومة االنحناء
 Benefactor محسن، صاحب إحسان
 Beneficial مغل، مفيد، نافع
 Beneficial interest مالك حق االنتفاع، صاحب --
 Beneficial occupant حائز حق انتفاع
 Beneficial right حق انتفاع
 Beneficial right حق االنتفاع
 Beneficial society جمعية تعاونية
 Beneficiary مستفيد، منتفع
 Beneficiary مستفيد، منتفع
 Beneficiary clause شرط المستفيد
 Beneficiary of a letter of credit مستفيد بخطاب اعتماد
 Beneficiary right حق المنتفع
 Benefit منفعة، فائدة، ميزة، ربح، نفع، إعانة
 Benefit-cost analysis تحليل التكلفة والعائد
 Benefit claim حق في التعويض
 Benefit entitlment حق االنتفاع بإعانة
 Benefit in cash ميزة نقدية
 Benefit in kind ميزة عينية
 Benefit plan برنامج رعاية
 Benefit society جمعية تعاونية، جمعية خيرية
 Benefit theory نظرية المنفعة
 Benefits إعانات، فوائد، امتيازات
 Benign neglect سهو، إهمال عن حسن نية
 Bequeath يوصي، يورث بوصية
 Bequeath a fortune, to أوصى بثروة
 Bequeath, to أوصى، وّرث، وهب على سبيل الوصية
 Bequeather موٍص، مورث بوصية
 Bequeather موص
 Bequest ارث بوصية، مال موصى به
 Bequest إرث بوصية، هبة، وصية
 Berth مرسى السفن
 Berth مكان رسو السفينة، مقر
 Berth cargo شحنة على خطوط منتظمة
 Berth terms شروط الرسو



 Berthage رسوم رسو السفينة، رسوم إرفاء
 Berthage رسوم استعمال المراسي
 Best أحسن، أفضل
 Best alternative أحسن بديل
 Best bid أفضل عطاء
 Best buy أفضل صفقة شراء
 Best commercial paper أفضل األوراق المالية
 Best effort أقصي جهد
 Best efforts قصارى الجهد
 Best fit أفضل مطابقة
 Best price أفضل سعر
 Best seller السلعة األكثر رواجا
 Bestow, to منح، وهب
 Bet, to راهن، قاَمر
 Beta بيتا، مقياس درجة حساسية ورقة مالية
 Betterment تحسين، قيمة مضافة
 Betterment تحسين العقار
 Betterment levies رسوم على التحسينات
 Betterment levy;- tax ضريبة تحسينات، ضريبة على القيم المضافة
 Betterment tax ضريبة على التحسين العقاري
 Betting رهان، مراهنة
 Betting duties رسوم المراهنات
 Betting tax ضريبة على المراهنات، ضريبة على  المقامرات
 Betweenness البينية
 Beverage مشروب
 Beverage tax ضريبة على المشروبات
 Beyond comparison منقطع النظير، ال يضاهى
 Bi-annual نصف سنوي، مرتين في السنة
 Bi-directional flow انسياب ثنائي االتجاه
 Bi-directional operation عملية ثنائية االتجاه
 Biannual نصف سنوي
 Bias ميل، انحراف، تحيز
 Bias تحيز
 Bias in Research التحيز (المحاباة) في عمليات البحث
 Bias in selection محاباة في االختياري
 Biased distribution of income توزيع غير عادل للدخل
 Bibliography مراجع الكتب، مصادر -
 Bicameral ذو مجلسين
 Bicimals كسور ثنائي
 Biconditional ثنائية الشرطية
 Bid عطاء، عرض، مزاد
 Bid عطاء، عرض
 Bid a fair price, to  ًَعَرَض ثمنًا عادال
 Bid and offer طلب وعرض
 Bid and offer سعر الشراء وسعر البيع
 Bid bond تأمين عطاء، خطاب ضمان ابتدائي
 Bid bond ضمان عطاء
 Bid price سعر العرض
 Bid price: - quotation سعر المشتري
 Bid rate سعر الشراء، سعر الطلب
 Bid up يزايد
 Bid, to زايد، عرض ثمنًا
 Bidder مزايد، مقدم العطاء
 Bidder مقدم العطاء
 Bidding عطاء، مزايدة، عرض، منافسة
 Bidding اإلعالن الداخلي عن الوظائف الخالية
 Bidding مزايدة
 Bidding conditions شروط العطاء
 Bidding Theory نظرية المزايدة
 Bidding, Competitive مزايدة تنافسية
 Bids العروض (العطاءات)
 Biennial كل سنتين، يقع --
 Big كبير



 Big board بورصة نيويورك
 Big board المجلس الكبير
 Big business مؤسسة كبيرة، عمل تجاري كبير
 Big business مؤسسة كبيرة
 Big denominations أوراق نقد كبيرة، فئات كبيرة
 Big eight أكبر ثمانية مراجعي حسابات
 Big employers of labor كبار أرباب األعمال
 Big exporter ٌمّصِدر كبير
 Big fall نزول أو خفض كبير
 Big figure آخر رقمي الكسور العشرية في أسعار بيع  وشراء العملة
 Big five أكبر خمسة مصارف
 Big five بطاقات االئتمان الخمس األكثر انتشاًرا في  أمريكا
 Big frame الحاسبات الكبيرة
 Big George ربع دوالر
 Big one ورقة فئة ١٠٠٠ دوالر
 Big rise صعود كبير
 Big systems concept مفهوم النظم الكبرى
 Big three أكبر ثالثة مصانع
 Bijection تناظر
 Bijective mapping اقتران تناظري
 Bilateral ثنائي، من الطرفين
 Bilateral ثنائي
 Bilateral agreement اتفاق ثنائي
 Bilateral clearing تسوية ثنائية
 Bilateral contract عقد ثنائي
 Bilateral flow عمليات مالية حكومية في اتجاهين
 Bilateral monopoly احتكار ثنائي
 Bilateral monopoly احتكار ثنائي
 Bilateral quotas أنصبة ثنائية، حصص ثنائي
 Bilateral tolerance تفاوت ثنائي االتجاه
 Bilateral trade تجارة ثنائية
 Bilateral trade agreement اتفاقية ثنائية تجارية
 Bilateral trade agreement اتفاق ثنائي للتبادل التجاري
 Bilateralism الثنائية
 Bilinear مزدوج الخطية
 Bill قائمة حسب، كشف حساب، خطاب، مذكرة،  مستند، كمبيالة، ورقة نقد مصرفية
 Bill قانون، حكم، وثيقة
 Bill مشروع قانون
 Bill فاتورة، عريضة دعوى
 Bill-head عنوان الفاتورة
 Bill at double usance كمبيالة ذات استحقاقين
 Bill book, bill diary دفتر الكمبياالت
 Bill book; - diary دفتر االستحقاقات
 Bill broker سمسار أوراق مالية
 Bill broker سمسار أوراق مالية وتجارية
 Bill brokerage سمسرة أوراق مالية
 Bill check أمر دفع
 Bill check دفتر الشيكات
 Bill collector موظف تحصيل، محصل أوراق تجارية
 Bill cover عطاء كمبيالة
 Bill diary دفتر االستحقاقات
 Bill discounted كمبيالة مخصومة
 Bill Discounted كمبيالة مخصومة
 Bill discounting خصم الكمبيالة
 Bill domiciled كمبيالة تدفع
 Bill dropped مشروع قانون متروك
 Bill for collection كمبيالة للتحصيل
 Bill for collection ورقة تجارية للتحصيل
 Bill for discount كمبيالة للخصم
 Bill his customers every month, to أرسل فاتورة لعمالئه كل شهر
 Bill holder حامل أو حائز كمبيالة، حافظة كمبياالت
 Bill holder حامل الكمبيالة
 Bill holdings محفظة كمبياالت



 Bill holdings محفظة الكمبياالت
 Bill in a set مجموعة كمبيالة
 Bill In Abeyance فاتورة مستحقة
 Bill in pawn كمبيالة ضمان، - مودعة برسم الضمان
 Bill in suspens كمبيالة معلقة
 Bill in suspense سند معلق
 Bill market سوق الخصم
 Bill of contents كشف المحتويات
 Bill of costs قائمة المصروفات
 Bill of credit خطاب اعتماد، أمر دفع
 Bill of credit سند اعتماد
 Bill of debt سند إذني
 Bill of debt سند إذني
 Bill of divorcement حكم طالق، ورقة طالق
 Bill of entry إقرار جمركي
 Bill of entry كشف استيراد، بيان جمركي
 Bill of exchange كمبيالة، سحب، سفتجة
 Bill of exchange كمبيالة، ورقة تجارية
 Bill of freight وثيقة شحن بالسكك الحديدية
 Bill of freight وثيقة نقل بالسكك الحديدية
 Bill of health شهادة صحية
 Bill of indictment الئحة اتهام
 Bill of lading وثيقة شحن، سند شحن، بوليصة شحن
 Bill of lading (B/L) بوليصة شحن
 Bill of lading to bearer بوليصة شحن لحاملها
 Bill of materials قائمة مواد
 Bill of particulars عريضة الدعوى
 Bill of quantities مقايسة
 Bill of Rights إعالن حقوق المواطنين
 Bill of sale عقد بيع
 Bill of sale فاتورة بيع، سند بيع
 Bill of sight تصريح معاينة جمركية
 Bill of store شهادة إفراج جمركي
 Bill of suspense فاتورة مستحقة لم تدفع بعد
 Bill of weight علم وزن
 Bill payable كمبيالة للدفع، ورقة دفع، دين مستحق الدفع
 Bill Payable ورقة دفع
 Bill rate سعر خصم الكمبياالت
 Bill receivable ورقة قبض، دين مستحق القبض
 Bill Receivable ورقة قبض
 Bill register سعر األوراق التجارية
 Bill register; discount- سجل األوراق التجارية
 Bill stamp رسم دمغة على الكمبيالة
 Bill stamp; bill fiscal stamp رسم دمعة على كمبيالة
 Bill standing over كمبيالة معلقة
 Bill to order سند إذني، سند إلذن
 Bill, Past Due كمبياالت مضى استحقاقها
 Bill, to حرر قائمة حساب، فرض رسًما
 Billboard لوحة إعالنات
 Billed cost التكلفة المقيدة في الفاتورة
 Biller محرر قوائم الحساب، - الفواتير
 Billing تحرير قائمة الحساب، تحرر فاتورة
 Billing إعداد فاتورة، مطالبة
 Billing إعداد الفواتير
 Billing Machine آلة إلعداد الفواتير
 Billing price ثمن وارد بالفاتورة
 Billion بليون، مليار، ألف مليون
 Billion بليون
 Bills department قسم الكمبياالت
 Bills department قسم الكمبياالت
 Bills discounted كمبياالت مخصومة، كمبياالت تم خصمها
 Bills discounted كمبياالت مخصومة
 Bills for discount كمبياالت مقدمة للخصم



 Bills in a set كمبيالة من عدة صور
 Bills in hand كمبياالت في المحفظة
 Bills in suspense كمبياالت معلقة
 Bills negotiated أوراق تجارية مشتراة
 Bills payable كمبياالت للدفع، أوراق دفع واجبة السداد
 Bills payable أوراق دفع
 Bills receivable كمبياالت تحصيل، أوراق قبض
 Bills receivable أوراق قبض
 Bills receivable book دفتر االستحقاقات
 Bills retired كمبياالت سحبت من التداول
 Bimetallic standard قاعدة ثنائية المعدن
 Bimetallism نظام المعدنين، معدنية ثنائية
 Bimetallism قاعدة النقد الثنائية، نظام المعدنين
 Bimodal ذو منوالين
 Bimonthly نصف شهري
 Bimonthly نصف شهري
 Bin card بطاقة صندوق
 Bin Card بطاقة الصندوق (بطاقة موازنة)
 Binary زوجي، ثنائي
 Binary ثنائي
 Binary addition الجمع الثنائي
 Binary alphanumeric code ترقيم ثنائي حرفي رقمي
 Binary arithmetic الحساب الثنائي
 Binary card بطاقة زوجية
 Binary carry رقم الترحيل الثنائي
 Binary cell خلية ثنائية
 Binary chop sorting الفرز عن طريق التبديل الثنائي
 Binary code ترميز زوجي
 Binary code ترقيم ثنائي
 Binary Code نظام العدد الثنائي
 Binary code system نظام العد الثنائي
 Binary coded decimal notation تمثيل الترقيم الثنائي العشري
 Binary counter عداد ثنائي
 Binary data بيانات ثنائية
 Binary digit, bit رقم ثنائي
 Binary digital computer حاسب ثنائي رقمي
 Binary measure إجراء ثنائي
 Binary notation التمثيل الثنائي
 Binary number عدد ثنائي
 Binary number system نظام العد الثنائي
 Binary numberal رقم ثنائي
 Binary operation عملية ثنائية
 Binary point فاصلة ثنائية
 Binary program برنامج ثنائي
 Binary punch تثقيب ثنائي
 Binary representation of numbers النظام الثنائي في كتابة األعداد
 Binary search عملية بحث ثنائية
 Binary system نظام ثنائي
 Binary word كلمة ثنائية 
 Bind, to ربط، ألزم، التزم
 Binder عربون، ارتباط
 Binding ملزم
 Binding act عقد ُملزم
 Binding agreement اتفاق ال رجوع فيه
 Binding decision قرار ُملزم
 Binding effect أثر ُملزم
 Binding of duties توحيد الرسوم الجمركية
 Binding on all parties ُملزم لجميع األطراف
 Binding sanctions جزاءات إجبارية، - ملزمة
 Binding transaction علمية ُملزمة
 Binomial ثنائي، ذات الحدين
 Binomial equation معادلة ذات الحدين
 Binomial expansion مفكوك ذات الحدين



 Binomial formula قاعدة ذات الحدين
 Binomial random variable متغير عشوائي ذو حدين
 Binomial series متسلسلة ذات الحدين
 Binomial surd عبارة ذات حدين صماء
 Binomial theorem نظرية ذات الحدين
 Biological Computer الحاسبة اإللكترونية البايولوجية
 Biometrics, biometry علم قياس الحياة
 Bipartite ثنائي، بين طرفين ، من نسختين
 Biquadratic equation معادلة مزدوجة التربيع
 Birectangular triangle مثلث ثنائي القائمة
 Birth ميالد
 Birth والدة، مولد
 Birth certificate شهادة ميالد
 Birth certificate شهادة ميالد
 Birth control تنظيم األسرة، حد من المواليد
 Birth control تحديد النسل
 Birth place مكان الميالد
 Birth rate معدل المواليد
 Bisect ينصف
 Bisector of an angle منصف الزاوية
 Bit, see binary digit رقم ثنائي
 Bitter experience تجربة قاسية
 Bivariate table جدول مزدوج
 Black أسود، سوداء
 Black-mail ابتزاز المال بالتهديد
 Black bourse سوق سوداء لألوراق المالية
 Black bourse السوق السوداء في البورصة
 Black box صندوق اسود
 Black credit اعتماد مكشوف، اعتماد على بياض
 Black exchange rates معدالت الصرف في السوق السوداء
 Black Friday يوم جمعة كوارث اقتصادية
 Black interests فوائد دائنة
 Black list قائمة سوداء
 Black listed مقيد بالقائمة السوداء، مسجل --
 Black market سوق سوداء، سوق موازية
 Black market price سعر السوق السوداء
 Black market profiteer مستغل السوق السوداء
 Black market rates أسعار التحويل في السوق السوداء
 Black money كسب غير مشروع
 Blackleg مفسد اإلضراب
 Blacklist قائمة سوداء
 Blackmail ابتزاز 
 Blank أبيض، على بياض، بدون ضمان
 Blank خامة، قطعة غفل
 Blank فراغ
 Blank acceptance قبول على بياض
 Blank acceptance قبول على بياض
 Blank ballot paper بطاقة انتخاب بيضاء
 Blank bill كمبيالة على بياض، - لحاملها
 Blank bill of exchange كمبيالة على بياض
 Blank bill of lading وثيقة شحن لحاملها
 Blank card بطاقة خالية
 Blank check شيك على بياض
 Blank cheque; - check شيك على بياض، إطالق اليد في العمل
 Blank credit اعتماد مطلق، - بدون ضمان
 Blank credit اعتماد على بياض، اعتماد مكشوف
 Blank endorsement تظهير على بياض
 Blank endorsement تظهير على بياض
 Blank form نموذج أبيض
 Blank form, blank medium وسيط المسافة
 Blank leaf ورقة خالية
 Blank page صفحة خالية
 Blank policy تأمين شامل



 Blank signature توقيع على بياض
 Blank signature توقيع على بياض
 Blank transfer تحويل على بياض، تنازل --، تحويل على  سبيل الضمان
 Blank transfer تحويل على بياض
 Blanket عطاء شامل، - عام
 Blanket agreement اتفاقية شاملة
 Blanket assignment تنازل شامل
 Blanket bon ضمان عام
 Blanket bond سند شامل
 Blanket clause شرط عام
 Blanket clause شرط عام
 Blanket credit line حد ائتماني شامل
 Blanket mortgage رهن شامل
 Blanket mortgage, general mortgage رهن عام
 Blanket policy وثيقة تأمين مفتوحة
 Blanket policy بوليصة شاملة
 Blanket procuration توكيل على بياض
 Blanket rate معدل عام، معدل أساسي
 Bleached cotton قطن مجهز، قطن مبيّض
 Bleached woven منسوجات مبيضة
 Blend financing تمويل مختلط
 Blend lending معونة مختلطة
 Blended Funds أموال مختلفة
 Blind entry قيد غامض
 Blind Entry قيد غامض
 Blind letter رسالة مرفوضة
 Blind letter رسالة مرفوضة
 Blind selling بيع بدون معاينة فعلية
 Bloated expenditures مصروفات متضخمة
 Bloc كتلة، مجموعة
 Block كتلة، مجموعة، رزمة
 Block كمية كبيرة، دفعة، مجموعة
 Block automation system نظام آلي لتبادل األوراق المالية بمجموعات
 Block booking بيع بالجملة
 Block control رقابة الحجم
 Block diagram شكل تجميعي
 Block discount خصم الكمية
 Block discounting; factoring خصم المجموعة
 Block format شكل المجموعة
 Block gage قالب تحديد القياس
 Block grant هبة إجمالية
 Block issues مجموعة إصدارات، إصدارات مسلسلة
 Block length طول المجموعة
 Block Letter الحرف الكبير
 Block letters أحرف مطبوعة
 Block mark عالمة نهاية المجموعة
 Block of flats مجموعة شقق، - وحدات سكنية
 Block of shares مجموعة أسهم، رزمة اسهم
 Block of shares مجموعة أسهم
 Block offer عرض جماعي
 Block positioner قائم بتسوية مراكز األوراق المالية المتبادلة  بمجموعات
 Block release الترخيص بإجازة سنوية طويلة
 Block sort الفرز بالمجموعات
 Block transfer نقل المجموعة
 Block vote تصويت إجمالي
 Block, to جمد
 Blockade حصار، حظر
 Blockade حصار 
 Blocked مجمد، محصور
 Blocked account حساب دمحم
 Blocked account حساب مجمد
 Blocked balance موازنة مجمدة
 Blocked balances أرصدة مجمدة



 Blocked currency عملة غير قابلة للتحويل
 Blocked currency عملة مجمدة
 Blocked deposit وديعة مجمدة
 Blocked funds أموال مجمدة
 Blocked period فترد التجميد
 Blocked units أوراق مالية مجمد التعامل عليها
 Blockette مجموعة صغيرة
 Blocking تجميع
 Blood money دية القتيل
 Blotter يومية مساعدة، دفتر مخالفات
 Blotter نشافة
 Blotter اليومية المساعدة
 Blue أزرق
 Blue-sky-laws قانون حماية المدخرين
 Blue-sky bargaining المساومة على طلبات خيالية
 Blue botton شخص مرخص له بالتعامل في البورصة
 Blue chip stock أسهم درجة أولى، أسهم مضمونة الربح
 Blue collar worker عامل من ذوي الياقات الزرقاء
 Blue collar worker عامل يدوي
 Blue print الطبعة الزرقاء، مستند تصميم
 Blue chip stocks أوراق مالية من الدرجة األولي
 Blurb دعاية مبالغ فيها
 Board لوحة، مجلس، سطح، ظهر، إعاشة
 Board مجلس، لجنة
 Board and lodging إقامة كاملة، مسكن وتغذية
 Board list قائمة أسعار رسمية
 Board lot مجموعة أسهم مقبولة للتعامل
 Board meeting اجتماع مجلس اإلدارة
 Board meeting اجتماع المجلس
 Board minutes مجلس إلدارة
 Board minutes محضر اجتماع
 Board of appeals لجنة الشكاوي 
 Board of directors لجنة االمتحان
 Board of directors مجلس اإلدارة
 Board of examiners لجنة المحافظين، مجلس المحافظين
 Board of governors مجلس الوصاية
 Board of governors مجلس المحافظين
 Board of guardians لجنة التحقيق
 Board of guardians مجلس األوصياء
 Board of inquiry لجنة إدارة، مجلس المديرين
 Board of inquiry مجلس تحقيق
 Board of management هيئة المحلفين
 Board of management مجلس اإلدارة
 Board of referees وزارة التجارة البريطانية
 Board of trade غرفة تجارية
 Board of trade مجلس التجارة
 Board of trustees مجلس األمناء
 Board of trustees مجلس األمناء
 Board room قاعة إعالن، تحديد األسعار
 Board wages بدل إقامة، - غذاء
 Boarding a ship صعود على ظهر السفينة
 Boarding house فندق عائالت
 Boardroom قاعة اجتماعات مجلس اإلدارة
 Boat مركب، زورق
 Body جسم، مجموعة، هيئة، مؤسسة
 Body corporate; corporate body شخص معنوي
 Body execution تنفيذ بدني
 Body of a decree متن مرسوم، صلب -، نصوص قرار
 Body of a ship جسم السفينة
 Body of a ship بدن السفينة
 Body of creditors مجموعة الدائنين
 Body of laws مجموعة القوانين
 Bogus مزور، صوري



 Bogus صوري
 Bogus company شركة صورية، - مزيفة
 Bogus company شركة صورية
 Bogus names أسماء خيالية
 Bogus signature توقيع صوري، - مزور
 Bogus transactions معامالت صورية
 Bold face type حرف طباعة أسود
 Bold Face Type الحرف األسود
 Bona fide صادق، بحسن نية، أصيل
 Bona fide holder حامل حسن النية
 Bonanza ازدهار، رخاء
 Bonanza year عام رخاء، عام ازدهار
 Bond سند، إذن، ورقة مالية، تأمين
 Bond مخزن استيداع
 Bond سند، كفالة، تعهد
 Bond سند دين أو سند تعهد
 Bond accrued since last coupon   dateفوائد لكسور أسهم التمتع، فوائد مستحقة منذ  تاريخ صرف أخر كوبون
 Bond amortization استهالك السندات
 Bond broker سمسار سندات
 Bond buy-backs عادة شراء السندات، استرداد السندات
 Bond certificate شهادة سند
 Bond circular نشرة اكتتاب في سندات
 Bond coupon قسيمة فوائد، قسيمة سند
 Bond coupon قسيمة فوائد
 Bond creditor دائن بضمان، حامل السند
 Bond creditor دائن بضمان
 Bond discount الخصم من سعر السند االسمي
 Bond dividend قسيمة في شكل سند
 Bond dividend حصة أرباح على شكل سندات
 Bond Dividend أرباح على شكل سندات
 Bond fund احتياطي سداد السندات
 Bond Fund اعتماد السندات الصادرة
 Bond holder حامل السندات أو مالكها
 Bond holder حامل سند
 Bond index دليل السندات
 Bond interest فوائد السندات
 Bond interest accrued فوائد مستحقة منذ تاريخ صرف آخر كوبون
 Bond issue إصدار سندات، إصدار أذون
 Bond issue إصدار سندات
 Bond loan قرض بسندات
 Bond market سوق السندات
 Bond market سوق السندات
 Bond note آذن تسليم على المخازن الجمركية
 Bond note إذن تسليم على المخازن الجمركية
 Bond of indemnity ضمان التعويض
 Bond of indemnity ضمان التعويض
 Bond premium عالوة سند، ربح من سند
 Bond premium عالوة إصدار
 Bond Premium مردود السند
 Bond price; - quotation سعر سند
 Bond rating تقييم السندات
 Bond rating تقدير السندات
 Bond register سجل السندات
 Bond sinking fund احتياطي استهالك السندات
 Bond store; bonded warehouse مخزن إيداع، مستودع جمركي
 Bond swap مقايضة سندات، بيع وشراء متزامن للسندات
 Bond table جدول السندات
 Bond transfer تحويل سند
 Bond washing بيع السندات بكوبوناتها ثم شرائها بدون  كوبونات
 Bond yield عائد السند
 Bond yield ريع السند
 Bond, to أودع، خزن، استودع
 Bonded مضمون بسند، بضائع بمخازن االستيداع



 Bonded مضمون، مكفول
 Bonded debt دين بسندات، دين مضمون بسندات
 Bonded debt دين مضمون بسند
 Bonded goods بضائع بمخزن االستيداع
 Bonded goods بضائع مودعة في المستودع لحين دفع  رسومها الجمركية
 Bonded warehouse مستودع جمرك، مخزن جمركي، مخزن  استيداع
 Bonded warehouse حامل أصيل
 Bonded warehouse مستودع عام
 Bonder أمين مستودع
 Bonder مودع لديه، أمين مستودعات
 bondholder حامل سندات
 Bonding إيداع بمخزن الجمرك
 Bonding إيداع
 Bonding company شركة ضامنة
 Bonds سندات
 Bondsman كفيل، ضامن
 Bondsman ضامن، كفيل
 Bonus مكافأة، منحة، عالوة استثنائية، توزيع غير  عادي لألرباح
 Bonus مكافأة، منحة، عالوة، تعويض
 Bonus مكافأة
 Bonus account توفير بجوائز وفوائد مميزة
 Bonus account حساب المكافآت
 Bonus futures مضاربات على منح آخر العام
 Bonus issue توزيع أسهم مجانية، إصدار أسهم مجانية  مقابل دمج االحتياطيات
 Bonus issue إصدار عالوة أسهم
 Bonus method طريقة المكافأة
 Bonus on shares ربحية إضافية، كوبون إضافي
 Bonus right حق التخصيص
 Bonus right حق التخصيص
 Bonus scheme طريقة المشاركة في األرباح
 Bonus share سهم ربح، سهم منحة، سهم مجاني
 Bonus shares أسهم مجانية
 Bonus stock أسهم مصدرة على سبيل المكافأة
 Bonus stocks أسهم مكافأة
 Bonus system نظام العالوات
 Book كتاب، كتيب، سجل، دفتر
 Book مجموع حركة عمليات الصرف األجنبي
 Book دفتر
 Book-keeper ماسك دفاتر، محاسب
 Book-keeping department قسم الحسابات
 Book-shop; book store مكتبة، حانة بيع كتب
 Book claims مطلوبات دفترية
 Book cost تكلفة دفترية
 Book credit اعتماد دفتري
 Book debt دين دفتري
 Book entry قيد محاسبي
 Book inventory جرد حسابي، جرد دفتري
 Book inventory جرد دفتري
 Book loss خسارة دفترية
 Book of checks دفتر شيكات
 Book of original entry دفتر القيد األولي
 Book of terms دفتر الشروط
 Book profit ربح دفتري
 Book rest راحة مكتبية
 Book stock سهم اسمي، سهم مقيد باسم صاحبه في سجل  الشركة
 Book value قيمة دفترية، قيمة محاسبية
 Book Value القيمة الدفترية
 Book, to سجل، قيد، أجرى قيًدا محاسبيًا
 Booked transaction عملية صرف محدد السعر ومسجلة
 Booking تسجيل، قيد، حجز
 Booking note مذكرة حجز، طلب حجز
 Bookkeeper كاتب حسابات
 Bookkeeper كاتب حسابات



 Bookkeeping إمساك دفاتر
 Bookkeeping مسك الدفاتر
 Bookkeeping by Double Entry مسك الدفاتر بالقيد المزدوج
 Bookkeeping Cycle دورة مسك الدفاتر
 Bookkeeping department قسم إمساك الدفاتر، قسم الحسابات
 Bookkeeping machine آلة إلمساك الدفاتر
 Bookless accounting محاسبة بدون دفاتر
 Bookless Accounting محاسبة بدون دفاتر
 Booklet كتيب، نشرة
 Booklet كتيب
 Books دفاتر حسابات
 Books-binder مجلد كتب
 Bookseller بائع كتب
 Boolean algebra الجبر البوليني
 Boolean function دالة بولينية
 Boolean variable متغير بوليني
 Boom رخاء، انتعاش، رواح، ازدهار واسع
 Boom ارتفاع مفاجئ في سوق المال
 Boom انتعاش
 Boom and bust انتعاش وكساد
 Boom, to ازدهر، تصاعد، راج
 Boomerang خطة لمكافحة إغراق األسواق بالسلع
 Booming في حالة ازدهار
 Booster مروج صاخب
 Boot عالوة موازنة
 Bootstrap أوامر بداية تحميل
 Bootstrap legging التعامل في بضائع ممنوعة
 Border حافة، حّد، حدود
 Border line حد فاصل، خط فاصل
 Border line case حالة حدية
 Bordereau حافظة، قائمة
 Borderline حد فاصل
 Borderline case حالة مختلف عليها
 Boredom ملل، سأم، ضجر
 Borough rates ضرائب بلدية
 Borrough مدينة خاضعة لنظام بلدي، دائرة انتخابية  بالمدينة
 Borrow يقترض، يستعير، يستدين
 Borrow at interest, to اقترض بفائدة
 Borrow from, to اقترض من
 Borrow long, to اقترض ألجل طويل
 Borrow on mortgage يستدين برهن
 Borrow on mortgage, to اقترض بضمان رهن
 Borrow on securities يستدين على أسهم
 Borrow short, to اقترض ألجل قصير
 Borrow, to اقترض
 Borrowed ُمقتَرض
 Borrowed capital رأس مال ُمقتَرض
 Borrowed reserves قروض مصرف االحتياطي األمريكي
 Borrower ُمقتَرض، طالب القرض
 Borrower مقترض
 Borrower on bottomry مقترض بضمان رهن بحري
 Borrower’s credit اعتماد ممنوح للمقترض
 Borrowing اقتراض
 Borrowing-quota ratio نسبة االقتراض إلى الحصة
 Borrowing and lending اقتراض وإقراض
 Borrowing base; - capacity أساس االقتراض، مقدرة على االقتراض
 Borrowing capacity المقدرة على االقتراض
 Borrowing power سلطة االقتراض
 Boss رئيس، قائد، ساحب عمل
 Boss رئيس، مشرف
 Boston Ledger دفتر أستاذ بوسطن
 Both ends كال الميناءين
 Both sides كال الطرفين



 Bottleneck عنق الزجاجة، اختناق
 Bottleneck اختناق، عقبة، صعوبة
 Bottleneck االختناق (عنق الزجاجة)
 Bottleneck inflation تضخم اختناقي
 Bottom قاع، أسفل
 Bottom أسفل، قاعدة، غاطس السفينة
 Bottom- fishing راء أوراق مالية أجنبية مع احتمال الخسارة
 Bottom-top approach طريقة لتحليل األنشطة من أسفل ألعلى
 Bottom price أدنى سعر
 Bottom price; rock price سعر القاع، أدنى سعر
 Bottomless عميق جًدا، بال أساس
 Bottomry قرض بحري، رهن بحري
 Bottomry bond عقد قرض بحري بضمان رهن السفينة
 Bottomry bond سند رهن السفينة
 Bottomry interest فائدة بحرية
 Bottomry loan قرض بحري
 Bottomry loan قرض بحري
 Bought ُمشتري، مشتريات
 Bought book دفتر المشتريات
 Bought contract عقد شراء
 Bought contract عقد شراء
 Bought day book دفتر المشتريات
 Bought note مذكرة شراء، فاتورة شراء
 Bounce, to أعيد لعدم كفاية الرصيد
 Bouncing check شيك بال رصيد
 Bouncing check شيك بدون رصيد
 Bound َحّد، قفزة
 Boundary حَد، حافة
 Boundary حد
 Boundary mark حجر الحدود، عالمة الحدود
 Boundary value قيمة حدية
 Bounded محدود
 Bounded from above محدود من أعلى
 Bounded from below محدود من أسفل
 Bounds of a sequence حدا المتتالية
 Bounty حافز، عالوة، منحة، مكافأة، إعانة
 Bounty إعانة، عالوة، بدل
 Bounty on exportation عالوة للتصدير
 Bounty on production حافز إنتاج
 Bourgeois بورجوازي
 Bourgeoisie بورجوازية
 Bourse بورصة، سوق األوراق المالية
 Bourse سوق مالية، بورصة
 Bout جولة، موجة
 Bout of inflation موجة تضخم
 Bouts of inflation نوبات تضخمية
 Bow مقدمة السفينة
 Box files علب حفظ
 Boycott مقاطعة
 Boycott foreign products, to قاطع السلع األجنبية
 Boycott, to قاطع، حظر
 Boycotting ُمقاطعة، حظر
 Brace the economy بنشط االقتصاد
 Braces قوسان كبيران
 Branch فرع، تفرغ
 Branch office مكتب الفرع
 Branch organization منظمة متعددة الفروع
 Branch store مخزن فرعي
 Bracket قوس، قطاع، شريحة
 Bracket شريحة
 Bracket progression ازدياد الضريبة حسب الشريحة
 Bracket tombstone; special bracket قائمة مجموعة المشتركين في قرض
 Brackets قوسان كبيران



 Brain مخ، عقل
 Brain drain استقطاب العلماء، هجرة العقول
 Brain drain هجرة العقول
 Brain trust هيئة خبراء
 Brain work عمل عقلي، عمل ذهني
 Brain work عمل ذهني
 Brains trust فريع اإلدارة
 Brainstorming االنطالق الفكري، إثارة األفكار
 Brainstorming االستحثاث (التفكير الخالق)
 Brainwashing غسيل المخ
 Branch فرع 
 Branch account حساب الفروع
 Branch bank; - banking مصرف متعدد الفروع
 Branch banking نظام مصرفي قائم على تعدد الفروع
 Branch banks مصارف ذات فروع
 Branch Banks المصارف ذات الفروع
 Branch instruction أمر تفرع
 Branch ledger أستاذ الفروع
 Branch lending limit سلطات ائتمان تقديرية للفرع
 Branch line خط فرعي
 Branch manager مدير فرع، وكيل فرع
 Branch manager مدير فرع
 Branch of a curve فرع المنحني، جزء المنحني
 Branch office مكتب فرعي، مكتب تابع الفرع
 Branch point نقطة تفرع
 Branching تفريع
 Branching network تفريع، شبكة أعمال
 Branching program برنامج متفرع
 Brand عالمة تجارية
 Brand عالمة مميزة، عالمة تجارية
 Brand العالمة المميزة (الصنف)
 Brand image الصورة الذهنية عن الصنف
 Brand Image الصورة الذهنية عن الصنف
 Brand Loyalty اإلخالص (التمسك بـ) سلة مميزة
 Brand manager مدير الصنف
 Brand name اسم مميز
 Brand new جيدي تماما
 Branded goods سلع مميزة بعالمة تجارية
 Branded Goods السلع التجارية المميزة
 Branding تمييز السلع
 Branding التميز السلعي
 Brassage رسم السك
 Breach كسر، فرق، مخالفة، انتهاك، نقض، إخالل
 Breach إخالل، مخالفة
 Breach of close انتهاك الحرمة، تجاوز الحد
 Breach of contract خرق العقد، إخالل بالعقد، مخالفة شروط  العقد
 Breach of contract مخالفة أحكام العقد، اإلخالل بالعقد
 Breach of Contract اإلخالل بالعقد
 Breach of domicile انتهاك حرمة المسكن
 Breach of duty إخالل بالواجب
 Breach of faith; - of trust نكوث بالعهد، خيانة أمانة
 Breach of privileges إخالل بامتيازات
 Breach of promise إخالل بالوعد، فسخ خطبة
 Breach of rules تكسير القواعد، مخالفة -
 Breach of rules مخالفة النظام
 Breach of secrecy إفشاء السر، عدم كتمان السر
 Breach of the law مخالفة القانون
 Breach of the peace إخالل باألمن العام
 Breach of trust خيانة أمانة
 Breach of warranty إخالل بكفالة، إخالل بضمان
 Breach winner خيانة األمانة
 Bread خبز
 Bread queue طابور الخبز



 Bread winner عائل السرة
 Break قطع، كسر، انتهاك، ثغرة، انهيار
 Break عائل انقطاع
 Break-down تصنيف، تحليل، حساب تفصيلي
 Break-even analysis تحليل التعادل
 Break-even chart خريطة التعادل
 Break-even model نموذج التعادل
 Break-even performance األداء عند التعادل
 Break-even point نقطة التعادل، عتبة الربح، نقطة ال مكتب وال  خسارة
 Break-even point نقطة التعادل
 Break-even price سعر التعادل
 Break-in time فترة التكيف
 Break-up value قيمة التصفية
 Break an agreement يفسخ عقًدا
 Break away, to نزل باألسعار
 Break bulk, to فك السلع، بعثر السلع على السفينة
 Break clause; disaster شرط التوقف من جانب المقرض أو السوق
 Break even analysis تحليل نقطة التعادل، - عتبة الربح
 Break even, to تعادل، خرج بال مكسب أو خسارة
 Break in comparability ال وه للمقارنة
 Break in continuity انقطاع االستمرارية
 Break in prices هبوط األسعار
 Break in stocks هبوط أسعار األوراق المالية
 Break in the series انقطاع التسلسل
 Break of slope انحراف المنحنى
 Break off يقطع
 Break open, to كسر 
 Break point نقطة التالقي
 Break point الحد الفاصل، نقطة االنقطاع
 Break point instruction أمر نقطة االنقطاع
 Break point symbol رمز لنقطة االنقطاع
 Break the oath, to حنث باليمين
 Break the peace, to عكر صفو بالمجتمع، تعرض للسالم  االجتماعي
 Break the regulations يخالف األنظمة
 Break the regulations, to خالف اللوائح، كسر القواعد
 Break the seals, to قّض األختام
 Break, to كسر، قطع، انتهك، خالف
 Breakage كسر، حطام، مقدار الكسر، إفالس
 Breakage خصم مقابل الكسر
 Breakaway انهيار األسعار
 Breakdown تدهور، هبوط، تصنيف
 Breakdown تعطل اآللة، انهيار
 Breakdown انهيار (توقف)
 Breakdown maintenance صيانة األعمال، صيانة عالجية
 Breakdown of costs تصنيف التكاليف
 Breakdown of expenditure تصنيف المصروفات
 Breakdown of receipts تصنيف اإليرادات
 Breakeven Analysis تحليل التعادل
 Breakeven Chart الرسم البياني للتعادل
 Breakeven Performance أداء التعادل
 Breakeven Point نقطة التعادل
 Breaking bulk بدر عملية تفريغ السفينة
 Breakthrough فجوة، ثغرة
 Breakthrough انطالقة، نجاح
 Breakup ، فسخ حّل، فضَّ
 Breakup value قيمة تصفية منشآت
 Breakwater حاجز األمواج
 Breathtaking مذهل، مدهش
 Breeding تربية حيوان
 Breeding stock تربية مواشي بغرض التوالد واإلنتاج
 Bribe رشوة
 Bribe يرشو، رشوة
 Bribe, to رشا، قدم رشوة



 Bribery إفساد، إغراء، إرشاء، شراء الذمة
 Bribery رشوة
 Brick رزمة أوراق نقد جديدة
 Bridge كبرى، جسر، برج قيادة
 Bridge-over اعتماد مؤقت
 Bridge financing تمويل مرحلي، تمويل للتعويم
 Bridge loan قرض مكمل
 Bridge over اعتماد مؤقت
 Bridging مؤقت، لحظي، مرحلي
 Bridging finance تمويل مرحلي
 Bridging in addition الحمل
 Bridging in subtraction االستعارة، االستالف
 Bridging loan; - advance قرض مؤقت، قرض مرحلي
 Brief خالصة الوقائع، موجز دعوى
 Brief مذكرة، ملخص الدعوة
 Briefcase محفظة أوراق
 Briefing paper وثيقة تلقين، وثيقة تعليمات
 Bring about convertibility, to مهد السبيل لقابلية التحويل
 Bring forward, to نقل بعده
 Bring into balance, to وازن
 Bring to book يحاسب
 Bring, to جلب، نقل، غل
 Bringing حمل، نقل، غلة
 Bringing down تخفيض، تقليل
 Bringing forward ترحيل
 Bringing under إخضاع، إذعان
 Brink حافة
 Brinkmanship سياسة حافة الهاوية
 Brisk نشط، سريع
 Brisk competition منافسة حادة
 Brisk demand طلب نشء
 Brisk market سوق نشطة
 Broad market سوق منتشرة
 Broad market سوق نشطة
 Broad money النقود بمعناها الواسع
 Broad outlines خطوط عريضة
 Broad trade تجارة نشطة
 Broadcast system نظام تخطيط القروض المشتركة
 Broadcasting إذاعة، نشر
 Broadcasting network شبكة اإلذاعة
 Broadcasting station محطة إرسال
 Broken cross-rates أسعار صرف مشتقة متغايرة
 Broken curve منحنى مقطوع
 Broken line خط مقطوع
 Broken man إنسان محطم، - مفلس
 Broken period كسر المدة، مدة غير متعامل عليها
 Broken rice أرز كسر
 Broken stowage فراغات غير مشغولة في السفينة
 Broken time ساعات عمل موزعة
 Broker سمسار، وسيط، دالل
 Broker سمسار
 Broker السمسار
 Broker firm مؤسسة سمسرة
 Broker’s account حساب التصفية، مركز السمسار
 Broker’s charges عمولة السمسار، سمسرة
 Broker’s contract عقد سمسار
 Broker’s contract عقد السمسار
 Broker’s loan قرض السمسار
 Broker’s market سوق السمسار
 Broker’s ticket بطاقة السمسار
 Brokerage سمسرة، عمولة السمسرة، مهنة السمسرة
 Brokerage سمسرة 
 Brokerage charges عمولة السمسرة



 Brokerage charges عمولة السمسرة
 Brokerage house بيت سمسرة
 Brokerage house مكتب وساطة
 Brokerage is deducted from sales سمسرة مخصومة من المبيعات
 Brought منقول، محمول
 Brought down رصيد مرحل، بعده
 Brought Down نقل لما تحته
 Brought forward ما قبله، رصيد منقول
 Brought forward نقل لما قبله، رصيد منقول
 Brought Forward نقل لما قبله
 Brush فرشاة
 Brush assembly مجموعة الفرشاة
 Brush station محطة الفرشاة
 Bubble company رصيد جديد، رصيد ما قبله
 Bubble company شركة وهمية
 Bubble project مشروع وهمي
 Buck شركة وهمية
 Bucket حزمة
 Bucket-shop مكتب عمليات بورصة غير قانوني، مكتب  سمسار غير مقيد
 Bucket shop مكتب مضاربة
 Buddy System نظام الزمالة
 Budget موازنة، ميزانية تقديرية
 Budget موازنة، ميزانية
 Budget الميزانية التقديرية
 Budget account حساب الموازنة
 Budget accounts حسابات الموازنة
 Budget administration إدارة الموازنة
 Budget allocation اعتماد بالموازنة
 Budget allotments مخصصات الميزانية
 Budget Appropriation مخصصات الميزانية التقديرية
 Budget appropriations اعتمادات الميزانية النقدية
 Budget center مركز موازنة تقديرية
 Budget committee لجنة الموازنة
 Budget constraint ضغط الموازنة
 Budget controller مراقب الموازنة
 Budget cuts حذف بنود من الموازنة، اختصارات الموازنة
 Budget deficit عجز بالموازنة
 Budget deficit عجز الموازنة
 Budget directorate دائرة الموازنة
 Budget Directorate مديرية الميزانية
 Budget estimates تقديرات الموازنة
 Budget estimates تقديرات الموازنة
 Budget Estimates تقديرات الميزانية
 Budget Expenditure نفقات الميزانية التقديرية
 Budget expenditures نفقات الموازنة
 Budget forecasts تنبؤات الموازنة
 Budget increases إضافات على الموازنة
 Budget item بند الموازنة
 Budget lines أبواب الموازنة
 Budget manual دليل الموازنة
 Budget officer مسئول عن الموازنة
 Budget performance تنفيذ الموازنة
 Budget period فترة الموازنة
 Budget Period فترة الميزانية التقديرية
 Budget plan مشروع الموازنة
 Budget policy السياسة المالية العامة
 Budget projections إضافات على الموازنة
 Budget receipts إيرادات الميزانية
 Budget returns إيرادات الموازنة 
 Budget revenue إيرادات الموازنة
 Budget review مراجعة الميزانية
 Budget savings وفورات الميزانية
 Budget speech خطاب عرض الموازنة



 Budget Speech موجز (خالصة) الميزانية التقديرية
 Budget statement قائمة الميزانية
 Budget support مبالغ دعم الميزانية
 Budget surplus فائض الموازنة
 Budget Surplus فائض الميزانية التقديرية
 Budget variance انحراف الموازنة
 Budget, to وضع الموازنة، أدخل في الموازنة
 Budgetary خاص بالموازنة أو الميزانية
 Budgetary متعلق بالموازنة
 Budgetary accounts حسابات الموازنة
 Budgetary Accounts حسابات الميزانية التقديرية
 Budgetary aid دعم من الموازنة
 Budgetary control رقابة الميزانية، متابعة تنفيذ الموازنة
 Budgetary control الرقابة بواسطة الموازنة
 Budgetary Control مراقبة الميزانية
 Budgetary deficit عجز في الموازنة، عجز في الميزانية
 Budgetary deficit عجز الموازنة
 Budgetary Deficit عجز الميزانية
 Budgetary expenditure مصروفات الموازنة
 Budgetary gap فجوة في الموازنة
 Budgetary policy سياسة الموازنة
 Budgetary provisions اعتمادات مدرجة بالموازنة
 Budgetary resources موارد الموازنة
 Budgetary surplus فائض الموازنة
 Budgetary transfer نقل من بنود الموازنة
 Budgeted (Planned) Capacity الطاقة المخططة
 Budgeted capacity طاقة مخططة
 Budgeted planning تخطيط الموازنة
 Budgeted Projects المشاريع المخططة
 Budgeting وضع الموازنة، إعداد الموازنة، تصدير  الموازنة
 Budgeting وضع الميزانية
 Budgeting وضع الميزانية
 Buffer مانع تصادم
 Buffer وسيط
 Buffer circuit دائرة وسيطة
 Buffer fund صندوق احتياطي، صندوق موازنة، رصيد  موازنة
 Buffer stock مخزون احتياطي
 Buffer stocks مخزون تسوية، مخزون استراتيجي
 Buffer storage ذاكرة وسيطة
 Buffer store وحدة تخزين وسيطة
 Buffer technique أسلوب التعامل مع وحدات التخزين الوسيطة
 Buffer zone منطقة محايدة
 Bug خطأ، عيب
 Bug-free خال من الخطأ
 Bug-ridden ملئ األخطاء
 Buggy محتوى على أخطاء
 Build-up حشد، تراكم
 Build up a reserve, to أنشأ احتياطياً، كون احتياطيا
 Build, to أنشأ، بني، شيَّد
 Builder منشئ، مقاول بناء، بنَّاء
 Builder’s risk insurance تأمين على مخاطر البناء
 Builder’s risk insurance تأمين على البناء
 Building بناية، عمارة، بناء، إنشاء، تعمير
 Building بناء، مبنى
 Building and loan association جمعية بناء وإقراض
 Building company شركة إنشاءات، شركة بناء
 Building contractor مقاول بناء
 Building credit; pay out plan برنامج استخدام اعتماد
 Building estate أرض بناء
 Building estimate خطة البناء، تصميم البناء
 Building expenses نفقات البناء
 Building ground أرض بناء، أرض للبناء
 Building industry صناعة البناء



 Building industry صناعة البناء
 Building insurance تأمين عقاري
 Building lease إجارة حكرية، حكر باإليجار
 Building licence ترخيص بناء، رخصة بناء
 Building loan قرض بناء
 Building machinery أدوات البناء، آالت البناء
 Building permit ترخيص بناء، رخصة بناء
 Building permit رخصة بناء
 Building plot تقسيم بناء
 Building restrictions قيود بلدية على البناء
 Building scheme خطة بناء
 Building site موقع بناء
 Building society جمعية تعاونية للبناء
 Building society جمعية بناء
 Building society acts وانين جمعيات البناء
 Building society association رابطة جمعيات البناء
 Building specifications دفتر شروط ومواصفات البناء
 Building trades صناعات البناء، ِجَرف البناء
 Building up of stocks تكوين مخزون
 Built-in automatic check اختبار آلي داخلي
 Built-in capital احتياطي سري لرأس المال
 Built-in check جهاز ضبط األخطاء
 Built-in equipment تجهيزات بحرية
 Built-in inflation تضخم مالزم لالقتصاد
 Built-in reserve احتياطي خفي
 Built-in stabilizers مثبتات تلقائية لالقتصاد
 Built-in stabilizers أدوات استقرار ذاتية
 Built-on sites مواقع مبنية، ساحات 
 Built-up area تجمعات سكنية
 Built property عقار مبني
 Bulge زيادة طفيفة طارئة في األسعار
 Bulk جملة، حجم، إجمالي، غير معبأ، سائب
 Bulk بكميات كبيرة، شحنة غير معبأة
 Bulk buying شراء بالجملة
 Bulk buying الشراء بكميات كبيرة
 Bulk cargo شحنة غير معبأة
 Bulk cargo شحنة سائبة
 Bulk carrier ناقل بضاعة سائبة
 Bulk carrier سفينة نقل البضائع السائبة
 Bulk commodities بضائع غير معبأة، سلع سائبة، بضاعة صبّ 
 Bulk cost تكلفة السلع غير المعبأة
 Bulk goods سلع ضخمة
 Bulk Goods السلع الضخمة
 Bulk memory ذاكرة ضخمة
 Bulk of profit إجمالي الربح
 Bulk op profit إجمالي الربح
 Bulk orders, to جّمع طلبات الشراء
 Bulk packing تعبئة سلع سائبة
 Bulk product إنتاج بالجملة
 Bulk profit إجمالي الربح
 Bulk purchase شراء بالجملة، شراء جزافي
 Bulk sale بيع جملة، بيع جزافي
 Bulk sale بيع بالجملة
 Bulk storage تخزين ضخم
 Bulk transfer; - in bulk تحويل حسابات بالجملة
 Bulky كبير الحجم
 Bull مضارب على الصعود
 Bull مضارب بالصعود
 Bull مضارب بالصعود
 Bull account مركز مشتر، مركز مضارب على الصعود
 Bull buying شراء على الصعود
 Bull buying شراء بأعلى سعر
 Bull market سوق أو بورصة متجهة آلي الصعود



 Bull market سوق مرتفعة السعر
 Bull Market سوق فعالة
 Bull purchase شراء على الصعود، شراء على المكشوف
 Bull purchase شراء مضاربة على الصعود
 Bull transaction عملية على الصعود
 Bull, to ضارب على الصعود، اشترى على المكشوف
 Bullet loan قرض يسدد دفعة واحدة
 Bulletin نشرة، بيان
 Bulletin نشرة، بالغ
 Bulletin board لوحة اإلعالنات
 Bulletin board privileges امتياز لوحة اإلعالنات
 Bulling the market رفع أسعار السوق
 Bullion سبيكة من معدن نفيس (ذهب أو فضة)
 Bullion سبيكة
 Bullion office مكتب متخصص في شراء سبائك الذهب  والفضة
 Bullion point; gold point حّد الذهب
 Bullion reserve احتياطي من سبائك ذهبية أو فضية
 Bullion reserve االحتياطي من المعادن الثمينة
 Bullish أخذ في الصعود، صعودي
 Bullish في صعود مستمر
 Bullish tendency ميل إلى الصعود
 Bullish tendency; bullishness اتجاه صعودي، ميل صعودي
 Bumper crop محصول وفير
 Bumping استبقاء قدامى الموظفين
 Bunching up of investment تجميع االستثمارات
 Bunching up of investment تجميع االستثمارات
 Bundle حزمة، رزمة، صرة
 Bundle of banknote رزمة أوراق نقد، ربطة --
 Buoy شمندورة، عوامة
 Buoyancy قوة، نشاط
 Buoyant مدعم، مزدهر
 Buoyant market سوق مدعمة
 Buoyant market سوق قوية
 Burden عبء، حمل، حمولة
 Burden عبء، حمل
 Burden of losses عبء الخسارة
 Burden of proof عبء اإلثبات، مهمة اإلثبات
 Burden of proof  عبء اإلثبات
 Burden sharing تكافل، اقتسام األعباء
 Burdened ل، عليه عبء ٌمثَقَل، مَحمَّ
 Burdened estate ملكية مثقلة بالرهونات
 Burdened with debt محمل بالديون، مثقل بالديون
 Burdened with mortgages محّمل بالرهون، مثل -
 Burdened with taxes مثل بالضرائب
 Bureau مكتب، إدارة، قسم
 Bureau مكتب
 Bureau de change مكتب صرافة
 Bureau of investigation مكتب مباحث
 Bureau of the customs مصلحة الجمارك، إدارة -
 Bureau veritas هيئة فريتاس لتسجل السن
 Bureaucracy بيروقراطية
 Bureaucracy البيروقراطية (الدواوينية)
 Bureaucratic بيروقراطي
 Bureaucratic design تصميم التنظيم البيروقراطي
 Bureaucratic group جماعة بيروقراطية
 Bureaucratization تدعيم البيروقراطية
 Bureaupathology أمراض البيروقراطية
 Burglary سرقة، سطو
 Burglary السطو على المنازل
 Burglary insurance تأمين ضد السطو، - ضد السرقة
 Burglary insurance تأمين ضد السرقة
 Burning Cost Formula قاعدة الكلفة الحدية (تأمين)
 Bursar أمين صندوق



 Bursary منحة
 Business مهنة، عمل تجاري، مؤسسة تجارية
 Business عمل، مشروع، متجر، أعمال
 Business العمل (المؤسسة)
 Business ability مقدرة على التجارة، مقدرة على األعمال  التجارية، كفاءة تجارية
 Business ability المقدرة على مزاولة التجارة
 Business account حساب المنشأة، - العمليات التجارية
 Business accounts حسابات تجارية
 Business activity نشاط تجاري
 Business activity index مؤشر النشاط التجاري
 Business activity index مؤشر نشاط األعمال
 Business address عنوان المحل التجاري
 Business address عنوان تجاري
 Business administration إدارة أعمال
 Business administration إدارة األعمال
 Business affairs شئون تجارية
 Business agent وكيل تجاري
 Business agent وكيل أعمال
 Business as usual األعمال مستمرة كالعادة
 Business bank مصرف أعمال، بنك أعمال
 Business bank مصرف أعمال
 Business barometers مقاييس األعمال التجاري
 Business call زيارة عمل، محادثة عمل
 Business call زيارة عمل
 Business capital رأس مال تجاري
 Business capital رأسمال تجاري
 Business card بطاقة تقديم، بطاقة عمل
 Business career مهنة أعمال تجارية، مهنة رجال األعمال
 Business career احتراف العمل التجاري
 Business centers مراكز األعمال، دوائر األعمال
 Business cessation توقف النشاط
 Business circles أوساط تجارية
 Business circles األوساط التجارية، األوساط االقتصادية
 Business closing down تصفية األعمال التجارية
 Business combination أعمال تجارية مندمجة
 Business conditions شروط تجارية، أحوال تجارية
 Business conditions شئون تجارية
 Business connections عالقات تجارية، عالقات عمل 
 Business connections عالمات تجارية
 Business contact اتصال عمل
 Business contact interest ميل متعلق باتصاالت األعمال
 Business corporation شركة مساهمة تجارية
 Business corporation شركة أعمال
 Business credit االئتمان في األعمال
 Business Credit االئتمان في األعمال
 Business cycle دورة تجارية
 Business cycle دورة تجارية، دورة اقتصادية
 Business Cycles فترات دورية للكساد والرواج
 Business day يوم عمل
 Business day يوم عمل
 Business dealings معامالت تجارية
 Business decisions قرارات تجارية
 Business depression كساد تجاري، ركود األعمال التجارية
 Business depression كساد تجاري
 Business difficulties صعوبات تجارية
 Business difficulties صعوبات تجارية
 Business done on the kerb عمليات أو صفقات بعد غلق البورصة
 Business earnings إيرادات المنشأة التجارية
 Business economics اقتصاديات العمال التجارية
 Business economics اقتصاديات األعمال
 Business education تعليم إدارة األعمال
 Business efficiency فعالية العمل التجاري
 Business enterprise منشأة تجارية



 Business enterprise مؤسسة تجارية
 Business entity شخصية تجارية
 Business establishment مؤسسة أعمال
 Business establishments منشآت تجارية وصناعية
 Business ethics أخالقيات األعمال التجارية
 Business ethics أدب التجارة، أخالقيات التجارة، قواعد  السلوك في مجال األعمال
 Business executive إداري، مدير أعمال
 Business expansion توسيع األعمال التجارية
 Business expenses مصاريف تشغيل
 Business experience خبرة تجارية
 Business failure فشل المؤسسة
 Business finance إدارة مالية للمنشأة التجارية
 Business finance تمويل المشروعات
 Business firm منشأة تجارية
 Business firm منشأة تجارية
 Business forecasting تنبؤ باتجاهات األعمال التجارية
 Business functions وظائف المشروع
 Business game مباراة إدارية
 Business Game لعبة العمال
 Business goods سلع تجارية
 Business hours مواعيد العمل، ساعات العمل
 Business hours ساعات العمل، ساعات الدوام
 Business house مؤسسة تجارية، بيت تجاري
 Business house مؤسسة تجارية
 Business in future عملية آجلة
 Business income دخل صناعي وتجاري، مجمل الربح
 Business integrity نزاهة في األعمال
 Business intercourse صالت تجارية
 Business interest مصالح تجارية
 Business interests مصالح تجارية
 Business interruption insurance التأمين ضد توقف األعمال
 Business is booking up أعمال تتحسن
 Business is brisk أعمال مزدهرة
 Business is business العمل عمل
 Business is dull حركة تجارية بطيئة
 Business is improving أعمال تستقيم، - تتحسن
 Business is looking well أعمال تبدو طيبة
 Business is slak أعمال تبدو راكدة
 Business is slow أعمال بطيئة
 business is suffering أعمال متعثرة
 Business know-how معرفة ُمتعمقة باألعمال
 Business letter رسالة تجارية، رسالة عمل
 Business loan قرض تجاري
 Business loan limits حدود القروض
 Business Loan Limits حدود (سقوف) القروض
 Business Logistics اإلمداد والتموين في المشروع
 Business logistics اإلمدادات والتموين في المؤسسة
 Business loss خسارة تجارية
 Business loss خسارة تجارية
 Business lunch غذاء عمل
 Business machines آالت مكتبية
 Business man رجل أعمال
 Business management إدارة أعمال، إدارة المنشآت التجارية
 Business management إدارة األعمال
 Business manners قواعد التعامل المرعية بالتجارة
 Business manners قواعد اآلداب المرعية بالتجارة
 Business matters شئون تجارية
 Business meeting جلسة عمل
 Business morales آداب تجارية
 Business motivation تنشيط األعمال
 Business motives أهداف المنشأة التجارية
 Business name عنوان تجاري، اسم تجاري
 Business office مكتب تجاري



 Business office مكتب تجاري
 Business organization منظمة أعمال
 Business outlook روية األعمال
 Business papers أوراق عمل
 Business partner شريك عمل
 Business partner شريك عمل
 Business plans خطط األعمال
 Business policy سياسة تجارية
 Business policy سياسة المشروع
 Business premises مقر األعمال، أماكن األعمال، مباني المنشأة
 Business principles مبادئ تجارية
 Business proceeding إجراءات تجارية، ممارسات تجارية
 Business profits أرباح تجارية
 Business profits أرباح تجارية
 Business publication نشرة اقتصادية
 Business purposes أغراض تجارية
 Business purposes أغراض تجارية
 Business quarter حي تجاري
 Business relations عالقات تجارية
 Business relations عالقات تجارية
 Business reply service خدمة الرد على بريد المؤسسة
 Business report تقرير تجاري
 Business report تقرير تجاري
 Business representative ممثل تجاري
 Business representative ممثل تجاري
 Business reputation سمعة تجارية
 Business reputation سمعة تجارية
 Business risks مخاطر تجارية، أخطار تجارية 
 Business risks مخاطر األعمال
 Business Risks مخاطر العمل
 Business saving مدخرات المنشأة التجارية
 Business savings مدخرات المشروعات
 Business school مدرسة إدارة األعمال
 Business sector قطاع األعمال
 Business situation مركز تجاري، وضع المنشأة
 Business situation موقف تجاري
 Business slowdown تباطؤ األعمال
 Business stagnation ركود العمال، ركود تجاري
 Business stagnation ركود األعمال
 Business statistics office مكتب اإلحصاءات التجارية
 Business studies دراسات تجارية
 Business systems نظم المشروع
 Business tour رحلة تجارية
 Business training تدريب على األعمال التجارية
 Business transaction عملية تجارية، صفقة تجارية
 Business travel; - trip رحلة عمل، سفر للعمل
 Business turnover حركة األعمال التجارية، دورة تجارية، رقم  األعمال
 Business turnover دورة األعمال التجارية
 Business value قيمة تجارية
 Business value قيمة تجارية
 Business wealth ثروة تجارية
 Business world دنيا األعمال، عالم التجارة
 Business world دنيا األعمال
 Business year سنة مالية
 Business year سنة مالية
 Businesslike جاد
 Businessman رجل أعمال
 Businesswoman سيدة أعمال
 Bust, to go - تعٌسر، أفلس
 Busy مشغول، نشط
 Busy hours ساعات الذروة
 Button زر، مفتاح
 Buy يشتري، شراء



 Buy a bull, to اشترى على المكشوف
 Buy at a premium يشتري بسعر أعلى
 Buy back, to أعاد شراء، اشترى شيئًا سبق بيعه
 Buy endorsement بالتظهير، بطريق التظهير
 Buy firm, to اشترى قطعيًا
 Buy for cash الشراء نقدا
 Buy for cash, to; buy for money, to اشترى نقًدا
 Buy for the rise يضارب على الصعود
 Buy for the rise, to ضارب على الصعود
 Buy in bulk, to اشترى جملةً 
 Buy in one lot, to اشترى في لوط واحد، اشترى كًما بحالته
 Buy on a fall, to اشترى على نزول
 Buy on contract, to اشترى بموجب عقد
 Buy on credit, to اشترى على الحساب
 Buy on terms, to اشترى بالجل
 Buy out يشتري
 Buy out, to اشترى حصة شريك
 Buy outright, to اشترى نقًدا
 Buy up, to اشترى كل الموجود، استأثر
 Buy wholesale, to اشترى جملةً، - بالجملة
 Buy, to اشترى
 Buyer مشترٍ 
 Buyer مشتر
 Buyer back مشتٍر لما سبق أن باعه
 Buyer credit ائتمان للمستوردين، ائتمان المشترين
 Buyers' market سوق المشترين
 Buyer’s Market سوق المشتري
 Buyer’s monopoly مشتٍر محتكر
 Buyer’s option خيار المشتري
 Buyer’s over زيادة عدد المشترين
 Buyer’s risk مسئولية المشتري، مخاطر المشتري
 Buyer’s strike إضراب المشتري
 Buyers over; - surplus مشترون أكثر من البائعين
 Buying شراء
 Buying شراء
 Buying agent وكيل شراء
 Buying Agents وكالء الشراء (مندوبو الشراء)
 Buying associations جمعيات ترشيد الشراء
 Buying back; - in شراء ما سبق بيعه، إعادة شراء
 Buying Behavior عادات الشراء
 Buying Behavior Research بحوث الشراء السلوكي
 Buying commission عمولة شراء
 Buying department إدارة الشراء
 Buying habit عادة شرائية
 Buying habit research بحوث عادات الشراء
 Buying in شراء السلعة بواسطة مالكها
 Buying Motivations دوافع الشراء
 Buying motive دافع الشراء
 Buying office مكتب الشراء
 Buying order أمر شراء
 Buying order طلب شراء
 Buying out شراء حصة شريك، استبعاد شريك بشراء  حصته
 Buying Patterns أشكال عملية الشراء
 Buying power قوة شرائية
 Buying power القدرة الشرائية
 Buying price سعر الشراء
 Buying rate سعر الشراء، سعر المشتري
 Buying up شراء صعودي
 By-bidder مزايد صوري
 By-law; bye- نظام داخلي، الئحة داخلية
 By-laws الئحة  داخلية، نظام داخلي
 By-product منتج تابع، منتج مشتق، - ثانوي
 By-product منتج مشتق، منتج ثانوي



 By-profit ربح ثانوي
 By air جوا، بالطائرة
 By or on behalf of عن أو لحساب
 By order بأمر 
 By proxy بالتوكيل، بالتفويض
 By right قانونًا
 By these presents بموجب هذا
 By virtue of بحكم، بمقتضى
 Byproduct سلعة جانبية
 Byte مجموعة أرقام ثنائية، بايت
 Cabinet مجلس الوزراء
 Cabinet مجلس الرئاسة
 Cabinet مجلس الوزراء، وزارة، خزانة
 Cabinet government حكومة األغلبية
 Cable برقي، كبل سلك
 Cable برقية
 Cable address عنوان برقي
 Cable credit خطاب اعتماد برقي
 Cable gram رسالة برقية
 Cable order تحويل برقي
 Cable rate of exchange سعر برقي للصرف األجنبي
 Cable rate of exchange سعر برقي للصرف األجنبي
 Cable transfer حوالة بريدية
 Cable transfer; telegraphic transfer تحويل برقي، حوالة برقية
 Cable, to أبرق، أرسل برقية
 Cabotage الطيران الداخلي، المالحة الساحلية
 Cabotage; coasting مالحة ساحلية
 Cachet; seal ختم مساحة، سجل مساحة
 Cadaster; cadastre خريطة مساحية
 Cadastral map سجل مساحة
 Cadastral register كشف مساحة
 Cadastral register سجل المساحة
 Cadastral survey سلم الوظائف
 Cadastral survey مسح عقاري
 Cadastre, cadaster سجل األراضي الممسوحة
 Cadre كارثة، مصيبة
 Cadre المالك
 Cadre كادر، سلم الرتب والوظائف، جدول الدرجات
 Cal protection حماية مصدر السندات من طلب حامليها
 Calamity حسب، قّدر
 Calculate يحسب، يقدر
 Calculate, to مخاطرة محسوبة
 Calculated ُمَدْبر، محسوب، ُمقَْدر
 Calculated bankruptcy إفالس مدبر
 Calculated quotas حصص محسوبة
 Calculated risk آلة حاسبة
 Calculating machine حساب، تقدير
 Calculating machine آلة حاسبة
 Calculating punch آلة حاسبة ُمثَقبّة
 Calculation حساب رسملة العائد
 Calculation حساب، إجراء الحساب
 Calculation by capitalization حساب الخسارة
 Calculation of costs حساب التكاليف
 Calculation of loss حاسب
 Calculator حساب
 Calculator آلة حاسبة
 Calculator اآللة الحاسبة
 Calculus حساب التغاير، - المتغيرات
 Calculus حساب التفاضل والتكامل
 Calculus of variations حساب االحتماالت
 Calendar تقويم، نتيجة، جدول أعمال
 Calendar basis أساس السنة التقويمية
 Calendar day يوم تقويمي



 Calendar month شهر تقويمي
 Calendar of issue برنامج اإلصدار
 Calendar plan خطة زمنية
 Calendar plan خطة زمنية
 Calendar program برنامج زمني
 Calendar program برنامج زمني
 Calendar ratio معدل التقويم
 Calendar variance انحراف التقويم
 Calendar year عام مدني، سنة ميالدية
 Calendar year سنة تقويمية
 Calendered Paper الورق الثقيل
 Caliber عيار، قطر، سعة
 Caliber; calibre عيار، سعة، قطر داخلي
 Calibrate يُقَّوْم، يعاير
 Call طلب، استدعاء، مطالبة بالسداد
 Call دعوة لسداد رأس المال، يسدد، استدعاء
 Call account حساب تحت الطلب
 Call Account (Deposit) وديعة تحت الطلب
 Call away, to غيَّر وجهة السير
 Call back pay اجر االستدعاء، أجر العودة إلى العمل
 Call back, to ألغي، استرجع
 Call book دفتر األقساط
 Call capital طلب دفعة من رأس المال
 Call capital, to طلب دفعة من رأس المال
 Call deposit إيداع تحت الطلب
 Call Deposit الودائع تحت اإلشعار المسمى 
 Call deposit وديعة تحت الطلب
 Call for additional cover طلب غطاء إضافي
 Call for funds طلب أداء رأس المال
 Call for the premium طلب عالوة
 Call for, to أعلن، كلف
 Call in يسحب من التداول
 Call In يسحب من التداول
 Call in a loan يطالب بسداد قرض
 Call in advance أقساط مقدمة
 Call in pay أجر االستدعاء للعمل
 Call in, to أعاد، سحب من التداول
 Call instruction أمر نداء، أمر استدعاء
 Call loan سلفة تسدد عند الطلب، قرض قصير األجل
 Call loan قرض يسدد عند الطلب
 Call Loan قرض مردود (قابل للرد عند الطلب)
 Call loan rate معدل الفائدة على قروض قصيرة األجل
 Call money مال تحت الطلب
 Call money; money at call; day to أموال، ودائع أو قروض أليام معدودة،  قروض تدفع عند الطلب، إيداعات دفترية
 Call of bonds رد قيمة سندات، استرداد --
 Call of directors دعوة مجلس اإلدارة
 Call of more خيار الضعف أو المزيد
 Call of twice more شراء الضعف بعالوة
 Call off, to أمر بإيقاف، ألغى
 Call option حق الخيار في الشراء، عالوة شراء
 Call option شراء اختياري في المستقبل
 Call option day يوم التصفية
 Call out, to نادي، استنجد، استدعى
 Call over, to نادى باالسم 
 Call price سعر االسترداد، سعر إعادة الشراء
 Call price سعر الطلب، سعر التقويم، سعر الدفع عند  التقويم
 Call Price سعر الطلب، سعر اإلطفاء
 Call rate سعر الفائدة على القروض قصيرة األجل
 Call Rate معدل الفائدة
 Call together, to دعا إلى اجتماع
 Call up of capital طلب قسط رأس المال
 Call upon, to أنذر
 Call, to طلب من، استدعى، دعا



 Callable قابل للتسديد، قابل لالستهالك
 Callable Bond السند القابل لإلطفاء (التسديد)
 Callable bonds سندات تقرر استهالكها، سندات قابلة للسداد
 Callable bonds سندات قابلة للتسديد
 Callable capital رأس مال مطلوب دفعه
 Callable Capital رأسمال مطلوب دفعه
 Callable preferred stock أسهم ممتازة قابلة لالسترداد
 Callable stocks سندات قابلة للتسديد
 Called bonds سندات تقرر استهالكها
 Called bonds سندات مطلوب سدادها
 Called up capital رأس المال المطلوب، رأس المال المقرر  دفعه
 Caller office مكتب استقبال
 Calls in advance أقساط من رأس المال مدفوعة مقدما
 Calls In Advance أقساط مدفوعة مقدما
 Calls in arrears أقساط من راس المال متأخرة الدفع
 Calls In Arrears أقساط متأخرة
 Calorie ُسْعر حراري
 Calorie wages أجور ُسْعرّيية
 Cambist صراف عمالت، مبدل عمالت
 Cambist صراف، دليل تحويل العمالت والموازين  والمقاييس
 Cameralism اإلدارة والمالية العامة، الديوانية
 Cameralists ديوانيون
 Campaign حملة، غزو
 Campaign حملة
 Campaign for يناصر، يطالب بـ
 Canal tolls رسوم المرور في قناة مالحية
 Canal tools; - dues رسوم مرور في القناة
 Canal zone منطقة القناة
 Cancel يغلي، يبطل، يختزل، يحذف
 Cancel, to ألغى، شطب، فسخ
 Cancellable قابل لإللغاء، قابل للفسخ
 Cancellation إلقاء، فسخ، شطب
 Cancellation إلغاء، فسخ، إبطال
 Cancellation charge تعويض فسخ
 Cancellation clause شرط الفسخ
 Cancellation of a credit إلغاء اعتماد
 Cancellation of a debt إعفاء من دين، شطب دين
 Cancellation of a lease فسخ إيجارة
 Cancellation of a licence إلغاء ترخيص
 Cancellation of a license سحب رخصة
 Cancellation of a mortgage شطب رهن
 Cancellation of a policy إلغاء بوليصة تأمين
 Cancellation of garnishee order رفع حجز، إلغاء حجز
 Cancellation of orders إلغاء أوامر التوريد
 Cancellation property الخاصية االختزالية
 Cancelled ملغي، مشطوب، مفسوخ
 Cancelled check شيك ملغي
 Cancelling إلغاء، فسخ، إبطال
 Candidacy ترشيح
 Candidate مرشح لوظيفة أو بعثة أو كلية
 Candidate مرشح
 Candidate المرشح للوظيفة
 Candidature طلب تشريح
 Canned goods سلع محفوظة، معلبات
 Canon نظام، قاعدة
 Canons of inheritance نظام اإلرث
 Canons of taxation قواعد ضريبية
 Canvasser بائع متجول، مروج بضائع متجول
 Cap يحد
 Cap system نظام فرض حد أقصى
 Capability قدرة، سعة، كفاءة
 Capable قادر، مؤهل، كفء
 Capacitor store ذاكرة مكثفة



 Capacity طاقة، قدرة، مقدرة، سعة
 Capacity طاقة، مقدرة، سعة
 Capacity الطاقة (القدرة)
 Capacity costs تكاليف الطاقة
 Capacity Full الطاقة اإلنتاجية الكاملة
 Capacity of a partner صفة الشريك
 Capacity of absorbtion طاقة امتصاص
 Capacity output طاقة إنتاج قصوى
 Capacity planning تخطيط الطاقة
 Capacity productivity إنتاجية الطاقة
 Capacity to import قدرة على االستيراد
 Capacity to produce طاقة إنتاجية
 Capacity to save طاقة ادخارية
 Capacity Usage Rate نسبة استعمال الطاقة
 Capacity usage ratio معدل استخدام الطاقة
 Capacity utilization rate معدل استغالل الطاقة
 Capacity, Under الطاقة اإلنتاجية غير الكاملة
 Capita فرد، أفراد
 Capital رأس المال
 Capital الرأسمال
 Capital-labor ratio نسبة العمل إلى راس المال
 Capital account حساب رأس المال
 Capital account حساب رأس المال
 Capital Account (or, Balance of   Lending حساب رأس المال أو ميزان المديونية
 Capital accumulation تراكم رؤوس األموال
 Capital accumulation تراكم رأس المال، جمع رأس المال
 Capital allowances تخفيضات ضريبية على االستثمارات
 Capital allowances إعفاءات تشجيع تكوين رأس المال
 Capital amount مبلغ رأس المال
 Capital and labor رأس المال والعمل
 Capital appreciation قيمة مضافة، قيمة فعلية لرأس المال
 Capital appreciation ارتفاع قيمة رأس المال
 Capital asset أصل رأسمالي
 Capital Asset األصل الرأسمالي
 Capital asset pricing model نموذج تسعير األصول الرأسمالية
 Capital assets أصول رأسمالية
 Capital assurance ضمان رأس المال
 Capital available رأس مال متاح
 Capital backing of loans ربط القروض برأس المال
 Capital bearing interest رأس مال مغل لفائدة
 Capital bonus مكافأة رأس المال، سهم مجاني
 Capital bonus فائدة رأس المال
 Capital budget موازنة رأسمالية، - استثمارية
 Capital budget موازنة رأسمالية
 Capital Budget ميزانية الرأسمال (ميزانية االستثمار)
 Capital callable رأس مال واجب الدفع
 Capital charges أعباء رأس المال
 Capital coefficient معامل رأس المال
 Capital Coefficient معامل الرأسمال
 Capital consumption استهالك رأسمالي
 Capital contribution نسبة مساهمة راس المال، إسهام الموارد
 Capital cost; cost of - تكلفة رأسمالية
 Capital costs تكاليف رأسمالية
 Capital decrease خفض رأس المال
 Capital decumulation تناقص رأس المال
 Capital deeping تعميق راس المال
 Capital Dividend حصة ربح الرأسمال
 Capital duty رسم تأسيس، دمغة على رأس المال
 Capital duty رسوم رأسمالية
 Capital efficiency فاعلية راس المال، إنتاجية --
 Capital element عنصر رأسمالي
 Capital employed رأس مال مستخدم
 Capital employed رأس المال الموظف



 Capital Employed الرأسمال الموظف
 Capital endowment تزوج برأس المال
 Capital equipment تجهيزات رأسمالية
 Capital erosion تآكل رأس المال
 Capital expenditure مصروفات رأسمالية، إنفاق رأسمالي
 Capital expenditure إنفاق رأسمالي
 Capital Expenditure المصروفات (النفقات) الرأسمالية
 Capital expenditure account حساب المصروفات الرأسمالية
 Capital exporting countries بالد مصدرة لرؤوس األموال
 Capital exporting countries بالد مصدرة لرؤوس األموال
 Capital exports تصدير رؤوس الموال
 Capital facilities تسهيالت رأسمالية
 Capital facilities تسهيالت رأسمالية
 Capital flight هروب رؤوس األموال، هجرة --
 Capital flight هروب رأس المال
 Capital flow حركة رؤوس األموال، تدفق رؤوس األموال
 Capital formation تكوين رؤوس األموال
 Capital formation التكوين الرأسمالي، تكوين رأس المال
 Capital fully paid رأس مال مدفوع بالكامل
 Capital gain ربح رأسمالي
 Capital gain dividend قسيمة ربح رأسمالي
 Capital gains أرباح رأسمالية
 Capital gains and losses أرباح وخسائر رأسمالية
 Capital gains tax ضريبة على الربح الرأسمالي
 Capital gearing قدرة رأس المال على استيعاب القرض
 Capital gearing توجيه رأس المال
 Capital goods سلع رأسمالية، - إنتاجية
 Capital goods سلع رأسمالية، سلع إنتاجية
 Capital Goods سلع إنتاجية
 Capital goods industries صناعات معدات رأسمالية
 Capital grants إعانات رأسمالية، منح رأسمالية
 Capital importing countries بالد مستوردة لرؤوس الموال
 Capital importing countries بالد مستوردة لرؤوس األموال
 Capital income عائد راس مال
 Capital income عائد رأس المال
 Capital increase زيادة رأس المال
 Capital increase زيادة رأس المال
 Capital Inflation التضخم غير الجامح
 Capital inflow تدفق رؤوس الموال إلى الداخل
 Capital inflows تدفقات رأسمالية داخلة
 Capital intensity كثافة رأس المال
 Capital intensity كثافة رأس المال
 Capital intensive industry صناعة كثيفة رأس المال
 Capital Intensive Industry الصناعة كثيفة الرأسمال
 Capital intensive technology تكنولوجيا كثيفة رأس المال
 Capital invested رأس مال مستثمر
 Capital invested abroad رأس مال مستثمر في الخارج
 Capital invested in a business رأس مال مستثمر في مشروع
 Capital investment توظيف رؤوس األموال
 Capital investment استثمار رأسمالي
 Capital investment loan ائتمان استثماري
 Capital issue إصدار رأس المال
 Capital issue إصدار أسهم لزيادة رأس المال
 Capital issues committee لجنة إصدار أسهم رأس المال
 Capital items مفردات رأس المال، عناصر -- ، بنود --
 Capital labor ratio نسبة رأس المال إلى العمل
 Capital letter حرف استهاللي، حرف تاجي
 Capital Letter الحرف االستهاللي
 Capital levy ضريبة على رأس المال
 Capital liability التزام رأسمالي
 Capital loss خسارة رأسمالية
 Capital loss خسارة رأسمالية
 Capital market سوق رأس المال



 Capital mortgage رهن رأسمالي
 Capital movement حركة رؤوس األموال
 Capital movements تحركات رؤوس الموال
 Capital needs احتياجات رأسمالية
 Capital on call رأس مال مقرر طلبه
 Capital outflow خروج رؤوس األموال
 Capital outlay مصروفات رأس المال، نفقات رأسمالية
 Capital outlays نفقات رأسمالية
 Capital output ratio نسبة رأس المال إلى اإلنتاج
 Capital owned صافي رأس المال المملوك
 Capital owned راس المال المملوك
 Capital paid in; -- up رأس مال مدفوع بالكامل
 Capital paid out رأس مال مسترد
 Capital productivity اإلنتاجية الرأسمالية
 Capital profits أرباح رأسمالية
 Capital profits أرباح رأسمالية
 Capital punishment عقوبة اإلعدام
 Capital rationning ترشيد رأس المال
 Capital receipts إيرادات رأسمالية
 Capital receipts إيرادات رأسمالية
 Capital recovery factor معامل استرداد رأس المال
 Capital recovery period فترة سداد رأس المال
 Capital recovery period فترة استرداد رأس المال
 Capital redemption احتياطي استهالك راس المال
 Capital redemption احتياطي استهالك رأس المال
 Capital reduction تخفيض رأس المال
 Capital reduction تخفيض رأس المال
 Capital remittances inflow تحويالت رأسمالية من الخارج
 Capital remittances inflow تحويالت رأسمالية من الخارج
 Capital remittances outflow تحويالت رأسمالية إلى الخارج
 Capital remittances outflow تحويالت رأسمالية إلى الخارج
 Capital repairs إصالحات رأسمالية
 Capital requirements متطلبات رأس المال
 Capital reserve احتياطي رأس المال
 Capital reserves احتياطيات رأسمالية
 Capital reserves of a bank احتياطيات نقدية لمصرف
 Capital resources موارد رأسمالية
 Capital ressources حقوق الملكية
 Capital saving innovation استحداث وعاء ادخاري لرؤوس األموال
 Capital share سهم في راس المال
 Capital shares أسهم رأسمالية
 Capital shortage نقص رأس المال، قلة رأس المال
 Capital shortage نقص رؤوس األموال
 Capital statement بيان رأس المال
 Capital stock الموجودات الرأسمالية، أسهم رأس المال
 Capital stocks اسهم رأس المال، حصص راس المال
 Capital structure هيكل رأس المال، تركيبة رأس المال
 Capital structure هيكل رأس المال
 Capital subscription اكتتاب في راس المال
 Capital subsidy منح رأسمالية، إعانة رأسمالية
 Capital sunken رأس مال مستغرق
 Capital surplus فائض راس المال
 Capital surplus فائض رأس المال
 Capital tax ضريبة على رأس المال
 Capital tax ضريبة رأس المال
 Capital transaction account حساب عمليات راس المال
 Capital transactions معامالت رأسمالية 
 Capital transfer تحويل رؤوس الموال، نقل --
 Capital transfer tax ضريبة تحويل رأس المال
 Capital transfers تحويالت رأسمالية
 Capital turnover دوران راس المال
 Capital turnover دوران رأس المال
 Capital Turnover دوران رأس المال



 Capital value قيمة راس المال، قيمة رأسمالية
 Capital value القيمة الرأسمالية، قيمة رأس المال
 Capital Value القيمة الرأسمالية
 Capital; principal رأس مال
 Capitalism رأسمالية، نظام رأسمالي
 Capitalism الرأسمالية
 Capitalism of free competition رأسمالية المنافسة الحرة
 Capitalist رأسمالي، صاحب رأس المال
 Capitalist رأسمالي
 Capitalist accumulation تراكم رأسمالي
 Capitalist class طبقة رأسمالية
 Capitalist country بلد رأسمالي، دولة رأسمالية
 Capitalist economy اقتصاد رأسمالي
 Capitalist interest مصالح رأسمالية
 Capitalist leaders زعماء رأسماليون، قادة - 
 Capitalist monopoly احتكار رأسمالي
 Capitalist regime نظام رأسمالي
 Capitalist society مجتمع رأسمالي
 Capitalist state دولة رأسمالية
 Capitalist system نظام رأسمالي
 Capitalist world عالم رأسمالي، دنيا رأس المال
 Capitalistic economies اقتصاديات رأسمالية
 Capitalistic influence نفوذ رأسمالي
 Capitalistic production إنتاج رأسمالي
 Capitalistic production إنتاج رأسمالي
 Capitalization رسملة العائد، إضافة العائد إلى الرصيد
 Capitalization رسملة
 Capitalization issue إصدار اسهم رأسمالية
 Capitalization issue; bonus issue; إصدار مقابل رسملة الربح
 Capitalization of interests تركيب األرباح، رسملة الفوائد
 Capitalization of reserve رسملة االحتياطي
 Capitalization of reserves رسملة االحتياطيات
 Capitalization rate سعر الفائدة المركبة
 Capitalization ratio نسبة الزيادة في رأس المال إلى رأس المال  األصلي
 Capitalize يحول إلى رأسمال، يرسمل
 Capitalize income, to رسمل العائد
 Capitalize interest, to رسمل الفوائد
 Capitalize, to أضاف الفائدة إلى الرصيد، رسمل
 Capitalized مرسمل، مضاف إلى األصل
 Capitalized income value رسملة اإليراد، قيمة اإليراد خالل سنوات  محددة
 Capitalized market value قيمة رسملها السوق
 Capitalized value قيمة مرسملة، قيمة مضاف إلى األصل
 Capitalized value قيمة رأسمالية
 Capitalizing القيمة الرأسمالية
 Capitation ضريبة على الرؤوس، جزية
 Capitation tax ضريبة األشخاص
 Capitulations امتيازات أجنبية
 Captain قبطان، ربان، قائد، رئيس
 Captain قائد، ربان
 Captain’s report تقرير الربان، دفتر يومية الربان
 Caption عنوان، فصل، باب
 Caption عنوان، عنوان الحساب
 Captive market سوق حكر
 Capture استيالء، غنيمة
 Capture إمساك، التقاط، أسر
 Capture the market, to احتكر البيع، استأثر بالسوق
 Capture, to استأثر، احتكر، التقط
 Car-mile عربة   –   ميل
 Car allowance تعويض سيارة، بدل انتقال
 Car industry صناعة السيارات
 Car licence ترخيص تسيير سيارة
 Carat قيراط
 Carat قيراط 



 Carbon copy صورة كربونية
 Carbon copy نسخة كربونية
 Carbon Copy رساميل اإلنفاق
 Carbon paper ورق كربون
 Carbon paper ورق الكربون
 Carbon Paper النسخة الكربونية
 Carbonised paper ورق مكربن، ورق حساس
 Card بطاقة
 Card بطاقة
 Card-counter عداد البطاقات
 Card-punch unit وحدة تثقيب البطاقات
 Card accounting محاسبة بالبطاقات المثقبة
 Card aligner مصففة بطاقات
 Card back ظهر البطاقة
 Card bed مجرى البطاقات
 Card bin خانة البطاقات 
 Card cabinet خزانات بطاقات
 Card check بطاقة إثبات صحة رصيد في نظام  األوروشيك
 Card check تدقيق البطاقات
 Card face وجه البطاقة
 Card feed التغذية بالبطاقات
 Card field حقل البطاقة
 Card filing ترتيب حفظ البطاقات
 Card Filing حفظ البطاقات
 Card format شكل البطاقة
 Card gripper ماسكة البطاقات
 Card hopper جيب تغذية البطاقات
 Card image نسخة من البطاقة 
 Card index فهرس البطاقات
 Card index file فهرست بطاقات الحفظ
 Card interpreter مترجمة البطاقات
 Card jam انحشار البطاقة
 Card Ledger سجل البطاقات
 Card loader ُمَحّمْل البطاقات
 Card punch آلة تثقيب البطاقات
 Card read punch قارئة ثاقبة للبطاقات
 Card read punch قارئة ومثقبة بطاقات
 Card reader قارئة بطاقات
 Card reader unit وحدة قراءة البطاقات
 Card reading قراءة البطاقات
 Card record سجل البطاقات
 Card reproducer unit وحدة نسخ البطاقات
 Card sorter فارزة البطاقات
 Card stacker وحدة استقبال البطاقات
 Card systems نظم بطاقات
 Card to tape converter محولة البطاقة إلى شريط
 Card track مسار البطاقة
 Card verifier آلة مراجعة البطاقات
 Card wreck تمزق البطاقات
 Cardboard ورق مقوى كرتون
 Cardex فهرس مرئي
 Cardinal magnitude متغير قابل للقياس العددي
 Cardinal number عدد أساس
 Cardinal numbers أعداد أصلية
 Cardinal points جهات أصلية
 Care رعاية، حماة، حراسة
 Care of عناية، طرف
 Care of بواسطة فالن، عن طريق فالن
 Care of general delivery تعبير يكتب على الرسالة فتظل في مكتب  البريد حتى يحضر من أرسلت إليه الرسالة
 Care service خدمة حراسة
 Career مهنة، حرفة
 Career سلك وظيفي
 Career development تخطيط التقدم الوظيفي



 Career employees موظفون دائمون
 Career goals أهداف وظيفية
 Career men موظفون دائمون
 Career opportunities فرص العمل في الخدمة
 Career path المسار الوظيفي
 Career planning تخطيط الوظائف المهنية
 Career planning تخطيط المسار الوظيفي
 Career profile رسم المسار الوظيفي
 Career service  جهاز وظيفي دائم
 Career training التدريب من أجل النمو الوظيفي
 Careful دقيق، حذر
 Carefully بدقة، بعناية
 Carencia مهلة عدم الوفاء
 Cargo سفينة شخن، شاحنة، شحنة، حمولة
 Cargo شحن بضائع، حمولة
 Cargo-plane طائرة شحن
 Cargo aircraft طائرة بضائع، - شحن
 Cargo battens فواصل شحن
 Cargo boat حمولة مركب
 Cargo capacity سعة السفينة، طاقة الشحن
 Cargo capacity طاقة شحن
 Cargo homeward شحن/ناولون عودة
 Cargo homeward حمولة العودة
 Cargo insurance تأمين على الشحنة
 Cargo insurance تأمين على الحمولة
 Cargo lien حق امتياز على الشحنة
 Cargo liner سفينة شحن خط منتظم
 Cargo liner باخرة الشحن
 Cargo list فاتورة حمولة مفصلة
 Cargo of ship حمولة السفينة
 Cargo outward شحن/ناولون ذهاب
 Cargo sharing توزيع عمليات الشحن
 Cargo ship باخرة شحن
 Cargo steamer باخرة شحن
 Cargo value قيمة الحمولة
 Carload حمولة عربة
 Carloading company شركة شحن
 Carpenter ار نجَّ
 Carriage عربة، ديوان ركاب، عربة آلة كابتة، نقل،  نولون، ميناء
 Carriage نقل، أجرة النقل، عربة
 Carriage by air نقل جوي
 Carriage by water نقل مائي
 Carriage charges; - expenses نفقات نقل، مصاريف - 
 Carriage forward مصاريف النقل على المشتري، كراء  مستحق، أجرة النقل عند االستالم
 Carriage forward رسوم النقل على المشترى
 Carriage free خالص األجرة
 Carriage free معفي من أجرة النقل
 Carriage of goods نقل البضائع، - السلع
 Carriage paid مدفوع أجرة النقل، كراء مدفوع
 Carriage paid الثمن خالص التكاليف والنقل والرسوم
 Carriage scale مسطرة مسافات
 Carried forward ُمَرّحْل إلى ما بعده
 Carrier ناقل، شركة نقل، ناقلة
 Carrier شركة النقل، ناقل، متعهد النقل
 Carrier folder حامل الملفات
 Carrier’s lien امتياز الناقل
 Carrier’s risk مسئولية متعهد النقل
 Carry ينقل، يرحل، الباقي أو المرحل
 Carry-over تأجيل، أرجء، يُِرّحل
 Carry a resolution, to وافق على اقتراح
 Carry back, to أعاد، رجع، ردّ 
 Carry forward يُِرّحل إلى
 Carry forward, to ل، نقل رصيًدا رحَّ



 Carry interest, to غل فائدة
 Carry on a business, to استغل منشأة
 Carry on an activity, to باشر نشاًطا
 Carry out, to نفذ، أنجز
 Carry over ترحيل، تأجيل، مصاريف الترحيل، ترحيل  العجز
 Carry over, to أجل، أجرأ
 Carryback خسارة مرتجعة
 Carrying amount المبلغ المرحل
 Carrying capacity حمولة قصوى
 Carrying capacity طاقة التحميل
 Carrying charges مصاريف نقل حساب المركز من شهر آلخر
 Carrying cost تكاليف االحتفاظ بالمخزون
 Carrying interest مغّل لفائدة، منتج لفائدة
 Carrying on استمرار
 Carrying out إنجاز، تنفيذ
 Carrying trade صناعة النقل
 Carrying trade نصاعة النقل
 Carrying value القيمة المحولة
 Carryover clause شرط الترحيل
 Cartage أجرة نقل
 Carte blanche تفويض مطلق
 Carte blue البطاقة الزرقاء
 Cartel اتفاق احتكاري، اتحاد احتكاري
 Cartel اتحاد احتكاري للمنتجين
 Cartelization تنظيم احتكار، تكوين اتحادات احتكارية
 Cartelize, to نظم في شكل احتكاري
 Cartelized commodity منتَج احتكاري
 Cartellization تكوين اتحاد للمنتجين
 Cartels اتحاد المنتجين
 Carter bonds سندات أمريكية دولية تحمل اسم كارتر  صدرت سنة ١٩٧٩
 Cartogram خريطة بيانية
 Cartridge خرطوشة أقراص ممغنطة
 Cascade تسلسلي
 Cascade-type tax ضريبة متضاعفة، ضريبة رقم أعمال
 Cascade control ضبط متسلسل
 Cascade taxes ضرائب في شكل مسلسل
 Case حالة، مسألة، قضية، دعوى
 Case حالة، قضية، صندوق
 Case-law أحكام القضاء
 Case of emergency حالة الطوارئ، - االستعجال
 Case of need حالة الضرورة
 Case of need حالة الضرورة
 Case pending دعوى معلقة
 Case study دراسة حالة
 Case study دراسة الحالة
 Case study method طريقة دراسة الحالة
 Case vote الصوت الحرج
 Cash خزينة، صندوق، نقود، نقًدا، نقد سائل
 Cash برميل خشبي
 Cash نقود حاضرة، نقدية
 Cash-basis method طريقة القيود النقدية
 Cash-book دفتر الصندوق، - الخزينة
 Cash-box درج خزينة، صندوق
 Cash-point جهاز صرف تلقائي للنقود
 Cash-store محل بيع بالنقد
 Cash a check, to صرف شيًكا
 Cash account حساب الصندوق
 Cash account حساب نقدي
 Cash Account حساب الصندوق
 Cash accruals تضخم المتحصالت النقدية
 Cash adjustment رصيد الصندوق
 Cash advance سلفة نقدية
 Cash advance سلفة نقدية



 Cash Advance الدفع مقدما
 Cash against documents دفع نقًدا مقابل المستندات
 Cash against documents دفع مقابل تسلم السندات
 Cash and bills النقود المعدنية والورقية
 Cash and carry ادفع واستلم
 Cash and carry ادفع وانقل، الدفع نقدا والتسليم فورا
 Cash and currency notes عمالت وأوراق نقد
 Cash asset اصل نقدي
 Cash Assets أموال الصندوق
 Cash at bank نقدية بالمصارف، نقدية بالبنوك
 Cash at maturity دفع عند االستحقاق، نقًدا --
 Cash audit مراجعة الصندوق
 Cash awards مكافآت نقدية
 Cash balance رصيد الصندوق
 Cash balances أرصدة نقدية
 Cash basis مبدأ القيد أوالً بأول في حـ/ الصندوق
 Cash Basis األساس النقدي
 Cash before delivery الدفع قبل التسليم 
 Cash bond سند نقدي
 Cash bond سند نقدي
 Cash bonus عالوة نقدية
 Cash bonus مكافأة نقدية 
 Cash book دفتر الصندوق
 Cash budget موازنة نقدية
 Cash budget تقدير السيولة النقدية
 Cash Budget تقدير السيولة (الميزانية النقدية)
 Cash capital راس مال نقدي
 Cash Carry متاجر متخصصة
 Cash clerk صراف، أمين صندوق
 Cash clerk أمين الصندوق
 Cash collateral account حساب إيداع ضمان
 Cash cost عالوة نقدية
 Cash count جرد الخزينة
 Cash count جرد النقدية
 Cash credit اعتماد نقدي
 Cash credit اعتماد نقدي
 Cash crop محصول نقدي
 Cash crops محاصيل يسهل بيعها، حاصالت نقدية
 Cash cushion احتياطي نقدي لمواجهة االلتزامات
 Cash dealings معامالت نقدية
 Cash deficit عجز بالصندوق، - بالخزينة، عجز السيولة  النقدية
 Cash deficit عجز نقدي
 Cash delivery تسليم مقابل الدفع
 Cash department قسم الخزينة
 Cash deposit وديعة نقدية
 Cash deposit ratio معدل االحتياطي النقدي
 Cash deposits إيداعات نقدية
 Cash disbursement دفع نقدي، - عن طريق الخزينة
 Cash disbursement basis أساس المصروفات النقدية
 Cash disbursement journal دفتر يومية المصروفات النقدية
 Cash disbursements مدفوعات الصندوق
 Cash discount خصم بالخزينة، - عند الدفع
 Cash discount خصم نقدي، خصم تعجيل الدفع
 Cash Discount الخصم (الحسم) النقدي
 Cash dispenser جهاز صرف آلي
 Cash dispenser صراف آلي
 Cash dividend حصة أرباح نقدية
 Cash dividende ربيحة نقدية، كوبون نقدي
 Cash down دفع نقًدا وعًدا، دفع حاالً 
 Cash down تنقدا وعدا، نقد جاهز، الدفع حاال
 Cash down sale البيع نقدا
 Cash earnings مكاسب نقدية
 Cash economy اقتصاد نقدي



 Cash error account حساب الزيادة والعجز في الصندوق
 Cash error account حساب الزيادة والعجز بالصندوق
 Cash fill درج لوحدات العملة
 Cash flow تدفقات نقدية
 Cash flow تدفق نقدي
 Cash Flow حركة (سيولة) النقد
 Cash flow forecast تقديرات التدفقات النقدية
 Cash flow statement بيان بالتدفقات النقدية
 Cash forecast التنبؤ بكمية النقدية
 Cash Fund أصل نقدي قابل للتحويل إلى نقد بسهولة
 Cash holdings موجودات نقدية
 Cash holdings in banks أرصدة المصارف بالعملة الورقية
 Cash imports واردات نقدية
 Cash in نقدية في الصندوق
 Cash in advance الدفع نقدا مقدما
 Cash in bank نقد لدى البنك
 Cash in flow وارد الصندوق
 Cash in hand نقود حاضرة، نقدية بالصندوق
 Cash in transit نقود عابرة، نقود بالطريق
 Cash in transit نقود بالطريق
 Cash in, to أودع مبلغًا لدى مصرف
 Cash inflows تدفقات نقدية داخلة
 Cash item قيد خزينة
 Cash item بند نقدي
 Cash keeper صراف، أمين
 Cash less discount دفع فوري مع خصم
 Cash less discount نقدا مع الخصم
 Cash letter of credit خطاب اعتماد نقدي
 Cash Letter of Credit خطاب ائتمان نقدي
 Cash liquidity سيولة نقدية
 Cash margin تأمين نقدي
 Cash market سوق العاجل، سوق النقود الحاضرة
 Cash market سوق تعامل نقدي، سوق العملة
 Cash offer عرض نقدي
 Cash on account دفعة على الحساب
 Cash on delivery دفع عند التسليم، تسليم مقابل الدفع
 Cash on delivery الدفع عند التسليم
 Cash on Delivery الدفع عند التسليم (التوريد)
 Cash on hand نقد في الصندوق
 Cash on receipt of merchandise الدفع عند استالم البضاعة
 Cash order أمر توريد مع السداد نقًدا
 Cash order أمر بالدفع نقدا
 Cash outflow منصرف الصندوق، صادر الخزينة
 Cash outflows تدفقات نقدية خارجية
 Cash outlays نفقات نقدية
 Cash over زيادة في الصندوق
 Cash payment دفع نقدي، مدفوعات نقدية
 Cash payments مدفوعات نقدية
 Cash payments and cash collection وارد ومنصرف بالصندوق
 Cash payments journal دفتر يومية المدفوعات النقدية
 Cash position مركز الصندوق، نقدية بالصندوق
 Cash position المركز النقدي، مركز الصندوق
 Cash price ثمن نقدي، سعر نقدي
 Cash projections توقعات السيولة
 Cash purchase شراء نقدي، شراء نقًدا
 Cash quotation تسعير نقدي
 Cash ratio نسبة االحتياطي النقدي، نسبة السيولة
 Cash ratio نسبة السيولة
 Cash rebate تخفيض مقابل الدفع نقدا
 Cash receipt إيصال استالم نقدية، إيصال خزينة
 Cash receipts مقبوضات نقدية
 Cash receipts and payments إيرادات ومصروفات نقدية
 Cash receipts journal دفتر يومية المقبوضات النقدية



 Cash received مقبوضات نقدية، متحصالت نقدية
 Cash register دفتر الصندوق، آلة تسجيل النقود
 Cash remittance تحويل نقدي
 Cash requirements احتياجات نقدية، توقعات نقدية
 Cash reserve احتياطي نقدي
 Cash reserve ratio نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي
 Cash reserves االحتياطيات النقدية
 Cash resources موارد نقدية، متحصالت -، تحصيالت - 
 Cash revenue إيرادات نقدية
 Cash rewards المكافآت النقدية
 Cash Rewards المكفآت النقدية
 Cash sale بيع بالنقد، بيع نقًدا
 Cash sale البيع نقدا
 Cash shares أسهم نقدية
 Cash short; - shortage عجز بالصندوق، عجز بالخزينة
 Cash shorts and over عجز الصندوق أو فائضة
 Cash statement كشف الصندوق
 Cash statement بيان حركة الصندوق
 Cash subscriber مكتتب نقًدا
 Cash subscriptions اشتراكات نقدية
 Cash surplus فائض سيولة نقدية
 Cash surplus فائض نقدي، فائض الصندوق
 Cash surrender value قيمة استردادية حالية، قيمة التصفية
 Cash surrender value القيمة النقدية عند التسليم
 Cash Surrender Value قيمة استرداد نقدي
 Cash terms دفع نقًدا، شرط الدفع نقًدا
 Cash till درج وحدات عملة
 Cash transactions معامالت نقدية، عمليات نقدية
 Cash transactions معامالت نقدية، صفقات نقدية
 Cash value قيمة نقدية
 Cash voucher مستند خزينة
 Cash voucher مستند الخزينة، إيصال الصندوق
 Cash with order نقًدا مع أمر التوريد
 Cash with order الدفع عند الطلب
 Cash with Order الدفع عند الطلب
 Cash withdrawal سحب نقدي
 Cash withdrawals مسحوبات نقدية
 Cash, to صرف، قبض، استبدال
 Cashable ممكن تسييله
 Cashed check شيك مدفوع نقًدا
 Cashed check شيك محصل نقدا
 Cashier صراف، أمين صندوق
 Cashier أحد كبار موظفي المصرف
 Cashier صراف، أمين الصندوق
 Cashier’s book دفتر الصندوق
 Cashier’s book دفتر الصندوق
 Cashier’s check شيك مصرفي، حوالة مصرفي
 Cashier’s check شيك الصراف
 Cashier’s department قسم الخزينة
 Cashier’s department قسم الصندوق
 Cashier’s draft شيك مصرفي
 Cashier’s draft شيك مصرفي
 Cashier’s office شباك الخزينة، شباك الصراف
 Cashier’s stub أرومة أمين الصندوق
 Cask برميل كبير
 Cassation إبطال، إلغاء، نقض وإبرام
 Cassation إلغاء، إبطال، نقض
 Cast iron حديد زهر
 Cast up figures, to جمع أرقاًما
 Cast, to ألقى، طرح، تنبأ، قّدر
 Caste طائفة
 Caste bureaucracy البيروقراطية الطائفية
 Casting جمع، إضافة



 Casting out nines إسقاط التسعات
 Casting vote صوت مرجح
 Casual عارض، عرضي، طارئ
 Casual عرضي
 Casual employment عمالة عارضة، - مؤقتة، تعيين بصفة مؤقتة
 Casual employment توظيف عرضي، عمالة عرضية
 Casual labor عمل مؤقت، عمل عارض
 Casual labor عمال مؤقتون
 Casual leave إجازة عارضة، - عرضية
 Casual Leave اإلجازة العارضة
 Casual profit كب عارض، ربح عارض
 Casual profit ربح استثنائي
 Casual unemployment بطالة عرضية
 Casual work عمل عرضي، عمل مؤقت
 Casual worker عامل مؤقت
 Casual worker عامل عرضي، عامل مؤقت
 Casualty إصابة، حادث
 casualty كارثة، حادث
 Casualty and liability insurance تأمين ضد الحوادث والتبعات
 Casualty and theft losses الخسارة الناجمة عن الكوارث والسرقات
 Casualty insurance تأمين ضد اإلصابات، - ضد الكوارث
 Casualty losses خسائر عارضة، - ناجمة عن كوارث
 Catalog house متجر للبيع عن طريق الكتالوجات
 Catalog price سعر الكتالوج، سعر القائمة
 Catalog, catalogue دليل لسلع، كتالوج
 Catalogue قائمة معروضات، ثبت
 Catalogue دليل السلع
 Catalogue price ثمن محدد بالقائمة، سعر محدد
 Catalyst عامل حافز، عامل مساعد
 Catch crop محصول وسيط
 Catching a bargain عقد صفقة رابحة
 Catchword الكلمة الدالة
 Category فئة 
 Category الفئة ـ المجموعة
 Category rating ترتيب الفئات
 Catering service خدمة التغذية
 Cats and dogs أوراق مالية زهيدة القيمة
 Cattle ماشية
 Cattle as money الماشية كعملة
 Cattle breeding تربية الماشية
 Cattle market سوق الماشية
 Cattle truck عربة مخصصة لنقل الماشية
 Causal analysis تحليل سببي
 Causal of action سبب الدعوى
 Cause سبب، باعث، علة، دعوى، قضية
 Cause سبب
 Cause-list جدول الجلسة، ورقة الجلسة
 Cause beyond control قوة قاهرة
 Cause beyond control قوة قاهرة
 Cause of loss سبب الخسارة، سبب الحادث
 Cause of variation أسباب االنحرافات
 Cause, to سبب، بعث، أدى إلى
 Causeless بال مرر
 Causes of disequilibrium أسباب الخلل
 Caution حرص، تأمين، كفالة، ضامن، كفيل
 Caution monetary assets متحصالت الكفالة النقدية
 Cautionary judgment أمر بالحجز التحفظي
 Cautioner كفيل، ضامن
 Cautions steps خطوات حذرة، - متأنية
 Caveat تحذير، إنذار، تنبيه، اعتراض
 Caveat تنبيه قضائي
 Caveat emptor تحذير المشتري بفحص السلعة
 Caveat emptor الشراء على مسئولية المشتري



 Caveator معترض، محذر، منذر
 Cease يتوقف عن، يكف عن، يتخلى عن
 Cease and desist التوقف واالمتناع
 Cease work, to أوقت العمل، توقف عن العمل
 Cease, to أوقف، توقف
 Ceasing تخل، توقف عن
 Cede يتنازل، ينقل التأمين
 Cede, to تنازل عن، تر، تخلى عن
 Ceding company الشركة المتنازلة
 Ceiling حد أقصى، سقف
 Ceiling سقف، حد أقصى
 Ceiling on loans سقوف ائتمانية
 Ceiling price سعر أقصى، أعلى سعر
 Ceiling price الحد األقصى للسعر
 Ceiling Price أقصى سعر
 Cell خلية، خانة
 Cell خلية
 Cellarage رسم التخزين في قبو
 Cement أسمنت، مالط
 Censor رقيب، مراقب، مراجع حسابات
 Censor رقيب
 Censorship رقابة
 Censorship الرقابة
 Censure لوم، توبيخ
 Census تعداد، إحصاء
 Census عداد، إحصاء
 Census التعداد
 Census bureau مكتب التعداد، - اإلحصاء
 Census of business إحصاء األعمال
 Census of population تعداد السكان، إحصاء -
 Census paper استمارة اإلحصاء
 Cent سنت، كسر يعادل واحد في المائة من عملة
 Center of a sphere مركز الكرة
 Center of gravity مركز الثقل أو الجاذبية
 Center of interest مركز االهتمام
 Center of mass مركز الكتلة
 Center of symmetry مركز التماثل
 Center piece ركيزة، دعامة
 Center, center مركز
 Centigrade مئوى
 Centigram سنتيجرام
 Centimeter سنتيمتر
 Centr; center مركز
 Central مركزي، متوسط
 Central administration إدارة مركزية
 Central agency جهاز مركيز
 Central angle زاوية مركزية
 Central bank مصرف مركزي، بنك مركزي، مصرف  اإلصدار
 Central buying شراء مركزي
 Central committee لجنة مركزية
 Central filing حفظ مركزي
 Central Filing الحفظ المركزي
 Central government حكومة مركزية
 Central limit theorem نظرية النهاية المركزية
 Central line خط مركزي
 Central market سوق مركزي
 Central office المقر الرئيسي
 Central Personnel Agency الجهاز المركزي لألفراد
 Central personnel agency الجهاز المركزي لألفراد
 Central planning تخطيط مركزي
 Central planning board مجلس التخطيط المركزي
 Central processing unit وحدة معاملة مركزية
 Central processing unit وحدة التشغيل المركزية



 Central processor معالج مركزي
 Central purchasing department إدارة المشتريات المركزية
 Central rate سعر أساسي، سعر مركزي
 Central reserve bank مركز رئيسي
 Central risk مركزية المخاطر المصرفية
 Central staff agency الجهاز المركزي لألفراد
 Central statistical office مكتب اإلحصاء المركزي
 Central tendency االتجاه المركزي
 Central Tendency االتجاه نحو الوسط
 Central unit وحدة مركزية
 Central value قيمة متوسطة
 Centralism مركزية 
 Centralization تركيز، تمركز، مركزية
 Centralization المركزية
 Centralization of authority مركزية السلطة
 Centralization of Authority مركزية السلطة
 Centralization of capital تركيز رؤوس األموال
 Centralization of industry in limited تركيز الصناعة في مناطق محدودة
 Centralization of performance تمركز األداء
 Centralization of Performance مركزية األداء
 Centralization of purchasing مركزية الشراء
 Centralization of Purchasing مركزية الشراء
 Centralization, Marketing مركزية التسويق
 Centralized مرّكز، ممركز، مكثف
 Centralized management إدارة مركزية
 Centralized planning تخطيط مركزي
 Centralized system of branch accounting النظام المركزي المحاسبة الفروع
 Centrifugal force قوة الطرد المركزي
 Centripetal force قوة الجذب المركزي
 Century قرن، مائة سنة
 Cereals حبوب
 Certain annuity معاش أكيد
 Certain event الحدث األكيد
 Certainty قاعدة اليقين، تأكيد
 Certainty التأكد
 Certificate شهادة، صك، سند
 Certificate شهادة
 Certificate of acknowledgment تصديق رسمي على توقيعات
 Certificate of analysis شهادة تحليل
 Certificate of balance شهادة برصيد حساب
 Certificate of balance شهادة برصيد حساب
 Certificate of beneficial interest شهادة حق االنتفاع
 Certificate of competency شهادة المقدرة الفنية
 Certificate of damage شهادة تلف بضاعة
 Certificate of damage شهادة تقدير األضرار
 Certificate of deposit شهادة إيداع
 Certificate of discharge شهادة خلو طرف
 Certificate of discharge شهادة خلو طرف
 Certificate of exemption شهادة إعفاء
 Certificate of exhibition شهادة باالشتراك في معرض
 Certificate of fitness شهادة المقدرة على العمل
 Certificate of good character شهادة حسن سير وسلوك
 Certificate of good conduct شهادة حسن سير وسلوك
 Certificate of health شهادة صحية
 Certificate of incorporation مرسوم بتأسيس شركة
 Certificate of incorporation شهادة تأسيس الشركة
 Certificate of indebtedness شهادة المديونية
 Certificate of Indebtedness شهادة دين
 Certificate of inspection and acceptance شهادة معاينة وقبول
 Certificate of insurance شهادة تأمين، عقد تأمين
 Certificate of insurance شهادة تأمين
 Certificate of issue شهادة إصدار
 Certificate of manufacture شهادة إكمال الصنع



 Certificate of origin شهادة منشأ، شهادة مصدر
 Certificate of origin شهادة منشأ
 Certificate of Origin شهادة المنشأ
 Certificate of participation شهادة مشاركة
 Certificate of police record صحيفة سوابق، صحيفة أحوال جنائية
 Certificate of posting شهادة إيداع بريد
 Certificate of posting شهادة البريد
 Certificate of pratique شهادة فك الحجر الصحي
 Certificate of proficiency شهادة تفوق
 Certificate of protest شهادة احتجاج، عقد -
 Certificate of protest شهادة احتجاج بعدم الدفع
 Certificate of receipt شهادة شحن
 Certificate of receipt وثيقة شحن
 Certificate of registration سند ملكية، حجة
 Certificate of registration of mortgage شهادة توثيق الرهن
 Certificate of registration of title سند ملكية
 Certificate of registry شهادة تسجيل سفينة
 Certificate of registry شهادة تسجيل
 Certificate of release شهادة لها قوة اإلبراء، شهادة شطب رهن
 Certificate of seaworthiness شهادة صالحية السفينة للمالحة
 Certificate of shipment شهادة الشحن، وثيقة الشحن
 Certificate of Shipment شهادة شحن
 Certificate of stock شهادة ملكية أسهم
 Certificate of stock شهادة بالسهم
 Certificate of survey شهادة معاينة السفينة
 Certificated bank bankrupt تصالح المفلس مع دائنيه
 Certificated bankrupt تصالح المفلس مع دائنيه
 Certification الترشيح
 Certification of signature تصديق على صحة التوقيع
 Certification of transfer تصديق على تحويل
 Certification of transfer تصديق على تحويل
 Certification of union االعتراف بالنقابة
 Certified accountant محاسب قانوني
 Certified accountant محاسب معتمد، محاسب قانوني
 Certified Accountant محاب قانوني
 Certified bill of lading وثيقة شحن معتمدة
 Certified broker سمسار معتمد
 Certified check مراجعة قانونية
 Certified check الشيك المضمون، شيك مقبول
 Certified Check الشيك المضمون
 Certified cheque شيك معتمد، شيك مقبول الدفع
 Certified copy نسخة مصدق عليها
 Certified cotton أقطان مضمونة بشهادة
 Certified cotton أقطان مضمونة بشهادة
 Certified public accountant محاسب قانوني عام
 Certified statement كشف معتمد
 Certified true copy صورة طبق األصل
 Certify, to شهد، صدق على
 Cess ضريبة، رسم نسبي
 Cessation توقف، إيقاف
 Cessation from work توقف عن العمل
 Cessation of payment توقف عن الدفع
 Cessation of payment توقف عن الدفع
 Cession تنازل، ترك، تخلٍ 
 Cession تنازل
 Cession of property تنازل عن ملكية
 Cessionary ُمتنازل له، ُمتََخٍل لصالحه، خلف، ٌمتَلقٍ 
 Ceteris paribus مع بقاء األشياء األخرى على حالها
 Chad فئات التثقيب
 Chain سلسلة، قيد، مجموعة منتمية لنظام واحد
 Chain سلسلة
 Chain banking نظام مصارف متحدة
 Chain banking نظام مصارف متحدة، أعمال مصرفية  متسلسلة



 Chain discount خصم متسلسل
 Chain indices أرقام قياسية على أساس متحرك
 Chain of command تسلسل السلطات، خط السلطة
 Chain of Command خط السلطة
 Chain of control خطة السلطة
 Chain of title تسلسل حق الملكية
 Chain printer وحدات الطباعة ذات السلسلة
 Chain reaction تفاعل متسلسل
 Chain relatives المناسيب على أساس متحرك
 Chain retail store متجر في سلسلة ببيع بالتجزئة
 Chain rule قانون السلسلة
 Chain stores متاجر متعددة الفروع
 Chain stores متاجر السلسلة
 Chain Stores مخازن السلسلة
 Chain system طريقة السلسلة
 Chained record سجل مسلسل
 Chaining الربط المتسلسل
 Chair يترأس، جلسة
 Chair, to; take the -, to رأس الجلسة
 Chairman رئيس مجلس
 Chairman رئيس
 Chairman of the board رئيس مجلس اإلدارة
 Chairman of the board رئيس المجلس
 Chairmanship رئاسة
 Challenge تحٍد، رفض، ردّ 
 Challenge تحد
 Challenge, to تحّدي، عارض، رفض
 Challenger of cause رّد مسبب، رفض بسبب
 Chamber of commerce غرفة تجارية، غرفة تجارة
 Chamber of deputies مجلس النواب
 Chamber of deputy مجلس النواب
 Chamber of employer غرفة أرباب العمل
 Chamber of industry غرفة الصناعة
 Chamber of trade غرفة أرباب المهن
 Chamber of trade غرفة التجارة
 Chambers of Commerce الغرف التجارية
 Chance discovery اكتشاف عارض
 Chance factors عوامل الصدفة
 Chance gain كسب احتمالي
 Chance of profit احتماالت الربح، فرص -
 Chance variable متغير عشوائي
 Chancellor مستشار، رئيس
 Chancellor of a university رئيس جامعة
 Chancellor of the Exchequer وزير مالية
 Change تغيير، تبديل، نقل
 Change عملة صغيرة، فكة، كامبية، بورصة
 Change تغيير، تغير، فكة
 Change file ملف التعديالت
 Change in demand التغير في الطلب
 Change in ownership نقل ملكية
 Change in stocks تغير في المخزون، تغير في قيمة الموجودات
 Change in supply التغير في العرض
 Change notice إشعار تعديل
 Change Notice إشعار تعديل
 Change of address تعديل العنوان، تغيير - 
 Change of address تغيير العنوان
 Change of investments موازنة االستثمارات
 Change of law clause شرط تغيير القانون
 Change of ownership تبديل الملكية
 Change of ownership نقل الملكية
 Change of regimen تعديل التنظيم، تعديل النظام
 Change of stock التغير في المخزون
 Change of venue تغيير مكان المحاكمة



 Change tape شريط التعديالت
 Change, to غيَّر، بدَّل، قايض، صرف
 Changer صراف، مبدل نقود
 Changes in inventories تغيرات في المخزون
 Changes in the value of money تغيرات في قيمة العملة
 Changes in the value of money تغيرات في قيمة العملة
 Channel قناة، طريق، نفق
 Channel capacity طاقة القناة
 Channel entry مدخل القناة
 Channel of communication قناة اتصال
 Channel of distribution قناة توزيع
 Channel of distribution research بحوث منافذ التوزيع
 Channel synchronizer مزامن القناة
 Channel, to وجه، أدار، حفر
 Channels of communication قنوات االتصال، شبكة -
 Channels of Communication فنوات االتصاالت
 Channels of distribution قنوات توزيع، شبكة توزيع
 Channels of Distribution قنوات التوزيع
 Chantage ابتزاز
 Chaos فوضى، اضطراب، اختالط األمور
 Chapman بائع متجول
 Chapter فصل، عنوان موضوع، بند
 Chapter باب، فصل
 Character حرف، ٌخلٌق، طبع، سمعة
 Character رمز
 Character-at-a-time printer وحطة طباعة
 Character array نسق الرموز
 Character card بطاقة سرية، بطاقة استعالم
 Character density كثافة التسجيل بالحرف
 Character disorder اضطراب الشخصية
 Character file دوالب حفظ سري، دوالب استعالم،  استعالمات
 Character loan قرض شخصي
 Character modifier معدل عنوان الحرف
 Character oriented machine حاسب وحدة تعامله الحروف
 Character printer وحدة طباعة الحروف
 Character reading machine قارئة الحروف واألرقام
 Character reading machines آالت قراءة الحروف واألرقام
 Character recognition تمييز الحروف
 Character set مجموعة حروف ذات مواصفات مشتركة
 Character structure بناء الشخصية
 Character traning تدريب ُخلُقّي
 Character word كلمة
 Characteristic طابع، سمة، ميزة
 Characteristic function اقتران معين أو مميز
 Characteristic function of a matrix اقتران مميز للمصفوفة
 Characteristic function of a set اقتران مميز للمجموعة
 Characteristics صفات مميزة، خصائص
 Characteristics of easy movement خواص الحركة السهلة
 Characteristics, Market خصائص السوق
 Characterization وصف، تصوير
 Charge تكلفة، عبء، رهن، رسم، اتهام
 Charge تحميل نفقة، رسم، عمولة
 Charge & Discharge Statement بيان الرأسمال والدخل
 Charge account حساب المبيعات اآلجلة
 Charge account حساب جار لعميل لدى أحد المتاجر
 Charge against يخصم من، يقيد على
 Charge costs to يحمل التكاليف على
 Charge forward دفع الرسوم مقدما
 Charge on real property رهن عقاري
 Charge sale بيع بالتقسيط
 Charge ticket; debit - إشعار خصم، قيد مدين
 Charge, to حّمل الحساب، خصم عليه، أخضع للضريبة،  قيد رهنًا
 Chargeable مستحق عليه رسوم



 Charged محمل، مخصوم، محتسب
 Chargee دائن مرتهن
 Charges included النفقات ضمنا
 Charges on a estate ضرائب تركات، ديون تركة
 Charging what the traffic will bear رسم شحنه تفاضلي
 Charismatic authority سلطة الشخصية الملهمة
 Charismatic leadership قيادة ملهمة
 Charitable contribution مساهمة بال مقابل، منحة ال تَُرد
 Charitable contributions تبرعات لألعمال الخيرية
 Charitable donation هبة من أرباب التبرع
 Charitable donations تبرعات خيرية
 Charitable fund صندوق خيري
 Charitable fund; charity - صندوق خيري، حساب خيري
 Charitable institution منشأة خيرية، مؤسسة -
 Charitable society جمعية خيرية
 Charity organization منظمة خيرية، عمل خيري
 Chart خريطة، رسم بياني، لوحة، مخطط، ميثاق، 
 Chart خريطة، رسم بياني
 Chart of accounts جدول بياني للحسابات
 Charter براءة رسمية، مرسوم، ميثاق، ترخيص،  استئجار سفينة أو طائرة
 Charter ميثاق، إجازة امتياز، تأجير سفينة
 Charter-party مشارطة اإليجار، عقد إيجار سفينة
 Charter-party assignment تنازل عن عقد استئجار سفينة
 Charter-party bill of lading وثيقة شحن خاصة
 Charter agreement عقد إيجار سفينة
 Charter bond وثيقة إيجار سفينة أو طائرة
 Charter member عضو مؤسس
 Charter party عقد مؤقت الستئجار سفينة
 Charter party bill of lading وثيقة شحن خاصة
 Charter, to استئجار سفينة أو طائرة
 Chartered مؤجر، خاص، عارض
 Chartered  Accountant محاسب قانوني
 Chartered accountant محاسب قانوني
 Chartered accountant محاسب قانوني
 Chartered bank مصرف مرخص، مصرف معتمد قانونًا
 Chartered bank مصرف معتمد قانونا
 Chartered companies شركات ممتازة
 Chartered company شركة مؤسسة بمرسوم
 Chartered flight رحلة خاصة، رحلة عارضة
 Chartered parties طرفان متعاقدان، متعاقدون
 Chartered public accountant محاسب قانوني عام
 Chartered vessel مركب مؤجر
 Charterer مستأجر السفينة، ناقل
 Charterer مستأجر السفينة
 Chartering تأجير سفينة
 Chartering تأجير واسطة نقل لشحن البضائع أو لنقل  األشخاص
 Chartering agent وكيل تأجير
 Chartering office مكتب تأجير سفن أو طائرات
 Charting system نظم الخرائط
 Chartist رسام خرائط، محلل
 Chattel mortgage رهن أموال منقول، رهن حيازي لمنقول
 Chattel mortgage رهن منقول
 Chattels أموال منقولة، منقوالت
 Chattels أموال منقولة
 Chattels mortgage رهن مال منقول
 Chattels mortgage bond سند رهن متاع
 Cheap رخيص، مخفض، بثمن زهيد
 Cheap jack بائع متجول
 Cheap labor يد عاملة رخيصة، عمالة رخيصة
 Cheap money قرض بفائدة منخفضة، ائتمان ميسر
 Cheap money market سوق مالية منخفضة الفائدة
 Cheap money; easy money أموال تكلفة اقتراضها منخفضة، ائتمان ميسر
 Cheap rate تعريفة مخفضة



 Check مراجعة، فحص، تدقيق
 Check تدقيق، فحص، مراجعة
 Check-list قائمة مراجعة
 Check-list قائمة شيكات، كشف شيكات
 Check account حساب الشيكات
 Check account; current account حساب جاٍر، حساب يتم التعامل عليه بشيكات
 Check book دفتر الشيكات
 Check book; check book دفتر شيكات
 Check card بطاقة صرف شيكات
 Check card بطاقة شيك
 Check character حرف االختبار
 Check clearing مقاصة الشيكات
 Check competition, to تصدي للمنافسة، أوقف المنافسة
 Check counting حساب الجرد
 Check crossed generally شيك مشطوب شطبا تاما
 Check crossed specially شيك مشطوب شطبا خاصا
 Check cut offs مراجعة فترة القطع
 Check digit رقم التدقيق أو حد االختبار
 Check file ملف شيكات
 Check file ملف الشيكات
 Check form نموذج شيك
 Check form نموذج شيك
 Check inflation تصدي للتضخم
 Check inflation, to تصدي للتضخم
 Check ledger دفتر أستاذ العمالء
 Check list قائمة مراجعة
 Check list rating قائمة مراجعة التقييم
 Check measurer عامل مراجعة كميات اإلنتاج
 Check motive شيك مسبب
 Check number عدد التدقيق، عدد االختبار
 Check off استقطاع اشتراكات النقابة من األجور
 Check parity اختبار التطابق
 Check point نقطة اختبار
 Check problem مشكلة تدقيق
 Check rate سعر صرف الشيكات
 Check rate سعر صرف الشيك
 Check register سجل الشيكات
 Check register مسجل االختبار
 Check register سجل الشيكات
 Check returned شيك معاد، شيك مرتد
 Check sent for collection شيك أرسل للتحصيل
 Check stub أرومة شيك
 Check stub; - counterfoil كعب الشيك
 Check sum اختبار المجموع
 Check to راجع، فحص، دقق
 Check to bearer شيك لحامله
 Check to bearer شيك لحامله
 Check to order شيك ألمر
 Check to order شيك ألمر
 Check transactions صرف شيكات
 Check transfer اختبار عمليات التحويل
 Check weight man ضابط وزن
 Check without funds شيك بال رصيد
 Check without provision; -- coer; - شيك بدون رصيد، - بال رصيد
 Check, check شيك
 Check, see check ـــــ
 Checking account حساب مصرفي تحت الطلب، حساب جار
 Checking of entries مراجعة القيود
 Checking program برنامج اختبار
 Checking routine روتين اختباري
 Checking, Files تدقيق األضابير
 Checkless transfer تحويل بوسيلة إلكترونية
 Checks-issued basis أساس تاريخ إصدار الشيكات



 Checks act قانون الشيكات
 Chemical كيماوي
 Cheque; check شيك، صك مسحوب على مصرف
 Chest صندوق، خزينة، أموال الخزينة
 Chi-square test اختبار كا تربيع
 Chief رئيس
 Chief accountant رئيس الحسابات
 Chief accountant كبير المحاسبي
 Chief cashier رئيس الخزينة، رئيس قسم الخزينة
 Chief clerk رئيس كتاب، رئيس مكتب
 Chief creditor دائن رئيسي
 Chief creditor الدائن األول
 Chief executive رئيس الواليات المتحدة
 Chief executive المدير العام
 Chief guardian وصى عام
 Chief guardian وصي عام
 Chief of staff كبير المستشارين
 Child allowances إعانة لرعاية أطفال
 Child care expenses مصاريف العناية باألطفال
 Child care; - welfare رعاية الطفولة
 Child labor تشغيل الصبية
 Chips أسهم مفضلة
 Choice خيار، اختيار، مفاضلة
 Choice انتقاء، اختبار، خيرة، صفوة
 Choice-status مكانة مختارة
 Choice criterion معيار االختيار، - الخيار
 Choses in action حقوق معنوية
 Chromolithography الطباعة الحجرية الملونة
 Chromolithography الطباعة الحجرية الملونة
 Chronic مزمن
 Chronic deficit عجز مزمن
 Chronic problem مشكلة مزمنة، - مستعصية
 Chronic unemployment بطالة مزمنة
 Chronic unemployment بطالة مزمنة
 Chronological Method of Filing طريقة الحفظ الزماني
 Chronological order تسلسل تاريخي
 Chronological order الترتيب الزمني
 Churning تضخم الحساب
 Churning انتقال البيع والشراء
 Cipher رمز
 Cipher code دليل الرموز
 Cipher key مفتاح الشفرة
 Cipher telegram برقية بالرموز
 Circle حد لشراء أوراق مالية
 Circle حلقة، محيط، وسط
 Circuit دائرة، محيط
 Circuit دائرة
 Circuit AND دائرة "و"
 Circuit capacity طاقة الدائرة
 Circuit court of appeals محكمة استئناف دورية
 Circuit shift إزاحة دائرية
 Circular منشور، دورية
 Circular منشور دوري
 Circular capital رأس مال متداول
 Circular capital; circulating - رأس مال متداول، راس مال دائر، رأس مال  عامل
 Circular checks شيكات سياحية
 Circular checks; travller’s-; circular شيكات سياحية
 Circular letter كتاب دوري، خطاب دوري
 Circular letter of credit خطاب اعتماد دوري
 Circular Letter of Credit كتاب اعتماد دوري 
 Circular measure قياس الدائرة
 Circular note مذكرة اعتماد دورية
 Circular Note مذكرة اعتماد دورية



 Circular shift إزاحة دائرية
 Circulating assets أصول متداولة
 Circulating capital رأس مال متداول
 Circulating medium أداة تبادل، وسيلة تبادل
 Circulating medium وسيط متداول
 Circulating register مسجل إزاحة دائرية
 Circulation تداول، انتشار
 Circulation تداول، انتشار، عدد النسخ الموزعة
 Circulation of banknotes تداول أوراق البنكنوت
 Circulation of money تداول النقود
 Circulation of money تداول النقود
 Circulation of shares تداول األسهم
 Circumscription دائرة، منطقة
 Circumstance ظرف، حالة
 Circumstances beyond control ظروف خارجة عن اإلرادة
 Citizen مواطن
 Citizen مواطن
 Citizenship المواطنة
 City مدينة
 City-hall دار البلدية
 City council مجلس المدينة، مجلس بلدي
 City hall مقر عمدة المدينة، - المحافظة
 City manager مدير المنطقة
 City planning تخطيط مدن
 City planning تخطيط المدن
 Civic; civil مدني
 Civil مدني
 Civil action دعوى مدنية
 Civil affairs الشئون المدنية
 Civil aviation act قانون الطيران المدني
 Civil code قانون مدني
 Civil court محكمة مدنية
 Civil court محكمة مدنية
 Civil defense الدفاع المدني
 Civil engineer مهندس مدني
 Civil engineering هندسة مدنية
 Civil examinations امتحانات الخدمة المدنية
 Civil law قانون مدني
 Civil law القانون المدني
 Civil right حق مدني
 Civil rights حقوق مدنية
 Civil servant موظف مدني، موظف حكومي
 Civil service خدمة مدنية، وظيفة عامة
 Civil service commission ديوان الموظفين، مجلس الخدمة المدنية
 Civil service examinations اختبارات االلتحاق بنظام الخدمة المدنية
 Civil service law قانون الخدمة المدنية
 Civil status حالة مدنية
 Civil status حالة مدنية
 Civil war حرب أهلية
 Civilian labor force قوة العمل المدنية
 Civilization مدنية، تمدن، حضارة
 Claim حق، دين، مطالبة، تعويض
 Claim مطالبة، ادعاء
 Claim طلب تعويض الضرر
 Claim adjuster مسوي الخسارة، مفوض تسوية الخسارة
 Claim for compensation for damage مديونيات والتزامات
 Claim form استمارة مطالبة
 Claim of ownership دعوى إثبات ملكية
 Claim, to طالب
 Claimable قابل للتعويض
 Claimable قابل للتعويض
 Claimant مدعٍ، صاحب حق
 Claimant for a patent طالب ترخيص، - تسجيل براءة اختراع



 Claimant, claimer ُمَطالْب، ُمدع
 Claims مطلوبات، مستحقات
 Claims and liabilities مطالبة بتعويض عن ضرر
 Claims and liabilities مطالبة بتعويض عن ضرر
 Claims book دفتر المطالبات، سجل المطالبات
 Claims on residents مطالبات على المقيمين
 Clandestine خفي، مستتر
 Clandestine agreement اتفاق في الخفاء، اتفاق سري
 Clandestine market سوق سرية
 Clandestine trade تجارة مستترة، - في الخفاء
 Clarification إيضاح
 Class طبقة، فئة، صفة
 Class a stock سهم ممتاز، - من الدرجة األولى
 Class consciousness ضمير فئة
 Class consiousness وعى طبقي
 Class frequencies تكرارات الفئات
 Class interval مدى الفئة
 Class limits حدود الفئة
 Class mark دليل الفئة
 Class of a ship فئة المركب بسجالت اللويدز
 Class of positions فئة الوظائف
 Class strife صراع طبقي
 Class struggle صراع الطبقات
 Class struggle صراع طبقي
 Classical تقليدي، كالسيكي
 Classical economics اقتصاد تقليدي،  - منهجي
 Classical economics االقتصاد الكالسيكي
 Classical economists اقتصاديون تقليديون
 Classical management اإلدارة الكالسيكية
 Classical organization تنظيم تقليدي
 Classical school المدرسة التقليدية
 Classical theory نظرية تقليدية
 Classical theory النظرية التقليدية
 Classification تصنيف، ترتيب، تبويب
 Classification تصنيف
 Classification certificate شهادة توصيف السفينة
 Classification method طريقة التصنيف على أساس األوصاف العامة  للفئات
 Classification of accounts تصنيف الحسابات، تبويب -
 Classification of accounts تصنيف الحسابات
 Classification of disputes توصيف النزاعات
 Classification of risks تصنيف األخطار
 Classification of stock تصنيف المخزون
 Classification register سجل تصنيف
 Classification system نظام التصنيف
 Classified ُمَصنَْف، ُمبََوبْ 
 Classified advertising إعالنات مبوبة
 Classified balance sheet الميزانية العمومية المصنفة
 Classified bond سند مصنف
 Classified data معلومات مصنفة
 Classified employee موظف مصنف
 Classity, to رتب، صنف، بوب، حفظ
 Clause شرط، فقرة، بند، أحكام قانون
 Clause شرط، مادة، فقرة
 Clause alongside شرط التسليم بجوار السفينة
 Clause as per advice الشرط بحسب اإلشعار
 Clause of a will بنود الوصية
 Clause to order شرط اإلذن
 Clause without advice شرط عدم اإلشعار أو اإلخطار
 Claused bill of exchange كمبيالة مشروطة
 Claused bill of lading وثيقة شحن بتحفظات
 Claused bill of lading بوليصة شحن مشروطة
 Clausing كشف مرفق بالكمبياالت يوضح سبب  تحريرها
 Clean نظيف، بدون تحفظات



 Clean يزيل، نظيف، خالص، يمسح
 Clean a machine, to افرغ آلة
 Clean acceptance قبول بال تحفظات
 Clean acceptance قبول بدون تحفظات
 Clean bill كمبيالة بسيطة
 Clean bill of exchange كمبيالة بدون تحفظات
 Clean bill of health شهادة صحية نظيفة
 Clean bill of lading وثيقة شحن نظيفة، - بدون تحفظات
 Clean bill of lading بوليصة شحن بدون تحفظات
 Clean bond سند نظيف
 Clean collection تحصيل بدون تحفظات
 Clean credit اعتماد بدون تحفظات
 Clean credit اعتماد نظيف
 Clean draft كمبيالة غير مشروطة
 Clean draft حوالة أو كمبيالة بدون تحفظات
 Clean float  سعر عملة حر
 Clean float تقويم غير مقيد، تقويم حر
 Clean floating تعويم كامل
 Clean hands أيد نظيفة
 Clean letter of credit خطاب اعتماد غير مشروط
 Clean letter of credit خطاب اعتماد بدون تحفظات
 Clean payment دفع غير مشروط
 Clean receipt إيصال نظيف، - بدون تحفظات
 Clean receipt إيصال بدون تحفظات
 Clean record صحيفة حالة جنائية نظيفة
 Clean stock ورقة مالية بدون كوبون
 Clean to أفرغ، نظف، أجلى
 Clean up يحقق ربحا كبيرا
 Clear صاف، واضح، جلى
 Clear يمسح، يصفي
 Clear-cut majority غالبة مطلقة
 Clear a check يبادل شيكا في غرفة مقاصة
 Clear a property from debts, to طهر الملكية من الديون
 Clear accounts حسابات منتظمة
 Clear an account يرصد حسابا
 Clear annuity عائد سنوي بدون ضرائب
 Clear annuity عائد سنوي بدون ضرائب
 Clear day يوم حر 
 Clear days ايام كاملة
 Clear estate ممتلكات خالية من الرهن
 Clear goods يصفي السلع ببيعها
 Clear goods, to خلص بضائع جمركيًا
 Clear loss خسارة صافية
 Clear loss خسارة ال تعوض
 Clear majority أغلبية مطلقة
 Clear off a mortgage يزيل قيد الرهن من عقار
 Clear profit ربح صاف
 Clear profit; net profit ربح صافيٍ 
 Clear the market يوازن السوق
 Clear title حق ملكية خالص
 Clear value قيمة صافية
 Clear value قيمة صافية
 Clear, to خلص جمركيًا، أبرأ، سدد دينه، بادل لشيكات
 Clearance تخليص جمركي، إبراء، تصفية
 Clearance تصفية، تخليص، استطالع الرأي
 Clearance certificate شهادة إبحار، إذن إبحار
 Clearance inwards إذن دخول سفينة
 Clearance inwards إجازة دخول
 Clearance of employment مقاصة التوظيف
 Clearance of goods تخليص بضائع من الجمارك
 Clearance outwards إذن خروج سفينة
 Clearance papers مستندات تخليص
 Clearance papers أوراق تخليص



 Clearance sale بيع للتصفية
 Clearance sale بيع تصفية
 Clearing مقاصة، تصفية
 Clearing مقاصة، مخالصة
 Clearing account حساب المقاصة
 Clearing account حساب المقاصة
 Clearing agent مخلص جمركي
 Clearing agreement اتفاق مقاصة
 Clearing agreement اتفاقية مقاصة
 Clearing bank مصرف عضو في غرفة المقاصة
 Clearing bank بنك مقاصة، مصرف عضو في اتفاق مقاصة
 Clearing currency عملة حسابية، عملة مقاصة
 Clearing house غرفة مقاصة
 Clearing house association رابطة غرفة المقاصة
 Clearing house balance رصيد غرفة المقاصة
 Clearing house statement بيان غرفة المقاصة
 Clearing house stock أسهم غرف المقاصة
 Clearing house; - office دار مقاصة، غرفة مقاصة، مكتب مقاصة
 Clearing sale بيع تصفية
 Clearing sale بيع تصفية
 Clearing system نظام المقاصة
 Clearing System نظام المقاصة
 Clearing the market تصفية السوق
 Clearness الوضوح
 Clerical class فئة الكتبة
 Clerical employees موظفون كتابيون
 Clerical error خطأ كتابي
 Clerical error غلطة نسخ
 Clerical staff موظفون كتابيون
 Clerical work عمل مكتبي، عمل كتابي
 Clerk كاتب، موظف، مستخدم
 Clerk of the court; courty clerk كاتب المحكمة
 Clerk of the peace كاتب المحكمة
 Clever financier ممول كفء
 Cliche الرسوم (الكليشة)
 Cliché كليشيه
 Client عميل، زبون، متعامل
 Client servicing خدمة بعد البيع
 Client’s account حساب العمالء
 Clientele مجموع العمالء، عمالء
 Clientele مجموعة العمالء
 Clients accounts حسابات العمالء
 Climate مناخ
 Climate of training مناخ التدريب
 Clinic عيادة كطبية
 Clip مشبك
 Clip a coupon, to فصل قسيمة، نزع -
 Clipping bureau وكالة قصاصات الصحف
 Clipping coupons نزع كوبونات
 Clipping department قسم الكوبونات
 Clipping File ملف (إضبارة) القصاصات
 Clippings file ملف القصاصات
 Clique زمرة، فئة
 Clock الساعة
 Clock addition and multiplication الجمع والضرب الساعاتي
 Clock card بطاقة تسجيل الوقت
 Clock Card بطاقة تسجيل الوقت
 Clock cards بطاقات حضور وانصراف
 Clock frequency تردد الساعة
 Clock rate معدل الساعة
 Clock signal generator ساعة مولدة للنبضات
 Clocking-in and out تسجيل الحضور واالنصراف 
 Clocking in مراقبة الحضور



 Clocking out مراقبة االنصراف
 Clockwise في اتجاه دوران عقارب الساعة
 Close يغلق، يقفل
 Close-up ضم المسافات
 Close a deal, to صفي عملية، أنهى عملية
 Close an account, to قفل حسابًا
 Close at hand في المتناول
 Close company شركة مغلقة
 Close company; closed corporation شركة خاصة، شركة مغلقة
 Close down تصفية نهائية، إغالق نهائي
 Close inventory مخزون آخر المدة
 Close out ينهي، بيع تصفية
 Close prices أسعار متقاربة
 Close the books, to قفل الدفاتر، سوى الحسابات
 Closed-end fund صندوق توظيف برأس مال محدود
 Closed-end fund صندوق توظيف برأس مال محدد
 Closed-end investment company شركة استثمار مغلقة رأس المال
 Closed-end mortgage رهن مقفول
 Closed accounts حسابات ختامية
 Closed career system نظام التعيين المغلق
 Closed circuits television دائرة تليفزيونية مغلقة
 Closed corporation شركة مغلقة
 Closed economy اقتصاد مغلق
 Closed indent طلب شراء خارجي محدد المصدر
 Closed interval فترة مغلقة
 Closed issue إصدار مغلق على عدد من األشخاص
 Closed loop حلقة مقفولة
 Closed mortgage رهن شطب، عقار مطهر من الرهونات
 Closed mortgage رهن مقفول
 Closed professions مهن مغلقة
 Closed routine روتين مغلق
 Closed shop مؤسسة مغلقة
 Closed Shop احتكار العمل
 Closed shop contract عقد مؤسسة مغلقة
 Closed stock بضائع محدودة
 Closed subroutine روتين فرعي مغلق
 Closed system نظام مغلق
 Closed trade تجارة مغلقة
 Closed union نقابة مقيدة العضوية
 Closing إقفال، تصفية
 Closing account حساب ختامي
 Closing balance رصيد اإلقفال، رصيد آخر المدة
 Closing bid عرض أخير
 Closing date تاريخ اإلقفال
 Closing entries قيود اإلقفال
 Closing entries قيود ختامية، قيود إقفال الحسابات
 Closing of a factory إغالق مصنع
 Closing of account إقفال حساب، قفل حساب
 Closing of accounts إقفال الحسابات
 Closing of debate إقفال المناقشة
 Closing of the books إقفال الحسابات، - الدفاتر
 Closing price; - rate سعر اإلقفال، آخر األسعار
 Closing prices أسعار اإلقفال
 Closing quotation سعر اإلقفال
 Closing quotations أسعار اإلقفال
 Closing rate of exchange سعر اإلقفال
 Closing session جلسة ختامية
 Closing stock بضاعة آخر المدة
 Closing the books إقفال الدفاتر
 Closing time ساعة إغالق، ساعة راحة
 Closing time موعد اإلغالق 
 Closings أسعار اإلقفال
 Closure of debate إنهاء المناقشات، قفل باب المرافعة



 Club checks شيكات النوادي
 Club of loan syndication مجموعة مصارف مشتركة في قرض واحد
 Club of tem نادي البالد الصناعية العشرة
 Club trading تجارة النوادي
 Cluster مجموعة
 Cluster grouping تجميع المجموعات
 Cluster sampling المعاينة من مجموعات
 Cluster Sampling العينة التجميعية
 Co-administrator شريك في اإلدارة، مدير مشارك
 Co-assurance تأمين مشارك فيه
 Co-chairman رئيس مشارك، رئيس مجلس إدارة مشارك
 Co-chairman رئيس مناوب
 Co-contracting متعاقد، طرف متعاقد
 Co-creditor دائن مع غيره، دائن بالمشاركة
 Co-debtor مدين متضامن
 Co-executor شريك في تنفيذ الوصية
 Co-financing اشتراك في تمويل
 Co-financing تمويل مشترك
 Co-heir وارث مع غيره
 Co-insurance clause شرط التأمين المشترك
 Co-insurance; co-assuranceتأمين مجزأ، تأمين باالشتراك، تأمين على  خطر واحد من عدة شركات تأمين
 Co-insurer مؤمن مشترك
 Co-maker ضامن شريك، ضامن منضم
 Co-maker ملتزم ومتضامن
 Co-management إدارة مشتركة
 Co-manager مدير مشارك
 Co-obligant شريك في التزام
 Co-operation تعاون
 Co-operative advertising إعالن تعاوني
 Co-operative bank مصرف تعاوني
 Co-operative building society جمعية بناء تعاوني
 Co-operative employee موظف تعاوني
 Co-operative farming نظام المزارع التعاوني
 Co-operative insurance تأمين تعاوني
 Co-operative society جمعية تعاونية
 Co-operative union اتحاد تعاوني
 Co-optation اختيار زميل
 Co-owner مالك شريك، شريك في ملك
 Co-owner شريك، مالك
 Co-ownership اشتراك في ملك، ملك على الشيوع
 Co-ownership ملكية مشتركة
 Co-ownership ملكية مشتركة
 Co-partner شريك
 Co-partnership مشاركة 
 Co-partnership إسهام، اشتراك
 Co-production إنتاج مشترك
 Co-property ملكية مشتركة، ملكية شائعة
 Co-property ملكية مشتركة
 Co-proprietor مالك على المشاع، مالك مع غيره
 Co-surety كفيل مع غيره في ذات الدين
 Co-surety ضامن متضامن، ضامن مشترك
 Co-tenant مشارك في اإليجار
 Co-vendor مشارك في المزاد
 Coaching تدريب خاص
 Coal فحم
 Coal-depot مستودع فحم
 Coal-field حوض فحم
 Coal-gas غاز اإلضاءة، - االستصباح
 Coal-industry صناعة الفحم
 Coal-mine منجم فحم
 Coal-mining استخراج الفحم
 Coal-yard مخزن فحم
 Coalition ائتالف، اتحاد



 Coast شاطئ، ساحل
 Coast fishery صيد اسماك على الشواطئ
 Coastal country بلد ساحلي، دولة ساحلية
 Coastal lines خطوط ساحلية
 Coastal navigation مالحة ساحلية
 Coastal navigation; - shipping مالحة ساحلية
 Coastal traffic حركة نقل ساحلي
 Coaster سفينة ساحلية
 Coasters سفن ساحلية
 Cobdenism نظرية حرية المقايضة لريتشارد كوبدن
 COBOL كوبول
 COBOL : Common Business Oriented لغة كوبل
 Cobweb theorem نموذج التحليل العنكبوتي
 Code مجموعة قوانين، مدونة قانونية، شفرة،  مجموعة رموز
 Code شفرة، يُِرمز، مجموعة قوانين
 Code elements مكونات نظام الترقيم
 Code number رقم إصطالحي، رقم الترميز
 Code of accounts مرجع الحسابات، دليل الحسابات
 Code of accounts دليل الحسابات
 Code of ethics قواعد السلوك المهني
 Code straight line كتابة البرامج بطريقة مباشرة
 Codel كوديل (نظام شامل لوضع الرموز أوتوماتيكيا  لبرامج الحاسبات اآللية
 Coder كاتب األوامر
 Codicil ملحق اتفاقية أو معاهدة أو وصية
 Codicil ملحق وصية
 Codification تقنين، جمع القوانين
 Codification تقنين، جمع القوانين
 Coding ترميز، تشفير
 Coding ترميز، فهرسة، كتابة البرنامج
 Coding عملية الترميز
 Coding rules قواعد الترميز
 Coding sheet نموذج كتابة أوامر برنامج
 Coefficient معامل، معدل
 Coefficient معامل
 Coefficient of capital معدل رأس المال
 Coefficient of concordance معامل التوافق
 Coefficient of confidence معامل الثقة
 Coefficient of contingency معامل التوافق
 Coefficient of correlation معامل االرتباط
 Coefficient of depreciation معدل اإلهالل
 Coefficient of determination معامل التحديد
 Coefficient of dispersion معامل التشتت
 Coefficient of elasticity معامل المرونة
 Coefficient of friction معامل االحتكاك
 Coefficient of multiple correlation معامل االرتباط المتعدد
 Coefficient of multiple correlation معامل االرتباط المتسق
 Coefficient of occupation معدل االشغال
 Coefficient of partial correlation معامل االرتباط الجزئي
 Coefficient of partial correlation معامل االرتباط الجزئي
 Coefficient of regression معدل االرتداد، - التردي، - التخلف، -  التأخر، - الهبوط
 Coefficient of regression  معامل االنحدار
 Coefficient of variation معامل التغيير
 Coefficient of variation معامل االختالف
 Coexistence تعايش
 Cofactor مرافق العنصر في المصفوفة، العامل المرافق
 Cognition اإلدراك، المعرفة
 Cognitive فكري، إدراكي
 Cognitive consonance التوافق الفكري
 Cognitive Consonance التوافق (االنسجام) الفكري
 Cognitive dissonance التنافر الفكري
 Cognitive Dissonance التنافر الفكري
 Cognitive Interconnectedness الترابط الفكري والذهني
 Cognitive Multiplexity التعدد الفكري



 Cognitive multiplicity التعدد الفكري
 Cognitive Selectivity االنتقائية الفكرية 
 Cognitive selectivity االنتقائية الفكرية
 Cognitive System النظام الفكري
 Cognitive system النظام الفكري
 Cognitive World العالم الفكري
 Cognitive world العالم الفكري
 Cognovit note إقرار رسمي بالمديونية
 Cohabitation مساكنة
 Coherence تناسق
 Coherence of the plan تناسق الخطة
 Cohesion تماسك 
 Cohesiveness تماسك اجتماعي
 Cohesiveness التماسك (االرتباط) االجتماعي 
 Coin عملة معدنية، مسكوكات
 Coin قطعة نقود معدنية، سك النقود
 Coin and bullion احتياطي معدني من العمالت ومن السبائك
 Coin counting and sorting machine آلة عد وفرز العمالت المعدنية
 Coin counting and sorting machine آلة عد وصرف النقود
 Coin counting machine آلة عد العمالت المعدنية
 Coin ingots, to سكَّ السبائك عمالت، حّول السبائك إلى  عمالت
 Coin, to سك عملة، سك نقوًدا
 Coinage سك النقود
 Coinage offense جريمة تزييف النقود المعدنية
 Coinage prerogative امتاز سّك النقود
 Coinage; coining سك نقود
 Coincident متطابق
 Coincident configuration أشكال متطابقة
 Coiner سكاك نقود، ضارب عملة
 Coiner ضارب العملة
 Coinsurance االشتراك في التأمين
 Cold room غرفة مبردة
 Cold store مخزن تبريد
 Collaborate يتعاون
 Collaborate, to تعاون، اشترك في عمل
 Collaboration تعاون، اشترك في عمل
 Collaboration تضامن، تعاون
 Collapse انهيار، هبوط
 Collapse انهيار، تدهور
 Collapse in prices انهيار األسعار
 Collapse of the market انهيار السوق
 Collar ياقة
 Collater آلة ترتيب البطاقات
 Collateral متواٍز، إضافي، فرعي، مقابل
 Collateral رهن، ضمان إضافي
 Collateral إضافي، ثانوي، مساعد
 Collateral bill كمبيالة ضمان
 Collateral bond سند إضافي
 Collateral bonds سندات مضمونة
 Collateral condition شرط إضافي
 Collateral Condition شرط إضافي (فرعي)
 Collateral heir وريث من الحواشي
 Collateral loan قرض مضمون، قرض بضمان
 Collateral loan قرض يمنح بضمان إضافي
 Collateral Loan قرض معزز (سلفة معززة)
 Collateral mortgage bonds سندات مضمونة برهن عقاري
 Collateral note ورقة مالية مضمونة
 Collateral Note ورقة مالية مضمونة
 Collateral security رهن، ضمانة إضافية
 Collateral security ضمان إضافي
 Collateral Security ضمان احتياطي (إضافي)
 Collateral security margin هاشم الضمان، فرق بين سعر السوق والقيمة  التسليفية
 Collateral trust bond سند معزز بضمان إضافي 



 Collateral trust bonds سندات مضمونة بأوراق مالية
 Collateral Trust Bonds سندات معززة بضمان إضافي
 Collateral value قيمة مقابلة لحد السحب، قيمة تسليفية، ضمان  مقابل
 Collateralised loan قرض بضمان عيني
 Collation مطابقة
 Collation المطابقة
 Collator آلة ترتيب البطاقات
 Colleague زميل في العمل، زميلة --
 Colleague زميل
 Collect يحصل، يجمع، يجبي
 Collect freight shipment أجرة الشحن برسم التحصيل
 Collect on delivery التحصيل عند التسليم
 Collect, to ل، استوفى، قبض حصَّ
 Collectable; collectible قابل للتحصيل
 Collected debts ديون محصلة
 Collecting agency توكيل للتحصيل، وكالة تحصيل
 Collecting agency مكتب التحصيل
 Collecting bank مصرف قائم بالتحصيل، مصرف محصل
 Collecting charges مصاريف تحصيل
 Collecting charges نفقات التحصيل
 Collecting commission عمولة تحصيل
 Collecting fee مصاريف تحصيل
 Collecting note مذكرة تحصيل
 Collecting office مكتب تحصيل
 Collection تحصيل، تجميع
 Collection تحصيل، جباية
 Collection bill سند تحت التحصيل
 Collection charges مصروفات تحصيل
 Collection charges مصاريف التحصيل
 Collection commission عمولة تحصيل
 Collection cycle دورة التحصيل
 Collection department قسم التحصيل، قلم التحصيل
 Collection department إدارة التحصيل
 Collection draft كمبيالة برسم التحصيل
 Collection draft كمبيالة برسم التحصيل
 Collection items أوراق برسم التحصيل
 Collection items أوراق برسم التحصيل
 Collection letter حافظة تحصيل
 Collection of a debt تحصيل دين، استيفاء دين
 Collection of checks تحصيل الشيكات
 Collection of commodities مجموعة نماذج من السلع، عينات
 Collection of customs duty تحصيل الرسوم الجمركية
 Collection of debts تحصيل الديون
 Collection of tax at source حجز الضريبة عند المنبع
 Collection of taxes تحصيل الضرائب
 Collection order أمر تحصيل
 Collection period فترة التحصيل
 Collection Period فترة التحصيل
 Collection rates معدالت التحصيل
 Collection teller; collector محصل
 Collective account حساب مشترك
 Collective agreement اتفاقية جماعية، عقد جماعي
 Collective agreement اتفاقية جماعية
 Collective bargaining تفاوض جماعي، مساومة جماعية
 Collective bargaining مساومة جماعية
 Collective Bargaining المساومة الجماعية
 Collective behavior سلوك جماعي
 Collective company شركة تضامن
 Collective consciousness الشعور الجمعي
 Collective custody إيداع أوراق مالية بالجملة
 Collective effort جهد جماعي
 Collective farm مزرعة جماعية
 Collective farms مزارع جماعية



 Collective goods منتجات جماعية
 Collective goods سلع جماعية الملكية
 Collective labor agreement اتفاقية عمل جماعية
 Collective leadership قيادة جماعية
 Collective liability مسئولية جماعية
 Collective negotiations مفاوضات جماعية
 Collective order أمر دفع متعدد
 Collective ownership ملكية جماعية
 Collective representation تمثيل جماعي
 Collective Reserve Unit وحدة احتياط جماعية
 Collective security أمن جماعي
 Collective tendering مناقصة جماعية، عطاء جماعي
 Collectivism الجماعية، المبدأ الجماعي
 Collectivist نصير الجماعية
 Collector اف محصل، مأمور تحصيل، صرَّ
 Collector جاب، محصل
 Collector of customs محصل جمارك، مأمور جمرك
 Collector of income tax محصل ضريبة الدخل
 College كلية، مدرسة، مجموعة
 College كلية
 College graduate خريج كلية جماعية
 Collision تصادم سفينتين، ارتطام-
 Collision clause شرط التعويض عن أضرار التصادم
 Collision risk خطر التصادم
 Collocate, to حصر، رتّب
 Collocation plan كشف ترتيب الدائنين
 Collusion تواطؤ
 Collusion تواطؤ
 Collusive bids عروض التواطؤ
 Collusive Bids عروض (عطاءات) التواطؤ
 Colonial استعماري، خاص بالمستمرة
 Colonial استعماري
 Colonial emancipation تحرر المستعمرات
 Colonial expansion توسع استعماري
 Colonial produce منتجات المستمرات
 Colonial stocks أرصدة المستعمرات
 Colonialism استعمار
 Colonialism المذهب االستعماري
 Colonization استعمار
 Colony مستمرة
 Colony مستعمرة
 Color of title تظاهر بحق الملكية
 Color printing الطباعة باأللوان
 Color, colour تظاهر، مظهر، لون
 Colour لون، ظاهر األمر، ستار
 Column عمود، خانة
 Column عمود من جدول إحصائي
 Column arrangement  ترتيب عمودي
 Column chart خريطة أعمدة بيانية
 Column diagram شكل مكون من أعمدة
 Column punch مثقبة أعمدة
 Columnar cash book دفتر النقدية ذو األعمدة
 Columnar journals يوميات ذات أعمدة
 Com-offender شريك في جريمة
 Combination تركيب، اتحاد، دمج، تكامل، تأليف
 Combination الضم، الدمج، االندماج، اتحاد
 Combination advertising rate سعر اإلعالن المشترك
 Combination in restraint of trade اتحاد بهدف تقييد التجارة
 Combination of producers تجمع المنتجين
 Combination of year as base متوسط عّدة سنوات كأساس
 Combination rate تعريفة مدمجة
 Combination rate تعرفة مشتركة
 Combinations توافيق 



 Combine كارتل، تكتل شركات صناعية، اتحاد منتجين،  تجمع، اتحاد مالي
 Combine اتحاد شركات، يتحد
 Combine, to وحد، جّمع، وفّق
 Combined accounts حسابات مجموعة
 Combined balance-sheet; combined ميزانية عمومية مجمعة
 Combined balance sheet الميزانية العمومية الموحدة
 Combined demand and supply curve منحنى العرض والطلب مجتمعين
 Combined income and retained earning البيان الموحد للدخل واألرباح غير الموزعة
 Combined statement بيان مشترك
 Combined trip رحلة متعددة المحطات
 Combustible قابل لالحتراق، مادة قابلة لالحتراق
 Come down, to خفض األسعار
 Come into a property, to ورث ملًكا
 Come into force يصبح ساري المفعول
 Come into force, to سرى مفعوله
 Come of age, to بلغ سن الرشد
 Come off the gold standard, to تخلَّى عن قاعدة الذهب
 Come out on strike, to اضرب، شارك في إضراب
 Come to an arrangement, to توصل إلى اتفاق
 Come, to جاء، أتي، وصل
 Coming into value سريان مفعول
 Comity of nations مجاملة الدول
 Command أمر مباشر، طلب
 Command أمر، تمكين، قيادة
 Command أمر
 Command control program برنامج ضبط األوامر
 Commandite partner شريك موٍص 
 Commandite society شركاء توصية بسيطة
 Commence, to بدأ، فتتح
 Commencement of a policy سريان مفعول وثيقة تأمين
 Commensurability القابلية للقياس
 Commensurable قابل للقياس
 Commensurable quantities كميات قابلة للقياس
 Comment تعليق، مالحظة، نقد
 Commerce تجارة
 Commerce تجارة، معامالت تجارية
 Commerce clause شرط التجارة
 Commercial تجاري
 Commercial (Convertibility) قابلية التحويل
 Commercial account حساب تجاري
 Commercial account حساب تجاري
 Commercial activity نشاط تجاري
 Commercial agency وكالة تجارية
 Commercial agent وكيل تجاري
 Commercial agreement اتفاق تجاري
 Commercial agreement اتفاقية تجارية
 Commercial attaché ملحق تجاري
 Commercial bank مصرف تجاري
 Commercial bill of exchange كمبيالة تجارية
 Commercial bill; trade - ورقة تجارية، كمبيالة
 Commercial bribery رشوة تجارية
 Commercial Bribery الرشوة التجارية
 Commercial code قانون تجاري
 Commercial computer حاسب تجاري
 Commercial convertibility قابلية التحويل التجاري
 Commercial court محكمة تجارية
 Commercial credit ائتمان تجاري، اعتماد تجاري
 Commercial credit اعتماد تجاري
 Commercial Credit ائتمان تجاري
 Commercial deficit عجزك تجاري، عجز في ميزان التجارة
 Commercial discount خصم تجاري
 Commercial Discount الخصم (الحسم) التجاري
 Commercial dock رصيف تجاري



 Commercial exchange   تبادل تجاري
 Commercial exhibit معرض تجاري
 Commercial grade صنف تجاري
 Commercial house بيت تجاري، مؤسسة تجارية
 Commercial insurance تأمين تجاري
 Commercial intelligence department جائرة االستخبارات التجارية
 Commercial invoice فاتورة تجارية
 Commercial invoice فاتورة تجارية
 Commercial law قانون تجاري
 Commercial letter of credit اعتماد مستندي
 Commercial letter of credit خطاب اعتماد تجاري، اعتماد مستندي
 Commercial loan قرض تجاري
 Commercial mandate تمثيل تجاري
 Commercial paper سند إذني
 Commercial paper أوراق تجارية
 Commercial paper rate سعر خصم األوراق التجارية
 Commercial policy سياسة تجارية
 Commercial property ملكية تجارية
 Commercial register سجل تجاري
 Commercial relations عالقات تجارية
 Commercial representation تمثيل تجاري
 Commercial risks مخاطر تجارية
 Commercial set مجموعة تجارية
 Commercial speed سرعة تجارية
 Commercial tariff تعريفة تجارية
 Commercial transaction عملية تجارية
 Commercial traveller وكيل بيع متجول
 Commercial treaty اتفاقية تجارية
 Commercial treaty معاهدة تجارية
 Commercial undertaking منشأة تجارية
 Commercial value قيمة تجارية
 Commercial world عالم التجارة
 Commercial year سنة تجارية
 Commercialize يستغل، يستثمر، يتاجر
 Commercialize, to تاجر، اتجر، استغل، صّرف، سّوق
 Commission عمولة، سمسرة، لجنة، مجلس، تكليف
 Commission عمولة، لجنة، هيئة
 Commission-merchant تاجر بالعمولة
 Commission agency وكالة بالعمولة
 Commission agent وكيل بالعمولة
 Commission charged by عمولة تم تحصيلها من
 Commission for collection عمولة على التحصيل
 Commission house مكتب سمسرة بالعمولة
 Commission merchant تاجر بالعمولة
 Commission of inspection لجنة تفتيش
 Commission rates نسبة العمولة
 Commissioner مندوب، مفوض، وكيل
 Commissioner مندوب، مفوض، وكيل تجاري
 Commissionmen وكالء العمولة
 Commit, to اسند، سلّم، أودع، ارتبط
 Commitment تعهد، التزام، ارتباط
 Commitment authority سلطة االرتباط
 Commitment charge عمولة ارتباط
 Commitment charge; - fee عمولة ارتباط
 Commitment commission عمولة تعهد
 Commitment fee عمولة ارتباط
 Commitment letter خطاب ارتباط، وعد بالتزام
 Commitment limit حد االلتزام
 Committee لجنة، مجلس
 Committee لجنة
 Committee of arbitration لجنة تحكيم
 Committee of budgets لجنة الموازنات
 Committee of coordination لجنة تنسيق



 Committee of experts لجنة الخبراء
 Committee of inquiry لجنة تحقيق
 Committee of management;   management لجنة إدارة
 Committee of public accounts ديوان المحاسبة
 Committee of supply لجنة الموارد
 Committee on credentials لجنة اعتاد التفويضات
 Committee reporter مقرر لجنة
 Commodity سلعة، بضاعة، منتجات أولية، مواد
 Commodity سلعة، بضاعة
 Commodity Approach منهج دراسة السلعة
 Commodity approach المنهج السلعي
 Commodity balances موازين سلعية
 Commodity control schemes خطط تقييد السلع
 Commodity credit اعتمادات تجارية
 Commodity credits ائتمان سلعي، اعتمادات لتمويل بضائع
 Commodity dollar قيمة الدوالر بالسلع
 Commodity exchange بورصة البضائع
 Commodity futures سوق عقود السلع تسليم آجل
 Commodity gold الذهب كسلعة
 Commodity grades رتب السلع
 Commodity imports واردات سلعية
 Commodity market سوق المواد األولية، سوق المنتجات األساسية
 Commodity market سوق السلع
 Commodity money نقود سلعية
 Commodity money نقود سلعية
 Commodity paper كمبيالة تجارية
 Commodity paper كمبيالة بضاعة
 Commodity price index رقم قياسي ألسعار السلع
 Commodity prices أسعار المنتجات األولية
 Commodity prices أسعار السلع
 Commodity promotion ترويج السلع
 Commodity reserves مخزون سلعي، احتياطي سلعي
 Commodity sectors قطاعات سلعية
 Commodity trade تجارة السلع
 Common عام، عادي، مألوف، عموم، مشترك
 Common appendant ملحق مشاع
 Common Business Oriented Language لغة كوبول
 Common carrier متعهد نقل عام
 Common currency عملة مشتركة
 Common divisor قاسم مشترك
 Common employment استخدام عام
 Common external tariff تعريفة جمركية خارجية موحدة
 Common factor قاسم مشترك
 Common fraction كسر عادي
 Common good الصالح العام
 Common interest مصالح مشتركة
 Common language لغة مشتركة، تفاهم متبادل، لغة عامة
 Common law قانون عام
 Common market سوق مشتركة
 Common multiple مضاعف مشترك
 Common policy عقد تأمين نموذجي
 Common price سعر شائع، ثمن جار~
 Common property أمالك عامة
 Common sense فكر، إدراج، تعقل، شعور عام
 Common shares أسهم عادية
 Common shares; - stock أسهم عادية
 Common Statement عبارة المشترك
 Common stock سهم عادي
 Common tariff تعريفة مشتركة، تعريفة موحدة
 Common usage استخدام عادي
 Commons مجلس العموم
 Commonwealth countries مجموعة دول الكومنولث
 commotion فتنة، هياج شعبي



 Communal مشترك، عام
 Communal council مجلس قروي
 Communal estate أموال مشتركة بين الزوجين
 Commune أصغر وحدة تقسم إداري، كوميون
 Communicate يتصل
 Communication اتصال، نقل، مواصلة
 Communication اتصال، بيان، مراسالت
 Communication barriers عوائق االتصال
 Communication channels وسائل االتصال، قنوات االتصال
 Communication charts خرائط االتصال
 Communication function وظيفة االتصال
 Communication media وسائل االتصال
 Communication network شبكة االتصاالت
 Communication network شبكة االتصال
 Communication structure هيكل االتصال
 Communication Systems األنظمة التسويقية في مضمار االتصاالت
 Communication theory نظرية االتصال
 Communism شيوعية
 Communism الشيوعية
 Communist شيوعي
 Community جماعة، مجموعة
 Community مجتمع
 Community development تنمية المجتمع
 Community of interest وحدة المصلحة
 Community organization تنظيم المجتمع
 Community property ملك مشترك بين الزوجين
 Commutation استبدال، إحالل
 Commutation انتقال 
 Commutation ticket بدل انتقال
 Commutative contract عقد استبدال
 Commutative contract عقد مفاوضة
 Commute يستبدل، يتنقل يوميا، يبدل
 Commute, to استبدال، غيَر
 Compact ُمْحَكم
 Companies Act قانون الشركات اإلنجليزي
 Companies act قانون الشركات
 Companies articles أنظمة الشركات
 Company شركة
 Company شركة
 Company شركة
 Company cars سيارات الشركة
 Company deed عقد شركة 
 Company director مدير الشركة
 Company in commendam; joint   stock Col شركة توصية بسيطة
 Company in liquidation شركة تحت التصفية
 Company law قانون الشركات
 Company limited by shares شركة توصية باألسهم
 Company objectives أهداف الشركة
 Company officers موظفو الشركة
 Company ownership ملكية الشركة
 Company promoter مؤسس شركة، داع لتأسيس شركة، مرّوج  لشركة
 Company promoter مؤسس الشركة
 Company registrar مسجل الشركات
 Company reserves احتياطيات الشركات
 Company saving ادخار الشركات
 Company store محل بيع لعمال الشركة
 Company taxation فرض ضريبة على الشركات
 Company taxation ضريبة الشركات
 Company titles أسماء الشركات
 Company town مدينة الشركة
 Company union نقابة عمال الشركة، نقابة الشركة
 Comparability مقارنة، مقابلة، إمكانية المقارنة
 Comparable period فترة مقارنة، فترة مقابلة



 Comparative advantage الميزة النسبية
 Comparative advantages مزايا مقارنة، مزايا نسبية
 Comparative balance sheet ميزانية عمومية مقارنة
 Comparative cost تكلفة مقارنة
 Comparative cost التكلفة النسبية
 Comparative economics اقتصاد مقارن
 Comparative financial statement بيانات مالية مقارنة، ميزانيات مقارنة
 Comparative financial statements بيانات مالية مقارنة
 Comparative legislation قانون مقارن
 Comparative management اإلدارة المقارنة
 Comparative method طريقة المقارنة
 Comparative negligence إهمال مقارن
 Comparative public administration اإلدارة العامة المقارنة
 Comparative statements بيانات مقارنة
 Comparative static equilibrium analysis تحليل التوازن االستاتيكي المقارن
 Comparative statistics إحصاء مقارن
 Comparatively بالنسبة، نسبيًا، بالمقارنة 
 Comparator circuit دائرة مقارنة
 Compare يقارن
 Compare, to قارن، قابل
 Comparing circuit دائرة مقارنة
 Comparison مقارنة
 Comparison مقارنة
 Compass بوصلة بحرية
 Compass بوصلة 
 Compasses فرجار
 Compatibility االتساق، التواؤم
 Compatible متوافق، مالئم، محتمل
 Compatible متسق، متوائم
 Compendium مجموعة، ملخص، موجز
 Compendium موجز، خالصة وافية
 Compensate, to ض، جازى كافأ، عوَّ
 Compensated dealer plan خطة الدوالر المعادل
 Compensating balance رصيد مكافئ، الرصيد المعوض
 Compensating Balance الرصيد المعوض
 Compensating error خطأ مكافئ
 Compensating errors أخطاء متكافئة
 Compensating payments مدفوعات تعويضية
 Compensating wage differential فروق األجور التعويضية
 Compensation تعويض، مكافأة
 Compensation تعويض
 Compensation business عملية مقاصة
 Compensation business عملية مقاصة
 Compensation fee parcels طُروُد األجور التعويضية
 Compensation for damage تعويض الضرر
 Compensation in lieu of notice تعويض عن مدة المهلة
 Compensation of employees أجور العاملين
 Compensation payments مدفوعات تعويضية
 Compensation principle مبدأ التعويض
 Compensation stocks اسهم التعويض
 Compensation trading تبادل بطريق المقاصة
 Compensatory allowance إعانة تعويضية
 Compensatory amount مبلغ على ذمة التعويض
 Compensatory damages تعويض عن األضرار
 Compensatory duties رسوم تعويضية
 Compensatory financing تمويل تعويضي، تمويل قصير األجل  للصادرات
 Compensatory financing التمويل التعويضي
 Compensatory levy ضريبة تعويضية
 Compensatory loan قرض تعويضي
 Compensatory measures إجراءات تعويضية
 Compensatory time off فترة راحة تعويضية
 Compensatory transactions معامالت تعويضية
 Compete يتنافس، يزاحم



 Compete, to نافس، تنافس، تباري
 Competence اختصاص، كفاءة، جدارة
 Competence جدارة، أهلية، اختصاص، تََمْكن
 Competence authority سلطة مختصة
 Competent مختص، كفء، جدير، ذو أهلية
 Competent مؤهل، جدير، مختص
 Competent Jurisdiction; court of- محكمة مختصة، - ذات والية
 Competing منافس، متنافس
 Competing industries صناعات متنافسة
 Competing products منتجات تنافسية
 Competition منافسة
 Competition منافسة، تنافس
 Competition المنافسة التجارية
 Competitive تنافسي، منافس
 Competitive advantages مزايا المنافسة
 Competitive bid عطاء تنافسي
 Competitive bidding مناقصة عامة بين المتنافسين
 Competitive capability قدرة على المنافسة
 Competitive conditions شروط منافسة
 Competitive demand طلب تنافسي
 Competitive disadvantages مساوئ المنافسة
 Competitive examinations اختبارات تنافسية
 Competitive firm شركة تنافسية
 Competitive goods سلع منافسة
 Competitive market سوق منافسة
 Competitive position مركز تنافسي
 Competitive Position الوضع التنافسي
 Competitive price سعر منافس
 Competitive price سعر تنافسي
 Competitive problems مشكل تنافسية
 Competitive products منتجات تنافسية
 Competitive strategy استراتيجية تنافسية
 Competitive Strategy االستراتيجية التنافسية
 Competitive tender عطاء منافس
 Competitiveness قابلية للمنافسة
 Competitor منافس، متنافس
 Competitor منافس، مزاحم
 Compilation جمع، تجميع، تأليف
 Compilation تجميع، ترجمة البرامج
 Compilation time زمن ترجمة البرنامج 
 Compile, to جمع، كمل، ألف
 Compiler برنامج مترجم
 Compiler المترجم اإللكتروني
 Compilor, er مؤلف، مجّمع
 Complain, to تظلَّم، اشتكى
 Complainant متظلم، مشتك
 Complainant; complainer شاٍل، مشتٍك، متظلم، صاحب شكوى
 Complaint شكوى، اتهام، تظلم
 Complaint شكوى
 Complaisance bond سند مجاملة
 Complaisance Bond سند مجاملة
 Complement المكمل
 Complementarily تكاملية
 Complementary تكميلي، مكمل
 Complementary متكامل، متالزم
 Complementary agreement اتفاق تكميلي، - مكمل
 Complementary agreement اتفاق متكامل
 Complementary angles زوايا متتامة
 Complementary demand طلب متكامل
 Complementary financing تمويل تكميلي
 Complementary goods سلع مكملة
 Complementary goods سلع متكاملة
 Complementary products منتجات متكاملة



 Complete كلي، كامل
 Complete audit مراجعة شاملة
 Complete loss خسارة كلية
 Complete set of bill of lading مجموعة كاملة من وثيقة الشحن
 Complete set of bill of lading مجموعة كاملة من وثائق الشحن
 Complete, to كمل، أنجز
 Completed period account حساب الفترة السابقة
 Completion إنجاز، إكمال، استكمال تنفيذ، إتمام 
 Completion guarantee ضمان إنهاء األعمال، ضمان إنجاز -
 Completion of a project إنجاز مشروع، إنهاء -
 Completion of contract توقيع على عقد، إتمام عقد
 Completion time مدة التنفيذ
 Completion time وقت اإلنجاز
 Complex مجموعة، مركب، عقدة
 Complex معقد، مركب
 Complex Constants الثوابت المركبة (أو المعقدة)
 Complex fraction كسر مركب
 Complex number عدد ُمركَّب
 Complex number عدد مركب
 Complex objectives أهداف مركبة
 Complex of inferiority مركب نقص
 Complex organization تنظيم معقد
 Complex systems نظم معقدة
 Compliance امتثال، إذعان
 Complicate, to عقّد، صعّب
 Complicated معقد
 Complicity اشتراك في جريمة
 Compliment تحية، احترام، مجاملة
 Complimentary مجامل
 Complot مؤامرة
 Comply, to أطاع، استجاب، نفذ، تطابق مع
 Complying with credit terms مطابق لشروط االعتماد
 Complying with credit terms مطابق لنصوص االعتماد
 Component عنصر، مكّون
 Component عنصر، ُمَكّون
 Component flow analysis تحليل تدفق المكونات
 Component part chart خريطة بيانية جزئية
 Component percentage نسبة مئوية للعناصر المكونة
 Component percentages عناصر النسب المئوية
 Components عناصر مكونة، مكونات
 Composing Machine المنضدة (آلة تجميع الحروف)
 Composit unit وحدة مركبة
 Composite ُمَرّكب
 Composite currency عملة مركبة
 Composite demand طلب مركب، طلب متعدد
 Composite hypothesis فرض مركب
 Composite inventory مخزون متنوع
 Composite number  عدد غير أولي
 Composite office شركة تأمين متعددة األغراض
 Composite policy عقد تأمين مركب، عقد تأمين مع االشتراك  في األرباح
 Composite quantity كمية غير أولية
 Composite rate of depreciation معدل اإلهالك المركب
 Composite Rate of Depreciation معدل االندثار المركب
 Composite resolution قرار جامع
 Composite supply عرض مركب
 Composite unit of account وحدة حساب مركبة
 Composite units of production وحدات اإلنتاج المركبة
 Composites منشآت متعدد الفروع
 Composition تأليف، تشكيلة، اتفاق، صلح ودي، تصالح
 Composition تسوية، تركيب، تكوين
 Composition مصالحة
 Composition bankruptcy صالح واٍق من اإلفالس
 Composition By Computer تجميع الحروف إلكترونيا



 Composition for dues تصالح مع الجمارك
 Composition of current output تشكيل اإلنتاج الجاري
 Composition of investment تكوين االستثمارات
 Composition with creditors تصالح مع الدائنين، صلح واق
 Composition with creditors تسوية ديون
 Compound a debt, to تصالح عن دين
 Compound a felony, to تغاضى عن جريمة
 Compound arbitrate مراجعة مركبة
 Compound for a tax, to تصالح مع الضرائب
 Compound fraction كسر مركب
 Compound interest فائدة مركبة
 Compound journal entry قيد اليومية المركب
 Compound number عدد مركب
 Compound numbers أرقام مركبة
 Compound ratio سعر مركَّب
 Compound tariff تعريفة مركبة
 Compound with creditors, to تصالح مع الدائنين
 Compound, to رّكب، تساهل، عقد صلًحا
 Compounder حكم ودي
 Compounding With Creditors المصالحة مع الدائنين
 Comprehension الفهم، اإلدراك
 Comprehensive كامل، شامل، على نطاق واسع
 Comprehensive insurance تأمين شامل، - ضد كافة األخطار
 Comprehensive insurance تأمين شامل
 Comprehensive plan خطة شاملة
 Comprehensive planning التخطيط الشامل
 Comprehensive policy سياسة شاملة
 Comprehensive programme برنامج مفصل وكامل
 Comprehensive survey دراسة متكاملة
 Compression ضغط، تخفيض
 Comprise, to تضمن، شمل
 Compromise حل وسط، صالح، اتفاق ودي
 Compromise تراض، تسوية، حل وسط
 Compromise statement حل وسط
 Comptroller مراقب حسابا، مفتشّ 
 Comptroller مراقب الحسابات، مراقب مالي
 Comptroller of the currency مراقب عملة
 Comptroller of the currency مراقب العملة
 Compulsion إجبار، إلزام، إكراه
 Compulsory إجباري، إلزامي
 Compulsory acquisition of   property نزع ملكية للمصلحة العامة
 Compulsory arbitration تحكيم إجباري
 Compulsory arbitration تحكيم إجباري
 Compulsory audit مراجعة إجبارية للحسابات
 Compulsory deposits ودائع إجبارية
 Compulsory education التعليم اإللزامي
 Compulsory insurance تأمين إجباري
 Compulsory insurance تأمين إجباري
 Compulsory jurisdiction اختصاص إلزامي، والية قانونية
 Compulsory labor عمل إجباري، عمل شاق
 Compulsory liquidation تصفية إجبارية
 Compulsory loan قرض إجباري
 Compulsory purchase شراء إجباري 
 Compulsory quotation تسعير إجباري
 Compulsory retirement تقاعد إجباري، - بحكم القانون
 Compulsory retirement التقاعد اإلجباري
 Compulsory Retirement التقاعد اإلجباري 
 Compulsory sale بيع إجباري
 Compulsory saving ادخار إجباري
 Compulsory saving ادخار إجباري
 Compulsory stockpile bill سندات إذنية مقابل المخزون السلعي المقرر  قابلة للخصم
 Compulsory stockpile credit قروض مقابل المخزون السلعي المقرر 
 Compulsory unemployment   insurance تأمين إجباري ضد البطالة



 Computable قابل للحساب
 Computation حساب، تقدير
 Computation الحساب
 Computation center مركز الحساب
 Computation of interests حساب الفوائد
 Computational load حمل حسابي
 Compute, to حسب، قدر، عّد، أحصى
 Computer حاسب آلي، كمبيوتر
 Computer-aided design (C.A.D.) التصميم باستخدام الحسابات
 Computer-aided learning التعليم باستخدام الحاسبات
 Computer-aided manufacturing (C التصنيع باستخدام الحاسبات اآللية
 Computer center مركز حاسبات آلية
 Computer code كود الحاسب
 Computer consultant مستشار حاسبات
 Computer control رقابة عن طريق الحاسب اآللي
 Computer control of inventory مراقبة المخزون المسجل في الحاسب اآللي
 Computer efficiency كفاءة الحاسبات
 Computer expert خبير حاسبات
 Computer hardware المكونات المادية للحاسب
 Computer industry صناعة الحاسبات اآللية
 Computer input مدخالت الحاسب
 Computer Input المدخالت في الحاسبة اإللكترونية
 Computer installations تركيبات الحاسب
 Computer instruction code رمز تعليمات الحاسب
 Computer Instruction Code رمز تعليمات الحاسبية اإللكترونية
 Computer language لغة الحاسب اآللي
 Computer language لغة الحاسب
 Computer Layout نموذج تخطيطي للحاسبة اإللكترونية
 Computer memory ذاكرة الحاسب
 Computer network شبكة حاسبات آلية
 Computer network شبكة الحاسب
 Computer output مخرجات الحاسب
 Computer Output مخرجات الحاسبة اإللكترونية
 Computer processing معالجة البيانات آليًا
 Computer program برنامج الحاسب
 Computer programmer أخصائي في البرمجة
 Computer science علم الحاسبات اآللية
 Computer science علم الحاسبات
 Computer services خدمات الحاسبات اآللية
 Computer site موقع الحاسب
 Computer software البرامج الجاهزة للحاسب
 Computer storage ذاكرة آلية، - الحاسب اآللي
 Computer storage ذاكرة الحاسب
 Computer system نظام الحاسب
 Computer time زمن الحاسب
 Computer word كلمة حاسب
 Computerized accounting المحاسبة باستخدام الحاسب
 Computerized data بيانات معالجة آليًا
 Computerized information system نظام معلومات معالج آليًا
 Computerized information system نظام المعلومات المعد بواسطة الحاسب
 Concave مقعر
 Concavity تقعر
 Conceal, to أخفى، حجب
 Concealed unemployment بطالة مقنعة
 Concealed unemployment بطالة مقنعة
 Concealment of assets إخفاء أصول
 Concealment of profits إخفاء أرباح
 Concede, to منح، تنازل عن، سلم أمًرا
 Concentrate يركز
 Concentrate, to ركَّز، كثَّف، حشد، أوجز
 Concentrated authority سلطة مركزة
 Concentrated marketing تسويق مركز
 Concentration تركيز، تركز، حشد



 Concentration تركيز، تركز
 Concentration of authority تركيز السلطة
 Concentration of purchases تركيز المشتريات من مصدر واحد
 Concentration of Purchases الشراء من مصدر واحد
 Concentration ratio معدل التركز
 Concentric أحادي المركز
 Concept فكرة، مفهوم، منهج، مبدأ أساسي
 Concept مفهوم
 Concept of public service مفهوم الخدمة العامة
 Concept of transitivity مفهوم التعدي
 Concept Testing اختبار المفهوم السلعي أو التسويقي
 Concept testing اختبار المفاهيم
 Concern منشأة، محل تجاري، عمل تجاري
 Concern مؤسسة
 Concern, to تعلق، خّص، همّ 
 Concerned معنى، ذو مصلحة
 Concession امتياز، تنازل
 Concession of public service امتياز المرافق العامة
 Concession rights حقوق االمتياز
 Concessionairy متعلق بااللتزام، متعلق باالمتياز
 Concessionaire, concessioner صاحب االمتياز
 Conciliation مصالحة، تصالح، صلح، توفيق
 Conciliation توفيق، مصالحة
 Conciliation award محضر صلح، محضر تصالح، حكم بالتصالح
 Conciliation board مجلس مصالحة
 Conciliation committee لجنة توفيق
 Conciliator الموفق
 Concise مختصر، موجز
 Conclude ينهي، يستنتج، يعقد
 Conclude a bargain, to عقد، أبرم صفقة
 Conclude, to عقد، إبرم، أتم، ختم، حكم، أنجز
 Conclusion استنتاج، خاتمة، قرار، حكم
 Conclusion استنتاج، ختام، نهاية
 Conclusive حاسم، قاطع
 Conclusive evidence دليل قاطع
 Conclusive research بحث استنتاجي
 Concourse مسابقة
 Concrete ملموس، واقعي، مادي
 Concrete أسمنت، خرسانة، مميز، مادي
 Concrete intelligence ذكاء حي
 Concrete numbers أعداد مميزة
 Concrete quantities كميات مميزة أو مادية
 Concurrence موافقة، قبول
 Concurrent متزامن، متواقت
 Concurrent fire insurance تأمين ضد
 Concurrent forces الحريق يقتسم بالتساوي بين عدد من المؤمنين  قوى متزامنة
 Concurrent jurisdiction اختصاص مشترك
 Concurrent with discharge متزامن مع التفريغ
 Concurring opinion رأى مؤيد
 Condemnation إدانة
 Condemnation تنازل عن دين، تنازل عن حق
 Condemnation نزع الملكية، مصادرة، إدانة
 Condemnation تنازل عن دين
 Condemnation proceedings إجراءات نزع ملكية
 Condensed مكثف، مختصر
 Condensed income statement بيان الدخل المختصر
 Condensed keyboard لوحة مفاتيح مصغرة
 Condensed statement بيان مختصر، بيان مركَّز
 Condition شرط، تحفظ، حالة
 Condition precedent شرط واقف
 Conditional شرطي، مشروط
 Conditional acceptance قبول مشروط
 Conditional Acceptance قبول مشترط (مشروط)



 Conditional bill of sale سند بيع مشروط
 Conditional branch instruction أمر تفرع مشروط
 Conditional clause شرط معلق
 Conditional contract عقد مشروط
 Conditional endorsement تظهير مشروط
 Conditional endorsement تظهير مشروط
 Conditional Endorsement تظهير شرطي
 Conditional Go To عبارة االنتقال الشرطي
 Conditional jump قفز مشروط
 Conditional liquidity سيولة مشروطة للنقود
 Conditional offer عرض مشروط
 Conditional order أمر مشروط، طلب مشروط
 Conditional probability احتمال شرطي
 Conditional release إبراء مشروط، إفراج مشروط
 Conditional sale بيع مشروط
 Conditional sale بيع مشروط
 Conditional Sale بيع مشروط
 Conditional sales contract عقد بيع مشروط
 Conditional sentences عبارات مشروطة
 Conditional stop instruction أمر توقف مشروط
 Conditional transfer نقل مشروط
 Conditioned reflex فعل منعكس مشروط
 Conditioning التأثير في طبيعة الشيء
 Conditions agreed upon شروط متفق عليها
 Conditions of contract قائمة الشروط، كراسة الشروط
 Conditions of contract شروط العقد
 Conditions of cover شروط التغطية
 Conditions of employment شروط التوظف، شروط العمل
 Conditions of exchange شروط التبادل
 Conditions of membership شروط العضوية
 Conditions of payment شروط الدفع
 Conditions of sale شروط البيع
 Conditions of the road حالة الطريق
 Condominium ملكية عقارية مشتركة
 Condone, to تغاضين صفح، تنازل
 Conduct سلوك، قيادة
 conduct تصرف، سلوك
 Conduct money مصاريف سفر الشاهد
 Conduct of affairs إدارة أعمال
 Conduct, to قاد، أفضى، أّدى إلى
 Conducting meeting إدارة االجتماعات
 Cone مخروط، مخروطي
 Coned gold ذهب مسكوك عملة، عملة ذهبية
 Confederation اتحاد عام
 Confer a degree, to منح درجة علمية
 Confer an advantage, to منح ميزة
 Confer, to منح، وهب
 Conference مؤتمر، اجتماع، مداولة، محاضرة
 Conference مؤتمر
 Conference room قاعة اجتماعات، - مؤتمرات
 Confess, to اعترف
 Confession of judgement اعتراف بالحكم
 Confidence ثقة، سر
 Confidence ثقة
 Confidence-trick احتيال
 Confidence clerk رجل ثقة، موظف ذو ثقة
 Confidence coefficient معامل ثقة
 Confidence crook نصَّاب
 Confidence interval فترة الثقة
 Confidence limits حدود الثقة، حدية الثقة
 Confident واثق 
 Confidential سري، خاص، ودي
 Confidential سري، ودي، خاص



 Confidential clerk سكرتير خاص
 Confidential information معلومات ذات طابع سري
 Confidential report تقدير سري
 Configuration مكونات الحاسب
 Confinement leave إجازة وضع
 Confirm يؤكد، يؤيد
 Confirm, to عزز، ثبت، أيد، أكد
 Confirmation تعزيز، تثبيت، تأييد، تأكيد
 Confirmation تأكيد، تأييد
 Confirmation of order تعزيز الطلب، تثبيت الطلب
 Confirmed credit اعتماد معزز
 Confirmed credit اعتماد معزز
 Confirmed documentary credit اعتماد مستندي معزز
 Confirmed letter of credit خطاب اعتماد معزز
 Confirmed Letter of Credit كتاب اعتماد مضمن
 Confirming house شركة تثبيت طلبات الشراء
 Confirming house مكتب للتصديق
 Confirming my letter تأكيًدا لخطابي
 Confiscate يصادر
 Confiscate, to صادر، نزع ملكية
 Confiscation مصادرة
 Confiscation of property for public مصادرة ملكية للمنفعة العامة
 Conflict نزاع، خالف، تضارب
 Conflict صراع، تضارب، تعارض
 Conflict الصراع، الخصام
 Conflict of interest تضارب المصالح
 Conflict of interests تضارب المصالح
 Conflict of laws تنازع القوانين
 Conflict of rights تعارض الحقوق
 Conform مطابق
 Conformist تقليدي
 Conformity تطابق، مطابقة
 Conformity تطابق، مطابقة، امتثال، خضوع
 Conformity الخضوع
 Confront, to واجه، قابل، وازن
 Confrontation مواجهة
 Confusion ارتباك، خلط األمور
 Confusion فوضى، ارتباط
 Congestion تكدس، ازدحام
 Congestion اختناق، ازدحام
 Conglomerate شركات متعددة األنشطة، مؤسسة مركبة
 Conglomerate Merger اندماج أفقي
 Congratulatory letter رسالة تهنئة
 Congress مؤتمر، مجلس النواب األمريكي
 Congress مؤتمر عام
 Congress of industrial   organizations مؤتمر المنظمات الصناعية
 Conic مخروطي
 Conjugal rights حقوق الزوجين
 Conjunction تالزم، توافق
 Conjunction of circumstances توافق الظروف
 Conjuncture حالة، وضع، ظرف
 Connection عالمة، ارتباط
 Connection; connexion صلة، عالقة، ارتباط
 Connector رابط
 Connotative meaning معنى مرتبط
 Connotative Meaning المعنى المرتبط
 Conscience ضمير، وجدان، ذمة
 Conscience ضمير
 Conscience money رد مال يمليه الضمير للضرائب، رد مال  بدون ذكر االسم
 Conscience of the court وجدان المحكمة
 Consciousness وعي 
 Consciousness of community service وعي خدمة المجتمع
 Consecutive voyages رحالت متتابعة



 Conselor مرشد، مستشار
 Consensual contract عقد رضائي
 Consensus إجماع، اتفاق جماعي
 Consensus إجماع
 Consensus management اإلدارة باإلجماع 
 Consensus of opinion إجمال الرأي
 Consent رضاء، قبول، اتفاق
 Consent رضى، قبول، تراض
 Consent a reduction, to وافق على تخفيض
 Consent decree قرار تراض
 Consequence نتيجة، عاقبة، تبعة
 Consequence نتيجة
 Consequent تال، ناتج
 Consequential تال، ناتج، ناشئ، تبعي
 Consequential ناتج، مترتب على، استتباعي
 Consequential damage ضرر تبعي
 Consequential damage ضرر استتباعي
 Consequential loss خسارة ناتجة
 Consequential Loss (Insurance) الخسارة غير المباشرة
 Consequently تبعًا لذلك، وعليه
 Consequently تبعا لذلك، بناء عليه
 Conservation حفظ، حفاظ، حماية
 Conservation الصيانة، الحفاظ على
 Conservation of energy محافظة على الطاقة
 Conservation of forests محافظة على الغابات
 Conservatism مبدأ المحافظين
 Conservatism محافظة، مذهب المحافظين
 Conservative محافظ، متحفظ، تحفظي
 Conservative محافظ، تقليدي
 Conservative Approach مبدأ التحفظ
 Conservative estimate تقييم متحفظ، - حريص
 Conservative estimate تقدير متحفظ
 Conservative Estimate تقدير (تخمين) متحفظ
 Conservative group مجموعة محافظة
 Conservatory attachment حجز تحفظي
 Conserve يصون، يحفظ
 Consider, to راعي، فكر، اعتبر، فحص
 Considerable هام، خطير، موضع تقدير
 Considerable difference اختالف خطير
 Considerable sum of money مبلغ كبير من المال
 Consideration اعتبار، مقابل وفاء بكمبيالة، تقدير لموقف،  تقدير مالي
 Consideration اعتبار، أهمية
 Consign يشحن، يرسل، يودع بضاعة برسم األمانة
 Consign, to سلم بضاعة برسم األمانة، أودع، أرسل
 Consignation تسليم، إيداع في مصرف
 Consignee مرسل إليه، مودع لديه، متسلم البضاعة
 Consignee المرسل غليه
 Consigner, consignor مرسل، شاحن، مودع
 Consignment بعيثة، شحنة، أمانة، وديعة
 Consignment إرسالية، بضاعة أمانة، شحن
 Consignment invoice فاتورة شحن
 Consignment note وثيقة شحن بالسكة الحديد
 Consignment note بوليصة شحن، إشعار باستالم بضاعة
 Consignment price سعر السلع برسم األمانة
 Consignment terms شروط التسليم برسم األمانة
 Consignor; consigner مودع، مرسل منه
 Consistence تناسق، اتساق
 Consistency توافق
 Consistency; consistence كثافة، متانة، قوام
 Consistent كثيف، مناسب، متين
 Consistent  متفق، متوافق
 Consistent estimate تقدير متوافق
 Consistent expectations توقعات متطابقة



 Consistent system نظام متوافق
 Consistent system of equations نظام متوافق من المعادالت
 Consol Printer جهاز الطابعة
 Console وحدة تشغيل الحاسب
 Console allocation التخصيص بواسطة اآللة الكاتبة
 Console typewriter آلة كاتبة لتشغيل الحاسب
 Consolidate, to دّعم، ضم، وّحد، قوي
 Consolidated موحد، مدمج، مجمع
 Consolidated  revenues إيرادات موحدة، إيرادات مجمعة
 Consolidated accounts حسابات مجمعة
 Consolidated accounts حسابات موحدة
 Consolidated annuities أقساط سنوية مجمعة
 Consolidated annuities موارد مضمونة
 Consolidated balance sheet ميزانية موحدة، - مجمعة
 Consolidated balance sheet ميزانية عمومية موحدة
 Consolidated Balance Sheet الميزانية التقديرية الموحدة
 Consolidated bond سند موحد
 Consolidated Bonds سندات موحدة
 Consolidated debt دين موحد
 Consolidated debt دين موحد
 Consolidated fund احتياطي استهالك الدين العام
 Consolidated fund صندوق أموال مجمعة، حساب موحد
 Consolidated Goodwill الشهرة المالية المدعمة
 Consolidated Group مجموعة شركات موحدة الميزانية
 Consolidated income statement بيان الدخل الموحد
 Consolidated loan قرض موحد
 Consolidated mortgage رهن موحد
 Consolidated mortgage رهن موحد
 Consolidated profit and loss account حساب األرباح والخسائر الموحد
 Consolidated profits أرباح مجمعة
 Consolidated stock أسهم موحدة
 Consolidating Financial Statement توحيد البيانات الحسابية
 Consolidation تثبيت، تجميع، توحيد
 Consolidation توحيد، دمج، اندماج، ضم
 Consolidation of companies دمج شركات
 Consolidation of floating debt تثبيت دين عائم
 Consolidation of legal acts تدوين األعمال القانونية، تجميع --
 Consols سندات الحكومة البريطانية
 Consonance توافق
 Consortium اتحاد شركات أو مصارف لتنفيذ عملية معينة
 Consortium اتحاد شركات
 Consortium كونسورتيوم
 Conspectus نظرة إجمالية، خالصة، جدول إجمالي
 Conspicuous consumption استهالك مظهري
 Conspiracy مؤامرة
 Constant دائم، منتظم، مستمر، ثابت
 Constant ثابت، مقدار ثابت
 Constant acceleration تعجيل مستمر، - منتظم
 Constant area منطقة ثابتة
 Constant capital رأس مال ثابت
 Constant cost تكلفة ثابتة
 Constant costs تكاليف ثابتة
 Constant error خطأ متكرر
 Constant income دخل ثابت
 Constant marginal cost تكلفة حدية ثابتة
 Constant of integration ثابت التكامل
 Constant prices أسعار ثابتة، أثمان ثابتة
 Constant returns غلة ثابتة، إنتاجية ثابت
 Constant returns عوائد ثابتة
 Constant wants حاجات ثابتة، مطالب -
 Constants الثوابت في الحاسبة اإللكترونية
 Constituency مجموعة، دائرية انتخابية، جماعة الناخبين
 Constituent مكّون، مشكل، تأسيسي، جوهري



 Constituent assembly جمعية تأسيسية
 Constitution دستور، نظام، قانون أساسي
 Constitution دستور
 Constitutional دستوري
 Constitutional دستوري
 Constitutional convention جمعية دستورية
 Constitutional court محكمة دستورية
 Constitutional government حكومة دستورية
 Constitutional law قانون دستوري
 Constitutional powers سلطات دستورية
 Constitutional procedures إجراءات دستورية
 Constitutive basic عقد أساسي
 Constitutive instrument عقد تأسيس
 Constrain, to أجبر، أكره، أرغم
 Constraint إجبار، إكراه، إرغام، قسر
 Constraints قيود، محددات
 Constriction عائق، عقبة
 Construct, to بنى، شيد، أنشأ، نظم، فَسر
 Construction إنشاء، تشييد، تعمير، بناء، تفسير
 Construction in progress أعمال بناء تحت التنفيذ
 Construction industry صناعة البناء، - التشييد
 Construction loan قرض بناء
 Construction machinery آالت مستخدمة في البناء
 Construction of a law تفسير قانون
 Constructional defect عيب في البناء
 Constructional equipment أدوات بناء
 Constructional plant معدات بناء
 Constructional works أعمال بناء، أشغال
 Constructive ضمني، استداللي، حكمي
 Constructive loss خسارة تبعية
 Constructive total loss خسارة كلية تقديرية
 Consul قنصل
 Consul general قنصل عام
 Consular body سلك قنصلي
 Consular fees رسوم قنصلية
 Consular invoice فاتورة صادرة أو معتمدة من القنصلية
 Consular invoice فاتورة قنصلية
 Consular Invoice فاتورة قنصلية
 Consular representation التمثيل القنصلي
 Consular services خدمات قنصلية
 Consulate قنصلية
 Consulate; consulship قنصلية
 Consult يستشير
 Consult, to استشار، تشاور، راجع
 Consultance fees مصاريف استشارية
 Consultancy service خدمة استشارية
 Consultant استشاري، مستشاري
 Consultant  مستشار
 Consultation استشارة، تشاور
 Consultation committee;   consultative committee لجنة استشارية
 Consultations استشارات
 Consultative council مجلس استشاري
 Consultative group مجموعة استشارية، فريق استشاري
 Consulting accountant محاسب استشاري
 Consulting engineer مهندس استشاري
 Consulting firm بيت خبرة، دار خبرة
 Consume يستهلك، يستنفد
 Consume, to استهلك، استنفذ
 Consumer مستهلك
 Consumer advertising إعالن للمستهلكين
 Consumer advisory committee لجنة المستهلكين االستشارية
 Consumer behavior سلوك المستهلك
 Consumer convenience goods سلع استهالكية ميسرة



 Consumer cooperatives تعاونيات المستهلكين
 Consumer council جمعية المستهلكين
 Consumer council مجلس المستهلكين
 Consumer credit اعتماد استهالكي، ائتمان استهالكي
 Consumer Credit ائتمان استهالكي
 Consumer debt مديونية المستهلك
 Consumer durables سلع استهالكية معمرة
 Consumer equilibrium توازن المستهلك
 Consumer expenditure مصروفات استهالكية
 Consumer finance companies شركات التمويل االستهالكي
 Consumer Good سلعة استهالكية 
 Consumer goods سلع استهالكية
 Consumer groups جماعات المستهلكين
 Consumer lending institution مؤسسة تسليف استهالكي
 Consumer loan قرض استهالكي، قرض عائلي
 Consumer market سوق المستهلكين
 Consumer of gas مشترك غاز
 Consumer panel هيئة المستهلكين، ندوة المستهلكين
 Consumer preference تفضيل المستهلك
 Consumer Preference تفضيل المستهلك
 Consumer price سعر محدد للمستهلك
 Consumer price سعر المستهلك
 Consumer price index دليل أسعار المستهلكين
 Consumer Price Index األسعار القياسية للسلع االستهالكية 
 Consumer price index الرقم القياسي ألسعار المستهلك
 Consumer protection حماية المستهلك
 Consumer Research بحوث المستهلك
 Consumer satisfaction رضا المستهلك، إشباع المستهلك
 Consumer society جمعية مستهلكين
 Consumer sovereignty سيادة المستهلك
 Consumer surplus فائض المستهلك
 Consumer Survey استقصاء أو استبيان آراء المستهلكين
 Consumer taste ذوق المستهلك
 Consumer tastes أذواق المستهلكين
 Consumer tax ضريبة على االستهالك
 Consumer units وحدات االستهالك
 Consumer’s budget ميزانية المستهلك
 Consumer’s choice خيار المستهلك
 Consumer’s movement حركة المستهلكين
 Consumers research بحوث المستهلكين
 Consumers survey استقصاء آراء المستهلكين
 Consummation of marriage إتمام الزواج، دخول، دخلة
 Consumption استهالك
 Consumption استهالك
 Consumption capital رأس مال استهالكي
 Consumption fonction وظيفة االستهالك
 Consumption fresh استهالك فوري
 Consumption function دالة االستهالك
 Consumption goods سلع استهالكية
 Consumption goods سلع استهالكية
 Consumption line خط االستهالك
 Consumption loan قرض استهالكي
 Consumption of a fortune تبديد ثروة
 Consumption pattern نمط االستهالك
 Consumption per capita استهالك الفرد، معدل استهالك الفرد
 Consumption possibility line خط احتماالت االستهالك
 Consumption schedule منحنى االستهالك
 Consumption tax ضريبة استهالك
 Consumption tax ضريبة االستهالك
 Consumption unit وحدة االستهالك
 Contact اتصال، عالقة
 Contact, to اتصل، أقام عالقة
 Contagious diseases أمراض ُمْعدية 



 Contain the crisis, to احتوى األزمة
 Contain, to احتوى، تضمن، ضم
 Container حاوية، كنف، تغليف
 Container حاوية، وعاء، حافظة شحن
 Container fright station محطة شحن حاويات
 Container ship سفينة أوعية الشحن
 Container transport نقل بالحاويات
 Container yard فناء الحاوية، سعة الحاوية
 Contango ترحيل، تأجيل، عالوة تأجيل التسليم
 Contango غرامة تأجيل
 Contango day يوم تصفية عمليات التأجيل
 Contango market سوق عمليات التأجيل
 Contango rate سعر من استحقاق آلخر فرق بين السعر  الحاضر واآلجل
 Contangoable قابل للرحيل
 Contangoes are heavy فروق أسعار التأجيل مرتفعة التكلفة
 Contangoes are heavy فروق أسعار التأجيل مرتفعة التكلفة
 Contangoes are low فروق أسعار التأجيل منخفضة التكلفة
 Contemporary معاصر
 Contemporary accounting محاسبة معاصرة، - عصرية
 Contemporary economy اقتصاد معاصر
 Content مضمون، محتوي، قدر، موافقة
 Content analysis تحليل المضمون
 Contentious موضوع نزاع، محل نزاع
 Contentious jurisdiction سلطة قضائية، والية قضائية
 Contents محتويات، فهرس المواد
 Contents محتويات
 Contest نقاش، صراع، نضال، مباراة
 Contest مسابقة، مباراة
 Contest the legality of, to طعن في شرعية، اعترض على -
 Contest, to نزاع، عارض، طعن
 Context سياق الكالم، نص، قرينة
 Contingencies نفقات طارئة
 Contingency طارئ، احتمال حدوث شئ
 Contingency analysis تحليل االحتماالت
 Contingency coefficient معامل التوافق
 Contingency fund مخصص طوارئ
 Contingency fund صندوق الطوارئ
 Contingency reserve احتياطي طوارئ
 Contingent احتمالي
 Contingent account حساب طارئ
 Contingent annuity دخل طارئ
 Contingent annuity معاش احتمالي
 Contingent beneficiary مستفيد احتمالي
 Contingent case حادث فجائي
 Contingent co-lender مشترك في قرض بحكم الظروف، مشترك  عرضي في قرض
 Contingent condition شرط احتمالي
 Contingent debt دين غير مستحق األداء
 Contingent estate تركة احتمالية، حقوق مضافة إلى زمن  مستقبل
 Contingent expenses مصروفات طارئة
 Contingent expenses نفقات طارئة
 Contingent fee أتعاب طارئة
 Contingent fund صندوق الطوارئ
 Contingent gain ربح طارئ
 Contingent Liabilities خصوم (مطلوبات) احتمالية
 Contingent liability التزام عرضي
 Contingent liability التزام احتمالي
 Contingent loss خسارة احتمالية
 Contingent order أمر مرتبط
 Contingent profit ربح عرضي
 Contingent profit ربح احتمالي
 Contingent Profit ربح احتمالي
 Contingent remainder ملكية معلقة على شرط واقف
 Contingent work أعمال طارئة



 Continuance rate معدل االستمرار في الخدمة
 Continuation استمرار، تأجيل استالم وتسليم األوراق  المالية للتصفية التالية
 Continuation card بطاقة االستمرار
 Continuation day يوم تصفية عمليات التأجيل
 Continuation fee سعر عمليات التأجيل
 Continuation on foreign exchange ترحيل عمليات العملة األجنبية
 Continued bond سند مجدد الصالحية
 Continued bond سند مجدد الصالحية
 Continued demand طلب مستمر
 Continued fraction كسر متسلسل
 Continued proportion تناسب متسلسل
 Continuing agreement اتفاقية مستمرة
 Continuing guaranty ضمان مجدد تلقائيا
 Continuing guaranty; continuing   security ضمان مجدد تلقائيًا
 Continuing partner شريك مستمر
 Continuity استمرارية، صلة
 Continuity of work استمرارية العمل
 Continuous audit المراجعة المستمرة
 Continuous billing المطالبة المستمرة
 Continuous Billing المطالب المستمرة
 Continuous budgeting الموازنة المستمرة
 Continuous form استمارة متصلة
 Continuous form guillotine قاطعة االستمارات المتصلة
 Continuous full employment شغل مستمر للوظائف الشاغرة
 Continuous inventory د يوًما بيوم دفتر جرد ُمرصَّ
 Continuous inventory الجرد المستمر
 Continuous process عملية مستمرة
 Continuous production إنتاج مستمر
 Continuous scale مقياس متواصل
 Continuous service خدمة مستمرة
 Continuous stock taking الجرد المستمر للمخزون
 Continuous systems نظم مستمرة
 Continuous variable ُمتغّيِر مستمر
 Continuous variable متغير مستمر
 Contours منحنيات محيطية
 Contra مقابل
 Contra-order طلب شراء مقابل
 Contra account حساب مقابل
 Contra accounts حسابات لها مقابل، حسابات نظامية
 Contra an item, to أجرى قيًدا مقابال
 Contra entry قيد مقابل
 Contra entry مقيد مقابل
 Contra; per contra; as per contra مقابل، قيد مقابل، قيد نظامي
 Contraband تهريب، بضائع مهربة
 Contraband بضاعة مهربة
 Contraception منع الحمل
 Contract عقد، اتفاق
 Contract bond متعهد بتنفيذ العقد
 Contract Bond التزام بضمان التنفيذ
 Contract carrier ناقل بعقد
 Contract clause شرط العقود
 Contract costing تحديد تكلفة العقد
 Contract date تاريخ العقد
 Contract employee موظف متعاقد
 Contract financing تمويل العقد
 Contract for a definite period عقد عمل محدد المدة
 Contract for an indefinite period عقد عمل غير محدد المدة
 Contract labor عمالة متعاقدة
 Contract labor عمل بالمقاولة
 Contract law قانون العقد
 Contract note إشعار تنفيذ، عقد شراء أو بيع أوراق مالية
 Contract note إشعار شراء أو بيع
 Contract of adherence عقد إذعان



 Contract of affreightment; - of   freighting عقد نقل بحري
 Contract of employment عقد العمل
 Contract of marine insurance عقد التأمين البحري
 Contract of partnership عقد شركة
 Contract of public works عقد أشغال عمومية
 Contract of record عقد مسجل، عقد مشهر
 Contract of service عقد الخدمة
 Contract period مدة العقد
 Contract price سعر تعاقدي
 Contract price السعر المنصوص عليه في العقد
 Contract rate سعر فائدة العقد
 Contract rent إيجار حسب العقد
 Contract stamp دمغة على عقد
 Contract stamp تمغة عقد
 Contract worker عامل مقاولة
 Contract, to عقد، أبرم عقًدا
 Contracting إبرام عقود التوريد، التعاقد
 Contracting parties أطراف متعاقدة
 Contracting parties األطراف المتعاقدة
 Contracting party الطرف المتعاقد
 Contraction انقباض، انكماش، تقلص
 Contractor مقاول، متعاقد، متعهد
 Contractor متعهد، مقاول
 Contractor loan قرض لمقاول، قرض بضمان تنازل
 Contracts of employment acts قوانين عقود العمل
 Contractual تعاقدي
 Contractual appropriation االحتياطي المتعاقد عليه
 Contractual claims ديون تعاقدية
 Contractual liability مسئولية تعاقدية
 Contractual Liability مسؤولية تعاقدية
 Contractual liability insurance تأمين ضد التبعات التعاقدية
 Contractual obligation التزام تعاقدي
 Contractual payment دفع تعاقدي
 Contractual right حق تعاقدي
 Contractual saving ادخار تعاقدي
 Contradicting points of view وجها نظر متناقضة
 Contradiction تناقض، اختالف، تعارض
 Contradiction تناقض
 Contradiction in terms تناقض في النصوص
 Contradictory متعارض، متناقض
 Contradictory propositions اقتراحات متناقشة، - متعارضة
 Contrary direction اتجاه عكسي
 Contrary market سوق معاكسة
 Contrary to reason مخالف للمنطق
 Contrast التباين
 Contrast تباين، تغير
 Contravene يخالف
 Contravention مخالفة
 Contribute equal shares to, to. ساهم بأنصبة متساوية
 Contribute, to ساهم، شارك
 Contributed capital رأس المال المكتتب فيه
 Contributed surplus الفائض المكتتب فيه
 Contributing country بلد مشارك، بلد مساهم
 Contribution مساهمة، حصة، نصيب، اشتراك
 Contribution مساهمة، اكتتاب، اشتراك
 Contribution clause شرط المساهمة
 Contribution in kind مساهمة عينية
 Contribution margin هامش المساهمين
 Contribution Margin عائد المساهمة الحدي
 Contribution of assets مشاركة األصول، إسهام األصول
 Contribution of capital مساهمة راس المال
 Contribution theory نظرية المساهمة
 Contribution Theory نظرية اإلسهام



 Contribution to capital مساهمة في رأس المال
 Contribution اإلسهام
 Contributor مساهم، مكتتب، مشارك
 Contributor مساهم، مكتتب
 Contributory negligence إهمال مساعد
 Contributory pension معاش تقاعدي إسهامي
 Contributory retirement system نظام التقاعد المشترك
 Contributory Retirement System نظام التقاعد المشترك
 Contributory welfare plan مشروعات رعاية يسهم فيها العمال
 Control مراقبة، رقابة، ضبط، تحكم، تنظيم
 Control يراقب، يضبط، رقابة، ضبط
 Control account حساب المراقبة
 Control Account حساب المراقبة
 Control account; controlling   account حساب ضبط
 Control by exception الرقابة باالستثناء
 Control card بطاقة ضبط
 Control card بطاقة الضبط
 Control change تغيير الضبط
 Control character حرف التشغيل
 Control character حرف الضبط
 Control chart لوحة المراقبة
 Control chart خريطة الرقابة
 Control counter عداد الضبط
 Control cycle دورة ضبط
 Control data بيانات رقابية
 Control dictionary فهرس مراقبة
 Control field حقل الضبط
 Control hole ثقب وظيفي للضبط
 Control interest فائدة المراقبة المالية
 Control lof inflation الحد من التضخم
 Control loop حلقة الضبط
 Control mark عالمة الضبط
 Control of exchange رقابة على النقد
 Control of interest rate رقابة على أسعار الفائدة
 Control of investment تقييد االستثمار، مراقبة االستثمار 
 Control of materials مراقبة المواد
 Control of Materials مراقبة المواد
 Control of supply تقييد العرض
 Control of Supply مراقبة التجهيزات
 Control over office form الرقابة على النماذج واستخداماتها
 Control panel لوحة تشغيل
 Control panel لوحة الضبط
 Control period فترة المراجعة، فترة الضبط
 Control period فترة الضبط
 Control program برنامج الضبط
 Control programm برنامج مراجعة
 Control rate سعر التعادل
 Control register سجل الضبط
 Control sequence الضبط المتتابع
 Control slip شريحة ضبط
 Control statement عبارة ضبط
 Control stock اسهم تؤثر للرقابة على الشركة
 Control tape شريط ضبط
 Control unit وحدة التحكم
 Control Unit وحدة السيطرة
 Control, Span of نطاق الرقابة أو نطاق اإلشراف
 Control, to راقب، فحص، دقق، نظم، ضبط
 Controllable Cost التكاليف التي يمكن السيطرة عليها
 Controllable Cost Variance انحراف التكاليف التي يمكن السيطرة عليها
 Controllable costs تكاليف يمكن مراقبتها
 Controllable Variables المتغيرات المسيطر عليها
 Controllable variance االختالف الممكن مراقبته
 Controlled company شركة تابعة



 Controlled company شركة تابعة، شركة موجهة
 Controlled currency عملة مقيد إصدارها
 Controlled economy اقتصاد موجه
 Controlled Economy اقتصاد موجه
 Controlled economy; controlled   finance اقتصاد موجه
 Controlled inflation تضخم متحكم فيه
 Controlled market سوق منضبطة، سوق رسمية
 Controlled prices أسعار مقيدة
 Controlled referral ترشيح ملزم
 Controller مراقب، مفتش، مدير
 Controller مراقب حسابات
 Controller مراقب الحسابات
 Controller of the currency مراقب العملة
 Controllership ديوان المحاسبة
 Controlling account حساب المراقبة
 Controlling company شركة قابضة أو مسيطرة
 Controlling interest مساهمة تؤدي إلى الرقابة، حصة غالبة
 Controlling unit وحدة رقابة وتوجيه
 Controversial جدلي، خالفي
 Controversy جدل، مناظرة
 Convene, to دعا إلى اجتماع، جمع، اجتمع
 Convenience مالئمة، توافق، ظروف مناسبة
 Convenience goods سلع االستقراب، السلع الميسرة
 Convenience Goods البضائع أو السلع الفرصية
 Convening notice دعوة لالجتماع 
 Convention اتفاقية، عقد، اجتماع
 Convention اجتماع عام، اتفاقية، مؤتمر
 Conventional equipment معدات تقليدية
 Conventional interest قائدة تعاقدية، - اتفاقية
 Conventional interest فائدة تعاقدية
 Conventional machines آالت تقليدية
 Conventional prices أسعار ودية، أسعار اتفاقية
 Conventional tariff رسوم اتفاقية
 Converse عكس
 Converse of theorem عكس النظرية
 Conversion استبدال، تبديل، تحويل
 Conversion تحويل، تبديل، استيالء
 Conversion cost تكلفة التحويل
 Conversion Cost كلفة التحويل
 Conversion factor معامل تحويل
 Conversion loan قرض استبدالي، قرض محول
 Conversion loan قرض تحويل
 Conversion of bonds into stocks تحويل السندات إلى أسهم
 Conversion of debt استبدال دين
 Conversion of stock تحويل األسهم
 Conversion rate سعر التحويل، سعر التبديل
 Conversion rate سعر التحويل
 Conversion rights حقوق التحويل
 Conversion stock اسهم تحويل
 Conversion table قائمة تحويل
 Conversion table جدول التحويل
 Conversion value قسمة مقابلة، قيمة االستبدال
 Conversion value قيمة التحويل
 Conversion Value قيمة التحويل
 Convert يحول، يبدل
 Convert, to حول، بدل، استبدال
 Converter المحول
 Convertibility قابلية للتحويل، إمكانية التحويل
 Convertibility قابلية للتحويل، 
 Convertibility crisis أزمة التحويل
 Convertibility of currencies قابلية النقود للتحويل
 Convertible قابل للتحويل، - لالستبدال، - للتبديل
 Convertible قابل للتحويل



 Convertible bond سند قابل للتحويل
 Convertible bonds سندات قابلة للتحويل
 Convertible currency عملة قابلة للتحويل
 Convertible debentures سندات قابلة للتحويل
 Convertible into gold قابل للتحويل إلى ذهب
 Convertible loan stocks سندات قروض قابلة للتحويل
 Convertible money نقود قابلة للتحويل
 Convertible paper money عملة ورقية قابلة للتحويل
 Convertible securities أوراق مالية قابلة لالستبدال بأوراق مالية  أخرى
 Convertible security أوراق مالية قابلة للتحويل
 Convertible stock سهم قابل للتحويل
 Convertible terms شروط قابلة لالستبدال
 Convex محدب
 Convex curve منحنى محدب
 Convex polygon مضلع محدب
 Convey ينقل، يفرع
 Convey, to نقل، حول، تنازل
 Conveyance نقل، وسائل نقل، استبدال، تنازل
 Conveyance نقل، واسطة نقل، سند تمليك
 Conveyance duty رسم نقل الملكية
 Conveyance of a patent نقل ملكية براءة اختراع
 Conveyance of a property نقل ملكية
 Conveyance of real estate نقل ملكية عقار
 Conveyor حامل ناقل
 Conveyor bank; - belt شريط ناقل
 Conveyor belt سير ناقل أو متحرك
 Conveyor; Conveyer ناقل
 Cook the accounts, to تالعب في الحسابات
 Cooling of period فترة ما بين تسجيل األوراق المالية والتصريح  بتداولها في البورصة
 Cooling off period فترة تسكين، هدنة مصالحة
 Cooperant factors عوامل مشتركة
 Cooperate; to تعاون 
 Cooperation تعاون
 Cooperation council مجلس تعاون
 Cooperation research بحث بالتعاون
 Cooperative bank مصرف تعاوني، بنك -
 Cooperative dairies مزارع ألبان تعاونية
 Cooperative entreprise مؤسسة
 Cooperative society جمعية تعاونية
 Cooperative stores جمعية تعاونية استهالكية
 Coordinate ينسق، نظير، إحداثي
 Coordinate indexing فهرسة متعددة اإلحداثيات
 Coordinate lending إقراض غير طوعي
 Coordinate storage تخزين إحداثي
 Coordinate, to نّسق، نّظم، رتّب
 Coordinating committee لجنة تنسيق
 Coordinating group فريق تنسيق، مجموعة -
 Coordination تنسيق، تنظيم
 Coordination تنسيق
 Coordination of benefits تنسيق المصالح
 Coordination of the monetary   policy تنسيق بين السياسات النقدية
 Coordination of transport تنسيق بين منشآت النقل
 Coordination of transport تنسيق خدمات النقل
 Cop-operative تعاونية، تعاوني
 Coparcener; parcener; co-heir شريك وارث
 Copartner شريك
 Copartnership; industrial - مشاركة الموظفين وأصحاب األعمال في  المشروع
 Copper نحاس
 Copper coin عملة نحاسية
 Copper ore خام النحاس
 Coppers أوراق مالية لشركات النحاس
 Copy نسخة
 Copy نسخة، ينسخ، يقلد



 Copy check تدقيق بالنسخ
 Copy holder حامل النسخ
 Copyright حق التأليف، حق النشر، حق إعادة الطبع
 Copyright حق التأليف والنشر
 Copyright حق الطباعة أو حق النشر
 Copyright a book, to أودع نسخ الكتاب بدار الكتاب
 Copyright reserved حقوق الطبع محفوظة
 Core مركز، قلب، نواة
 Core حلقة
 Core array نسق الحلقات
 Core dump تفريغ الذاكرة
 Core inflation تضخم في األسعار بال مبرر
 Core map خريطة الذاكرة
 Core memory ذاكرة الحلقات الممغنطة
 Core memory resident البرنامج المقيم في الذاكرة
 Core storage ذاكرة مركزية
 Core storage تخزين حلقي
 Core storage capacity سعة الذاكرة المركزية
 Core storage location موقع تخزين حلقي
 Core unemployment rate معدل البطالة األساسي
 Corn ذرة
 Corn قمح، حنطة، غالل
 Corn-exchange بورصة الغالل
 Corn-market سوق الحبوب، - الغالل
 Corn-trade تجارة الحبوب، تجارة الغالل
 Corn exchanges أسواق الحبوب
 Corner تأزم، مأزق، قلة المعروض في األوراق  المالية
 Corner يحتكر
 Corner-cut card بطاقة مقطوعة الزاوية
 Corner the market, to احتكر السوق، استأثر بالسوق
 Corner, to احتكر، استأثر
 Cornering احتكار
 Cornering the market احتكار السوق، استئثار بالسوق
 Corollary نتيجة طبيعية، - الزمة
 Corollary نتيجة
 Coroner قاضى الوفيات
 Corporate قابض، أساس، متعلق بالشركات
 Corporate body شخص معنوي، هيئة عامة
 Corporate body شخصية اعتبارية
 Corporate bond سند شركة، سند تجاري
 Corporate bonds; - notes سندات صادرة من شركات
 Corporate Debt ديون الشركات أو المشاريع
 Corporate demand طلب الشركات
 Corporate earnings مكاسب الشركة
 Corporate image سمعة شركة
 Corporate Image سمعة أو مكانة المشروع
 Corporate income tax ضريبة دخل الشركات
 Corporate investment استثمار الشركات
 Corporate mortgage bond سند بضمان رهن ممتلكات الشركة
 Corporate name اسم تجاري، عنوان تجاري
 Corporate planning التخطيط المؤسسي
 Corporate Planning التخطيط في المشروع (التخطيط الشامل)
 Corporate profits أرباح الشركات
 Corporate saving ادخار الشركات المساهمة
 Corporate seal ختم شركة، خاتم -
 Corporate seal ختم الشركة
 Corporate stock أسهم شركة
 Corporate structure هيكل المنشأة
 Corporate tax ضريبة الشركات
 Corporate year سنة مالية
 Corporation هيئة، هيئة نظامية، شخصية اعتبارية، هيئة  عامة، بلدية
 Corporation شركة، هيئة أصحاب الحرف اليدوية، منشأة
 Corporation شركة، مؤسسة، هيئة



 Corporation شركة (هيأة)
 Corporation charter نظام أساسي للشركة
 Corporation de facto شركة واقع
 Corporation de jure شركة مسجلة رسميًا
 Corporation earnings أرباح الشركات المساهمة
 Corporation income tax ضريبة على دخل األشخاص االعتبارية
 Corporation law قانون الشركات
 Corporation loan; - stocks قروض بلدية، سندات البلدية
 Corporation of insurance brokers شركة سماسرة التأمين
 Corporation of secretaries مؤسسة السكرتيريين
 Corporation tax ضريبة أرباح الشركات
 Corporative right حق عيني (أو مادي)
 Corpus رأس مال شركة أو مجموعة شركات  ائتمانية، ممتلكات شركة
 Correct, to صحح، صّوب، عّدل
 Corrected invoice فاتورة مصححة
 Correction coefficient معامل التصحيح
 Correction of equipment إصالح المعدات
 Correction of price تصويب األسعار
 Correction ration معدل اإلصالح
 Correction table جدول اإلصالح
 Corrective action فعل تصويبي، اإلجراء التصحيحي
 Corrective control رقابة تصحيحية
 Corrective maintenance صيانة عالجية
 Corrective measures تدابير تصحيحية
 Correlate, to ارتباط، تبادل العالقة
 Correlates معامالت ارتباط
 Correlation صلة، عالقة متبادلة، ارتباط
 Correlation ارتباط
 Correlation analysis تحليل االرتباط
 Correlation Analysis تحليل العالقات اإلحصائية المتبادلة
 Correlation coefficient معامل االرتباط
 Correlation Coefficient معامل االرتباط
 Correlation of traits ترابط السمات
 Correlation ratio نسبة االرتباط
 Correlation table جدول االرتباط
 Correspond, to كاتب، راسل، طابق
 Correspondence مراسلة، مكاتبة، اتصال
 Correspondence مراسلة، تطابق
 Correspondence clerk موظف مراسالت
 Correspondence clerk كاتب مراسالت
 Correspondence department قسم المراسالت
 Correspondence department قسم المراسالت
 Correspondent مراسل
 Correspondent bank مصرف مراسل
 Correspondent bank بنك مراسل
 Correspondent Bank مصرف مراسل
 Corresponding مناظر
 Corresponding angles زوايا متناظرة
 Corresponding change تغير مناظر
 Corresponding data بيانات مناظرة
 Corresponding entry قيد حساب مطابق
 Corresponding period فترة مقابلة
 Corruption فساد، انحراف
 Corruption فساد
 Cosmopolitan wealth ثروة عالمية
 Cost قيمة، تكلفة، ثمن، كلفة
 Cost تكلفة
 Cost الكلفة (التكلفة)
 Cost-benefit analysis تحليل التكلفة/العائد
 Cost-benefit analysis تحليل التكلفة والعائد
 Cost-benefit ratio معدل التكلفة والعائد
 Cost-price سعر التكلفة
 Cost-push تضخم التكلفة



 Cost-push inflation التضخم نتيجة ارتفاع التكلفة
 Cost – Plus Contract عقد كلفة إجمالية
 Cost – Plus Pricing معدل الكلفة، سعر الكلفة
 Cost – Plus With A Fixed Fee   Contract مقاولة الكلفة زائد نسبة معينة كأجور
 Cost – Plus With A Guaranteed   Ceiling Price Contractمقاولة الكلفة مع تحديد السعر
 Cost – Plus With A Profit Contract مقاولة الكلفة زائد نسبة معينة ربحا
 Cost – Push رفع األسعار
 Cost – Reduction Programmes برامج تخفيض الكلفة
 Cost Account حساب الكلفة
 Cost Accountancy محاسبة التكاليف
 Cost accounting محاسبة التكاليف
 Cost accounting محاسبة التكاليف
 Cost Accounting محاسب التكاليف
 Cost accounts حسابات التكاليف
 Cost allocation مخصص التكاليف
 Cost allocation تخصيص التكاليف
 Cost Allocation تخصيص الكلفة
 Cost analysis تحليل التكاليف
 Cost Analysis تحليل التكاليف
 Cost and expenses التكلفة والمصروفات
 Cost and freight ثمن + أجرة شحن
 Cost apportionment توزيع التكاليف
 Cost apportionment توزيع التكلفة
 Cost basis أساس التكاليف
 Cost behavior سلوك التكاليف
 Cost Behavior, Control of مراقبة تصرفات الكلفة
 Cost Benefit Analysis تحليل منفعة التكاليف
 Cost bond تعهد بتسديد النفقات
 Cost Bond تعهد بتسديد النفقات
 Cost Bookkeeping مسك دفاتر التكاليف
 Cost budget موازنة التكاليف، قوائم تقريرية لعناصر  التكاليف
 Cost center مركز التكلفة
 Cost Center مركز الكلفة
 Cost classification تبويب التكاليف
 Cost classification تصنيف التكاليف
 Cost Classification تصنيف التكاليف
 Cost code الدليل الرمزي للتكاليف
 Cost Code الدليل الرمزي للتكاليف
 Cost considerations اعتبارات متعلقة بالتكلفة
 Cost control رقابة على التكاليف
 Cost Control الرقابة (السيطرة) على التكاليف
 Cost curve منحنى التكاليف
 Cost curve منحنى التكاليف
 Cost Determination تحديد التكاليف
 Cost effectiveness فعالية تقدير التكاليف
 Cost effectiveness فعالية التكاليف
 Cost Effectiveness فعالية التكاليف
 Cost element عنصر التكلفة
 Cost Elements عناصر الكلفة
 Cost escalation guarantee scheme نظام يضمن عدم تضخم التكاليف
 Cost escalation schemes نظام تأمين الصادرات ضد تضخم األسعار
 Cost estimate تقدير التكلفة
 Cost Estimate تقدير (تخمين) التكاليف
 Cost estimate sheet قائمة التكاليف التقديرية
 Cost Expenses كلفة المصاريف
 Cost inflation تضخم التكاليف
 Cost journal يومية التكاليف
 Cost journal دفتر يومية التكاليف
 Cost Journal يومية التكاليف
 Cost ladder سلم التكاليف
 Cost ledger دفتر أستاذ التكاليف
 Cost Ledger أستاذ التكاليف
 Cost lines خطوط التكاليف



 Cost manual دليل خطة التكاليف
 Cost Manual دليل التكاليف
 Cost method of inventory تقييم المخزون على أساس التكلفة
 Cost of borrowed capital تكلفة القروض االستثمارية
 Cost of capital تكلفة راس المال
 Cost of Defective كلفة المنتجات المعيبة
 Cost of defectives تكلفة المنتجات المعيبة
 Cost of Deletions كلفة المنتجات المسحوبة أو المشطوبة
 Cost of distribution تكاليف التوزيع
 Cost of fund تكلفة الحصول على األموال
 Cost of goods manufactured تكلفة السلع المصنوعة
 Cost of goods sold تكلفة السلع المبيعة
 Cost of Goods Sold كلفة البضائع المباعة
 Cost of Handing Goods كلفة مناولة البضائع
 Cost of handling goods تكلفة مناولة البضاعة
 Cost of investment تكلفة االستثمار
 Cost of labor تكلفة اليد العاملة
 Cost of living تكلفة المعيشة
 Cost of living تكاليف المعيشة
 Cost of Living كلفة المعيشة
 Cost of living adjustment دليل تسوية تكلفة المعيشة
 Cost of living adjustment تعديل األجور بسبب تغير تكاليف المعيشة
 Cost of living allowance عالوة غالء المعيشة
 Cost of living bonus عالوة غالء المعيشة
 Cost of living index الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
 Cost of maintenance تكلفة الصيانة، مصاريف الصيانة
 Cost of market price-whichever is lower سعر التكلفة أو سعر السوق أيهما اقل
 Cost of marketing تكلفة التسويق
 Cost of materials تكلفة المواد األولية
 Cost of merchandise sold تكلفة البضاعة المباعة
 Cost of production تكلفة اإلنتاج
 Cost of production تكلفة اإلنتاج
 Cost of Production كلفة اإلنتاج
 Cost of purchase تكلفة الشراء
 Cost of Re – Production كلفة إعادة اإلنتاج
 Cost of risk تكلفة المخاطرة
 Cost of sales تكلفة المبيعات
 Cost of Sales كلفة المبيعات
 Cost of service principle مبدأ توزيع عبء الضريبة بنسبة االستفادة من  الخدمة
 Cost of social security تكلفة التأمينات االجتماعية
 Cost of Strikes كلفة اإلضرابات العمالية
 Cost of upkeeping تكاليف الصيانة
 Cost or market تكلفة أو سعر السوق
 Cost overruns تجاوز التكاليف
 Cost plus سعر التكلفة مضافا إليه ربح معين
 Cost plus contract عقد إجمالي بالتكلفة والربح
 Cost price سعر التكلفة
 Cost principle مبدأ التكلفة
 Cost push ضغط يباشر على التكلفة
 Cost rate معدل التكلفة
 Cost records سجالت التكاليف
 Cost reduction تخفيض التكاليف
 Cost reimbursement دفع التكاليف
 Cost saving اقتصاد في التكاليف
 Cost schedule منحنى التكلفة، جدول التكلفة
 Cost schedule جدول التكاليف
 Cost sheet كشف تكلفة
 Cost sheet قائمة التكاليف
 Cost Standardization معايير التكاليف
 Cost standards معايير التكاليف
 Cost Standards مقاييس (معايير) التكاليف
 Cost unit وحدة التكلفة
 Cost unit وحدة حاسب التكلفة



 Cost Unit وحدة التكاليف
 Cost unit rate معدل وحدة التكلفة
 Cost unit rate معدل حساب التكلفة
 Cost Unit Rate معدل حساب الكلفة
 Cost value profit analysis تحليل عالقة الربح والتكلفة وحجم األعمال
 Cost variance انحراف التكلفة
 Cost Variance انحراف الكلفة
 Cost, insurance and freight التكلفة والتأمين والشحن
 Cost, insurance, freight ثمن وتأمين وأجرة شحن
 Cost, to قدر ثمنًا، تكلف
 Costing تحديد التكلفة
 Costing تقدير التكاليف
 Costing production تقدير تكاليف المنتجات
 Costless; free of cost بدون تكلفة، مجانًا
 Costume زي، لباس، بذلة
 Cotenant مستأجر شريك، مشارك في اإليجار
 Cottage industry صناعة منزلية، صناعة حرفية
 Cottage industry الصناعات الصغيرة، الصناعات الريفية
 Cotton قطن 
 Cotton قطن
 Cotton board مجلس القطن
 Cotton broker سمسار أقطان
 Cotton cloth أقمشة قطنية
 Cotton cloth مالبس قطنية
 Cotton exchange بورصة األقطان
 Cotton exchange بورصة األقطان
 Cotton famine مجاعة القطن
 Cotton futures سوق القطن
 Cotton ginning mill محلج أقطان
 Cotton ginning mill محلج القطن
 Cotton market سوق أقطان
 Cotton mill; - spinning mill مصنع غزل قطن، مغزل قطن
 Cotton season موسم القطن
 Cotton seed بذرة القطن
 Cotton seed oil زيت بذرة القطن
 Cotton sewing غزل أو خيوط القطن
 Cotton sewing غزل أو خيط القطن
 Cotton textiles منسوجات قطنية
 Cotton trade تجارة األقطان
 Cotton types رتب القطن، أنواع القطن
 Cotton types أنواع القطن
 Cotton waste عوادم القطن
 Cotton worm دودة القطن
 Cotton yarn غزل القطن، خيط قطن
 Council مشورة، مجلس
 Council مجلس
 Council chamber غرفة المشورة
 Council flats مساكن شعبية
 Council for Mutual Economic   Assistance مجلس التعاون االقتصادي المتبادل
 Council of Europe مجلس أوروبا
 Council of ministers مجلس الوزراء
 Council of state مجلس الدولة
 Council of the European   communities مجلس الجماعات األوروبية
 Counsel مستشار قانوني، استشارة، نصيحة، مشورة
 Counsel مستشار قانوني، ينصح، يشير
 Counsel’s fees أتعاب محام
 Counselling إرشاد، نصح
 Counselling function وظيفة اإلرشاد
 Counselling interviews مقابالت التشاور
 Count يعد، عد، إحصاء
 Count by tows, threes, etc. العد مثنى، وثالث الخ
 Count down عد تنازلي
 Count inspection فحص عددي



 Count, to حسب، عّد، أحصى
 Counter ضد، عكس، مقابل
 Counter شباك، عداد، خزينة
 Counter عداد، شباك، منضدة البيع، مضاد
 Counter-action رد فعل، مقاومة، معارضة
 Counter-balance, to وازن
 Counter-charge ادعاء مقابل
 Counter-claim طلب مقابل
 Counter-deed سند ضد، سند مقابل
 Counter-entry قيد مقابل
 Counter-error أخطاء متقابلة، أخطاء متكافئة
 Counter-evidence دليل عكسي، شهادة نفى
 Counter-offer عرض مقابل
 Counter-order أمر عكسي
 Counter-security;-surety مقابل الضمان، مقابل الكفالة، ضمان مقابل،  كفيل الكفيل
 Counter-statement رد على مذكرة، إجابة على مذكرة
 Counter-value قيمة مقابلة، مقابل القيمة
 Counter-value قيمة مقابلة
 Counter affidavit إفادة مضادة
 Counter cash-book كشف حركة خزينة الشباك
 Counter check شيك شباك
 Counter check شيك مقابل
 Counter clerk موظف شباك
 Counter clerk موظف شباك
 Counter error خطأ مقابل
 Counter measure إجراء مضاد
 Counter modifier عداد معدل
 Counter offer عرض مقابل
 Counter proposal اقتراح معاكس
 Counter sign يوقع مع الغير
 Counter signature توقيع مصادقة
 Counter surety تأمين مقابل
 Counterclaim دعوى مضادة
 Counterclockwise عكس عقارب الساعة
 Countercyclical actions اإلجراءات ضد التقلبات الدورية
 Counterfeit يزيف، يزور، يزيف العملة
 Counterfeit coin عملة مزيفة
 Counterfeit coin; - money نقود مزيفة، عملة مزيفة
 Counterfeit goods سلع مقلدة
 Counterfeit money نقود مزيفة
 Counterfeit, to; forge, to ر، قلَّد زيّف، زوَّ
 Counterfeit; forgery ُمَزيَّف، زائِف، تزييف، تزوير، تقليد
 Counterfeiter مزيف
 Counterfeiter; forger ر ٌمَزيِّف، ُمَزّوِ
 Counterflow طرف مقابل، طرف آخر
 Counterfoil كعب
 Counterfoil أرومة، كعب الشيك
 Counterfoil and leaf ر الشيك كعب وحرَّ
 Counterfoil of the check-book كعب دفتر الشيكات
 Countermand أبطل، فسخ، نقض
 Countermand, to أبطل، فسخ، نقض
 Countermark إشارة تحذير، عالمة تمييز
 Counterpart طرف آخر، طرف مقابل
 Counterpart مماثل أو مناظر
 Counterpart entry قيد مناظر
 Counterpart funds أرصدة مناظرة، أموال مناظرة
 Counterpart item بند مناظر
 Counterpart staff نظراء
 Countersign, to صدَّق على التوقيع
 Countervailable خاضع للرسم التعويضي
 Countervailing تعويضي، تشجيعي
 Countervailing charge ضريبة تعويضية
 Countervailing credit اعتماد مسند باعتماد آخر



 Countervailing credit اعتماد مقابل
 Countervailing duty رسم وارد مقابل لرسم اإلنتاج، رسم تعويضي
 Countervailing duty رسم جمركي مضاد
 Countervailing power قوة مضادة
 Countervalue قيمة مقابلة أو معادلة
 Counting house مكتب محاسبة
 Counting house مكتب محاسبة
 Country بلد، إقليم، ريف
 Country-house: country-seat منزل ريفي
 Country bank بنك ريفي، مصرف ريفي
 Country branch فرع ريفي
 Country check شيك محلي، - داخلي
 Country clearing مكتب مقاصة إقليمي
 Country exposure قرض الدولة
 Country level المستوى القطري
 Country of destination بلد الوصول
 Country of origin بلد المنشأ، بلد األصل
 Country of origin بلد المصدر، دولة المنشأ
 Country people أهل الريف، سكان الريف
 Country planning تخطيط األقاليم
 Country report تقرير قطري
 Country risk حد المخاطرة لبلد
 County إقليم، مقاطعة
 County مقاطعة، إقليم
 County council مجلس محلي
 County court محكمة إقليمية
 County of emigration بلد مصدر للهجرة
 Couple ازدواج
 Coupon قسيمة، كوبون، طابع توفير
 Coupon قسيمة، كوبون
 Coupon bond سند لحامله
 Coupon book دفتر الكوبونات تحت الدفع
 Coupon book دفتر كوبونات
 Coupon book; saving book دفتر توفير
 Coupon date تاريخ استحقاق كوبون
 Coupon due payable كوبون استحق
 Coupon note كمبيالة بقسائم
 Coupon payment دفع الكوبون 
 Coupon rate سعر فائدة كوبون
 Coupon rate نسبة القسيمة
 Coupon service قسم الكوبونات
 Coupon service قسم الكوبونات
 Coupon sheet حافظة كوبونات
 Coupon sheet ورقة قسيمة
 Coupon tax ضريبة على الكوبونات
 Coupon tax ضريبة على الكوبونات
 Courier ساع، ناقل مراسالت
 Course منهج، طريقة مقررة، سعر
 Course سبيل، مسلك، سعر الصرف، مقرر دراسي
 Course assessment تقييم المقرر الدراسي
 Course of business مجرى سير األعمال
 Course of exchange سعر التبديل، سعر الصرف
 Course of exchange سعر الصرف
 Court محكمة
 Court costs مصاريف المحكمة
 Court day يوم محاكمة، يوم جلسة
 Court of appeal محكمة استئناف
 Court of appeal محكمة استئناف
 Court of arbitration محكمة تحكيم
 Court of arbitration مجلس تحكيم
 Court of assize محكمة جنايات
 Court of bankruptcy محكمة التفاليس
 Court of bankruptcy محكمة التفاليس 



 Court of cassation محكمة النقض
 Court of causation محكمة النقض
 Court of competence محكمة االختصاص 
 Court of first instance محكمة ابتدائية، - أول درجة
 Court of first instance محكمة ابتدائية
 Court of justice محكمة
 Court of law محكمة القانون العام
 Court of personal statute محكمة األحوال الشخصية
 Court of personal statute محكمة األحوال الشخصية
 Court of summary justice محكمة جزئية
 Court of summary justice المحكمة الجزئية
 Court of young delinquents محكمة األحداث
 Court of young delinquents محكمة األحداث
 Court record محضر ضبط جلسة
 Court representative مندوب قضائي
 Court representative مندوب قضائي
 Covariance تغاير
 Covenant اتفاقية، عقد، ميثاق
 Covenant عهد، ميثاق، اتفاق
 Cover غطاء، تغطية، ضمان، رهن
 Cover يغطي، تغطية، غطاء، ضمان
 Cover-all clause شرط الضمان الشامل
 Cover analysis تحليل التغطية
 Cover coefficient معامل تغطية المخاطر
 Cover note مذكرة تغطية
 Cover note; covering note عقد تأمين مؤقت، مذكرة تأمين، إشعار تغطية
 Cover, to غطى، ضمن، غلف
 Coverage نسبة الغطاء، الغطاء
 Coverage تغطية، تأمين شمولي
 Covered arbitrage موازنة مغطاة
 Covered loan قرض مغطى
 Covered margin هامش الغطاء
 Covering غطاء، تغطية
 Covering deed عقد كفالة
 Covering deed سند تغطية
 Covering letter رسالة بمرفقات
 Covert خفي، غير ظاهر
 Craft مهارة، صنعة، مهنة، يدوية، حرفة
 Craft حرفة، َمْركب
 Craft and sea clause شرط الصندل
 Craft guild نقابة حرفية
 Craft of sea clause شرط الصندل أو الماعون
 Craftsman صانع يدوي، حرفي، ماهر
 Craftsman حرفي، صاحب حرفة
 Craftsmanship proficiency كفاءة مهنية
 Craftsmen طائفة الصناع
 Crane رافعة، آلة رافعة،
 Crash انهيار، إفالس
 Crash انهيار اقتصادي
 Crash program برنامج عاجل، برنامج مكثف
 Crate صندوق تعبئة
 Crawl down, to خفض سعر الصرف
 Crawl up, to رفع سعر الصرف
 Crawling peg مستوى زاحف لسعر الصرف
 Crawling peg; gliding of sliding   parity سعر تعادل متدرج، سعر صرف متحرك
 Create a mortgage, to أنشأ رهنًا، عقد رهنًا
 Create an industry, to أنشأ صناعة، أسس صناعة
 Create, to خلق، صنع، أنشأ، أسس
 Creation خلق، تكوين، إنشاء
 Creation إنشاء، إبداع، خلق
 Creation of bank deposits خلق ودائع مصرفية
 Creation of credit خلق االئتمان
 Creation of job إنشاء الوظيفة



 Creation of money خلق النقود، طرح النقود الكتابية
 Creative خالق، مبدع
 Creative decisions قرارات إبداعية
 Creative employee موظف مبدع
 Creative thinking التكفير الخالق
 Creative Thinking الفكر اإلبداعي 
 Creativity اإلبداع، االبتكار 
 Credence اعتماد
 Credentials أوراق االعتماد
 Credibility check تدقيق المعلومية
 Credit اعتماد، ائتمان، جانب دائن، قرض
 Credit تسليف، اعتماد، ائتمان، مبلغ دائن
 Credit , to قيد بالجانب الدائن، أضاف، أقرض
 Credit account حساب دائن
 Credit account حساب االئتمان
 Credit advice إشعار دائن، قيد دائن
 Credit advice إشعار باالعتماد
 Credit analysis تحليل ائتماني
 Credit analysis تحليل ائتماني
 Credit and debit دائن ومدين
 Credit balance رصيد دائن
 Credit balance unutilized رصيد غير مستخدم من االعتماد
 Credit bank مصرف ائتمان
 Credit bank بنك اقتراض، بنك اعتماد
 Credit basis أساس ائتماني
 Credit basis أساس ائتماني
 Credit bureau مكتب التسليف
 Credit buying شراء بالتقسيط
 Credit card بطاقة ائتمانية
 Credit card بطاقة ائتمان
 Credit ceiling حّد ائتماني، سقف ائتماني
 Credit charges تكلفة االئتمان
 Credit circulation تداول العملة الورقية
 Credit clearing تسوية الحسابات
 Credit co-operative society جمعية تسليف تعاونية
 Credit coins مسكوكات ائتمانية
 Credit column عمود دائن، خانة دائنة
 Credit committee لجنة االئتمان، لجنة التسهيالت االئتمانية
 Credit contraction تضييق االئتمان، تقييد االئتمان
 Credit control رقابة على االئتمان
 Credit control الرقابة على االئتمان
 Credit cooperative جمعية تسليف تعاونية
 Credit currency عملة ائتمانية
 Credit department إدارة االئتمان، قسم االعتمادات، إدارة  القروض
 Credit department إدارة االئتمان
 Credit document عقد تسهيالت ائتمانية
 Credit economy اقتصاد في االئتمان
 Credit entry قيد دائن
 Credit expansion توسع في االئتمان، بسط االئتمان
 Credit expiry انتهاء سريان االعتماد
 Credit export مؤسسة تمويل الصادرات
 Credit extension مّد أجل االعتماد، تجديد -
 Credit extension تجديد تسهيالت ائتمانية، مد أجل االعتماد
 Credit facilities تسهيالت ائتمانية
 Credit form نموذج ائتماني مرفق به الميزانية
 Credit form نموذج ائتماني مرفق به الميزانية
 Credit fund حد سحب
 Credit guarantee ضمان االئتمان
 Credit in kind ائتمان عيني
 Credit inflation تضخم االئتمان
 Credit inflation تضخم االعتماد
 Credit information department قسم االستعالمات
 Credit institution منشأة منح ائتمان، مؤسسة ائتمانية



 Credit institution مؤسسة ائتمانية
 Credit instrument أداة ائتمانية
 Credit insurance تأمين ضد مخاطر االئتمان، تأمين مخاطر  التصدير
 Credit insurance تأمين ضد تخلف المدينين عن الدفع
 Credit interest فائدة دائنة، فوائد -
 Credit interest فائدة دائنة
 Credit item قيد دائن
 Credit ledger دفتر أستاذ االعتمادات
 Credit ledger دفتر أستاذ االعتمادات
 Credit length مدة التسهيل االئتماني
 Credit limit حد ائتماني، سقف ائتماني
 Credit limits حدود االئتمان
 Credit line حد ائتماني
 Credit line حد التسهيالت االئتمانية
 Credit manager مدير التسليف
 Credit market سوق االئتمان
 Credit memorandum إشعار دائن
 Credit money نقود مصرفي، نقود كتابية
 Credit money نقود ائتمانية 
 Credit note إشعار إضافة، حافظة -
 Credit note إشعار بقيد دائن
 Credit Note إشعار دائن
 Credit on security اعتماد بضمان أوراق مالية، سلفة بضمان  أوراق مالية
 Credit operation عملية ائتمانية
 Credit policy سياسة ائتمانية
 Credit policy سياسة االئتمان
 Credit purchase شراء باألجل
 Credit rating تحديد مركز العميل، تحديد مالءة عميل
 Credit rating تحديد المركز االئتماني للعميل
 Credit Rating تقدير الجدارة االئتمانية
 Credit rationing ترشيد االئتمان
 Credit rationing تقييد االئتمان
 Credit report استعالم ائتماني، تقرير ائتماني
 Credit report استعالم ائتماني، تقرير ائتماني
 Credit requirement طلب اعتماد، طلب تسهيل
 Credit requirement طلب اعتماد
 Credit restrictions قيود على منح االئتمان
 Credit restrictions قيود على منح التسهيالت االئتمانية
 Credit risk مخاطر االئتمان
 Credit risks مخاطر االئتمان، مخاطر اإلعسار، مخاطر  التعسر
 Credit roll-over اعتماد متجدد، اعتماد بسعر فائدة متغير
 Credit roll-over اعتماد بسعر فائدة متغير
 Credit sale بيع باألجل
 Credit sales مبيعات آجلة
 Credit settlement تسوية ائتمانية
 Credit side جانب دائن
 Credit side الجانب الدائن من الحساب
 Credit slip إيصال دفع، قسيمة دفع، حافظة إضافة
 Credit slip مستند قيد دائن
 Credit society شركة ائتمان تعاوني
 Credit society شركة ائتمان تعاوني
 Credit squeeze تضييق االئتمان، حد من اإلقراض
 Credit squeeze الحد من اإلقراض، تضييق االعتمادات
 Credit stand-by اعتماد مساندة
 Credit standing درجة المالءة
 Credit status وضع االئتمان، وضع ائتماني
 Credit superstructure تركيبة االئتمان، هرم االئتمان
 Credit supply توزيع االئتمان المصرفي، عرض --
 Credit supply عرض أو توزيع االئتمان المصرفي
 Credit system نظام االئتمان
 Credit terms شروط ائتمانية، شروط منح االئتمان
 Credit terms شروط التسليف
 Credit tightening تضييق االئتمان، ضغط حجم االئتمان



 Credit to provide اعتماد مخصص للتشغيل 
 Credit to provide working fundsاعتماد تمويل العمليات الجارية، اعتماد  مخصص للتشغيل
 Credit tranche شريحة ائتمانية، شريحة من االئتمان الممنوح
 Credit transaction عملية ائتمانية
 Credit transaction عملية ائتمانية
 Credit transfer تحويل االئتمان
 Credit union اتحاد ائتمان تعاوني
 Credit union اتحاد تسليف
 Credit voucher مستند قيد دائن، قسيمة إيداع
 Credit voucher مستند قيد دائن
 Credit worthiness مقارنة المركز المالي، مالءة، قدرة على  االقتراض
 Credit worthiness جدارة ائتمانية، أهلية ائتمانية
 Credit worthy شخص ملئ، - قادرة على الدفع
 Creditor دائن
 Creditor الدائن
 Creditor account حساب دائن
 Creditor account حاسب دائن
 Creditor balance رصيد دائن
 Creditor balance رصيد دائن
 Creditor club اتحاد الدائنين، نادي الدائنين
 Creditor country بلد دائن
 Creditor in bankruptcy دائن تفليسة
 Creditor nation دولة دائنة
 Creditor of a creditor دائن مرتبة ثانية
 Creditor on mortgage دائن مرتهن
 Creditor position مركز دائن
 Creditor position وضع دائنية، مركز دائن
 Creditors' meeting جمعية الدائنين
 Creditor’s preferential claim دين ممتاز
 Creditor’s sale تصفية أصول تفليسة
 Creditor’s sale تصفية أمالك المفلس
 Creditors’ bill استدعاء الدائنين
 Creditors’ ledger دفتر أستاذ حسابات الدائنين
 Creditors’ meeting جمعية الدائنين
 Creeping inflation تضخم مستكين
 Creeping inflation تضخم زاحف
 Crew طاقم، مالحو السفينة أو الطائرة
 Crew-list الئحة أفراد الطاقم
 Crime جريمة، جناية
 Criminal action دعوى جزائية
 Criminal court محكمة جنائية
 Criminal law قانون جنائي
 Criminal law قانون جنائي
 Criminal negligence إهمال إجرامي
 Criminal negligence إهمال جنائي
 Criminal proceedings إجراءات جنائية
 Crisis أزمة
 Criteria معايير، محكات
 Criteria of performance معايير األداء
 Criterion معيار
 Criterion معيار، محك
 Criterion behavior سلوك معياري
 Criterion of efficiency معيار الكفاءة
 Criterion test اختبار معياري
 Critical حرج، خطير
 Critical حرج
 Critical activity نشاط حرج
 Critical event حدث جرح
 Critical incident method طريقة المواقف الحرجة 
 Critical level بداية حرجة
 Critical path analysis تحليل المسار الحرج
 Critical Path Analysis (CPA) تحليل األعمال حرجة
 Critical path method أسلوب المسار الحرج



 Critical Path Method أسلوب األعمال الحرجة
 Critical path scheduling جدولة المسار الحرج
 Critical Path Scheduling وضع جداول زمنية لألعمال الحرجة
 Critical point نقطة حرجة
 Critical stock level المستوى الحرج للمخزون
 Crook غشاش، محتال
 Crop محصول
 Crop diversification تنويع المحاصيل
 Crop insurance التأمين على المحاصيل
 Crop restriction تحديد المحاصيل
 Crop rotation دورة زراعية
 Cross متقاطع، مسطر، مشتق، تقاطع
 Cross-index دليل متعدد
 Cross action دعوى مضادة
 Cross check جمع أفقي ورأسي
 Cross checking مراجعة مزدوجة
 Cross classification تصنيف متقاطع، تصنيف مزدوج
 Cross conditionality شرطية مزدوجة
 Cross country comparisons مقارنات فيما بين الدول
 Cross elasticity of demand مرونة التقاطع للطلب
 Cross entry تصحيح القيد المعدل في الدفتر
 Cross examination إعادة استجواب
 Cross examination استجواب مضاد
 Cross firing checks شيكات متقاطعة
 Cross firing checks شيكات متقاطعة
 Cross head عنوان ثانوي
 Cross Indexing اإلحالة في الفهارس
 Cross out يشطب
 Cross rate سعر الصرف المشتق
 Cross reference اإلحالة
 Cross Referencing اإلحالة 
 Cross section analysis دراسة مقطعية، تحليل مقطعي
 Cross section data بيانات إحصائية
 Cross sectorial مشترك بين القطاعات
 Cross subsidy إعانة مشتركة
 Cross tabulation تبويب مزدوج
 Crossed check شيك مسطر
 Crossed check شيك مسطر
 Crossing تسطير، شطب
 Crossing account حساب عابر
 Crossing Account حساب عابر
 Crossing of frontiers عبور الحدود
 Crowd, to صعّد، رفع
 Crown lands أمالك التاج
 Crude خام، بسيط، إجمالي، غير ناضح
 Crude خام، مادة خام
 Crude birth rate معدل المواليد األولي
 Crude birth rates نسب مواليد إجمالية
 Crude death rates معدالت الوفيات اإلجمالية
 Crude iron خام الحديد، حديد خام
 Crude marriage rates معدالت زواج إجمالية
 Crude oil بترول خام، نفط خام
 Crude quantity كمية إجمالية
 Crude rate معدل خام
 Crude steel صلب خام
 Crude theory نظرية مبسطة
 Crumble, to انهار
 Crumbling prices انهيار األسعار
 Cube مكعب
 Cube مكعب
 Cube of a number مكعب عدد
 Cubic curve المنحنى التكعيبي
 Cubic foot قدم معكبة



 Cubic inch بوصة مكعبة
 Cubic measure قياس حجمي
 Cubic meter متر مكعب
 Cubic yard ياردة كعبة
 Cuboid متوازي مستطيالت
 Cultivation زراعة
 Cultivation زراعة، فالحة
 Cultivation of talent رعاية الموهبة
 Cultural ثقافي، زراعي
 Cultural ثقافي، متعلق بالثقافة
 Cultural Norms المعايير الثقافية
 Culture ثقافة
 Culture الثقافة
 Cum مع، بـ، باإلضافة إلى
 Cum distribution متضمنة التوزيعات
 Cum dividend بالكربون مرفق 
 Cum dividend مع الربح
 Cum drawing مع حق السحب، بالسحب
 Cum interest شامل الربح
 Cum new بما في ذلك اإلصدار الجديد، مع حق االكتتاب  في اإلصدار الجديد
 Cum new بما في ذلك اإلصدار الجديد
 Cum rights مع الحقوق الالحق
 Cumulative تراكمي
 Cumulative مجمع، متراكم، متجمع
 Cumulative curve منحى تراكمي
 Cumulative discount الخصم المتجمع
 Cumulative distribution توزيع تراكمي
 Cumulative dividend أرباح تراكمية
 Cumulative dividend حصة أرباح مجمعة
 Cumulative Dividend أرباح أسهم تراكمية
 Cumulative frequency توزيع تكراري متجمع
 Cumulative frequency curve منحنى تكراري متجمع
 Cumulative inflation تضخم تراكمي
 Cumulative interest فوائد تراكمية
 Cumulative limit حد مجمع
 Cumulative preference shares اسهم ممتازة، - متزايدة القيمة
 Cumulative preference shares أسهم ممتازة مجمعة األرباح
 Cumulative preferred stock اسهم ممتازة، - متزايدة القيمة
 Cumulative quantity discount خصم الكمية المتجمع
 Cumulative responsibility مسئولية مشتركة
 Cumulative shares أسهم تراكمية
 Cumulative Shares أسهم تراكمية
 Cumulative voting تصويت تراكمي
 Curator قيم، وصى
 Curatorship قوامة، وصاية
 Curb يقيد، يعرقل
 Curb broker سمسار خارج البورصة، سمسار غير رسمي
 Curb broker وسيط خارج البورصة
 Curb Exchange بورصة نيويورك
 Curb market سوق حرة، خارج التسعيرة
 Curb market سوق غير رسمية، أوراق مالية خارج  البورصة
 Cure plotter راسم المنحنيات
 Curfew حظر التجول
 Curiosity حب االستطالع
 Curiosity Want حب االستطالع (الفضول)
 Currency تداول، عملة متداولة، نقد
 Currency عملة
 Currency according to denominations العملة حسب الفئة
 Currency account حساب بالعملة األجنبية
 Currency appreciation ارتفاع قيمة العملة
 Currency arbitrage موازنة بين أسعار العمالت
 Currency area منطقة نقدية
 Currency area منطقة نقدية



 Currency basket سلة عمالت
 Currency bill كمبيالة بعملة أجنبية
 Currency bill كمبيالة بعملة أجنبية
 Currency bond سند بعملة أجنبية
 Currency Bond سند بعملة أجنبية
 Currency certificate سند على الخزانة
 Currency certificate; treasury bill سند، صك، إذن على الخزانة
 Currency clause نص خيار العملة
 Currency coktail مزيج من عمالت
 Currency conversion rates أسعار تحويالت العمالت
 Currency deal عملية صرف، عملية موازنة، صفقة عملة
 Currency deal عمليات صرف، عمليات موازنة
 Currency dealer متعامل، أخصائي صرافة
 Currency deflation انكماش نقدي
 Currency depreciation انخفاض العملة
 Currency depreciation انخفاض قيمة العملة
 Currency devaluation تخفيض سعر العملة
 Currency devaluation تخفيض قيمة صرف العملة
 Currency exchange محل صرافة
 Currency exchange; - swap تبادل عمالت، مبادلة بين عملتين
 Currency expansion توسع نقدي
 Currency flap غطاء العملة
 Currency holding أرصدة نقدية
 Currency in circulation عملة متداولة
 Currency inflation تضخم نقدي
 Currency inflation تضخم العملة
 Currency issued عملة مصدرة، عملة مطروحة للتداول
 Currency leakage تسرب العملة
 Currency notes نقود ورقية حكومية
 Currency notes عملة ورقية، أوراق النقد
 Currency of option عملة الخيار، خيار الصرف
 Currency of payment عملة الدفع
 Currency of settlement عملة التسوية
 Currency peg أساس ربط العملة، سعر العملة
 Currency pool مجمع النقد
 Currency principle مبدأ تقييد إصدار العملة
 Currency reform إصالح نقدي
 Currency reserve احتياطي نقدي
 Currency restriction تقييد إصدار العملة
 Currency restriction تقييد إصدار العملة
 Currency snake تقويم مشترك
 Currency stabilization تثبيت قيمة العملة
 Currency swap عملية مبادلة نقد
 Currency translation تقويم العملة
 Currency union اتحاد نقدي، تكتل نقدي
 Currency unit وحدة نقد، وحدة نقدية
 Currency unit وحدة العملة
 Current حالي، جاري
 Current متداول، جار~، سار~، حالي، سائد
 Current account حساب جار
 Current account ledger دفتر أستاذ الحسابات الجارية
 Current account ledger دفتر أستاذ الحسابات الجارية
 Current account; account current; ~حساب جار
Current Assets األصول الحالية
 Current assets أصول متداولة
 Current assets أصول جارية
 Current balance ميزان العمليات الجارية
 Current budget ميزانية المصروفات واإليرادات الجارية
 Current budget الموازنة الجارية
 Current Budget الميزانية الجارية
 Current capital راس المال المتداول
 Current capital رأس مال جار
 Current cash flow تدفق نقدي صافٍ 



 Current consumption استهالك جارٍ 
 Current cost التكلفة الجارية
 Current data بيانات جارية
 Current debt دين جارٍ 
 Current Debt دين جاري
 Current demand طلب جار، طلب حال
 Current domestic value القيمة الجارية المحلية
 Current earnings أرباح محققة
 Current expenditures نفقات جارية
 Current expenses مصروفات جارية
 Current factor cost تكلفة عوامل اإلنتاج الجارية
 Current fallacy خطأ سائد، خطأ متكرر
 Current income دخل حالي، دخل دوري
 Current interest فوائد جارية
 Current investment استثمار جارٍ 
 Current issues إصدارات جارية
 Current liabilities خصوم متداولة، التزامات قصيرة األجل
 Current liabilities خصوم متداولة، التزامات جارية
 Current manpower القوى العاملة الحالية
 Current market prices أسعار السوق الحالية
 Current market prices أسعار السوق الحالية
 Current matters شئون جارية، شئون الساعة
 Current money عملة متداولة
 Current money عملة متداولة
 Current month شهر جار، شهر حالي
 Current operating expenses نفقات تشغيل جارية
 Current payments مدفوعات جارية
 Current performance أداء حالي
 Current period فترة جارية، فترة حالية
 Current position analysis تحليل الوضع الراهن
 Current price سعر السوق، سعر اليوم
 Current price سعر حالي
 Current rate of exchange سعر الصرف السائد
 Current rate of exchange سعر الصرف السائد
 Current rate of wages معدل المرتبات الحالي
 Current ratio نسبة السيولة، نسبة األصول المتداولة  للخصوم المتداولة
 Current ratio نسبة التداول
 Current Ratio النسبة الحالية
 Current replacement cost تكلفة اإلحالل الجارية
 Current Return العائد الجاري
 Current settlement تسوية جارية
 Current standards المعايير الجارية
 Current statistics اإلحصاءات الجارية
 Current transactions معامالت جارية
 Current transfers تحويالت جارية
 Current value of exports قيمة الصادرات الجارية
 Current wage مرتب جاٍر، - سائد
 Current wants احتياجات جارية
 Current year سنة حالية، عام حالي
 Current year السنة الحالية
 Current yield ناتج جار
 Current yield العائد الجاري
 Curriculum منهج دراسي
 Curriculum vitae بيانات حالة، بيانات شخصية، بيانات سيرة  ذاتية
 Curriculum vitae بيان المؤهالت والخبرات، بيان حالة
 Curtail يخفض، يضغط
 Curtail the output, to قيد اإلنتاج، خفض -
 Curtail, to قيَّد، َحَصَر، قلّصَ 
 Curtailment قيد، خفض، إنقاص
 Curtailment تخفيض، ضغط
 Curtailment of expenses خفض المصروفات، حد من المصروفات
 Curve منحنى
 Curve concave upwards منحنى ٌمقَعَّر، - محدَّب ألعلى



 Curve fitting تسوية إحصائية
 Curve fitting توفيق المنحنيات
 Curve humps منحنى ذوي سنمين
 Curve of marginal cost منحنى التكلفة الحدية
 Curve showing violent fluctuations منحى شديد التقلب
 Curvilinear correlation ارتباط غير مستقيم
 Curvilinear trend اتجاه عام منحنى
 Cushion of foreign exchange احتياطي العملة األجنبية
 Custodial theory نظرية الرعاية
 Custodian حارس، أمين
 Custodian trustee قيم، حارس معيّن
 Custodianship قوامة، حراسة
 Custody وصاية، حفظ، إيداع، حبس
 Custody charges رسوم حفظ
 Custom عادة، عرف، جمرك، عمالء
 Custom عرف، عادة، تقليد سائد
 Custom-built مصنوع حسب الطلب
 Custom-made مفصل حسب الطلب
 Custom-tailored مخيط حسب مقاسات العميل
 Custom border حدود جمركية
 Customary معتاد، كالعادة، كما جرى عليه العرف
 Customary clause شرط االعتياد
 Customary law قانون عرفي
 Customary prices األسعار المألوفة
 Customary tare وزن العبوات االعتيادي
 Customer عميل، زبون
 Customer risk حد المخاطرة لعميل
 Customer service خدمة العمالء
 Customer turnover معدل دوران العمالء
 Customer Turnover معدل تغير الزبائن (العمالء)
 Customer’s safe deposit غرفة الخزائن المؤجرة للعمالء، غرفة  محصنة للعمالء
 Customers’ ledger دفتر أستاذ الذمم
 Customers’ safe deposit غرفة الخزائن المؤجرة للعمالء
 Customization اإلنتاج حسب طلب العميل
 Customs جمرك، جمارك
 Customs جمرك، رسوم جمركية، مكوس
 Customs-house note إخطار جمركي
 Customs administration مصلحة الجمارك، إدارة الجمارك، دائرة -
 Customs administration إدارة الجمارك
 Customs agency وكالة جمركية، مكتب تخليص
 Customs area منطقة جمركية
 Customs authorities سلطات جمركية
 Customs barrier حاجز جمركي
 Customs barriers حواجز جمركية
 Customs bond تعهد جمركي
 Customs broker مخلص جمركي
 Customs broker وسيط جمركي
 Customs certificate شهادة جمركية
 Customs certificate شهادة جمركية
 Customs charges مصاريف جمركية
 Customs charges مصاريف جمركية
 Customs claims مطالبات جمركية
 Customs claims مطالبات جمركية
 Customs clearance تخليص جمركي
 Customs clearance charges مصاريف تخليص جمركية
 Customs clearance charges مصاريف تخليص جمركية
 Customs control رقابة جمركية، إشراف جمركي
 Customs control مراقبة جمركية
 Customs cooperation council مجلس التعاون الجمركي
 Customs debenture استرداد للرسوم الجمركية
 Customs debt; - debenture دين جمركي
 Customs declaration إقرار جمركي
 Customs drawback نظام الدروباك، - استرداد الرسوم الجمركية  على الواردات



 Customs drawback الرسوم الجمركية المستعادة
 Customs dues رسوم جمركية
 Customs duties رسوم جمركية
 Customs Duties رسوم كمركية
 Customs entry إقرار جمركي
 Customs examination فحص جمركي، تفتيش جمركي
 Customs fine غرامة جمركية
 Customs formalities إجراءات جمركية
 Customs frontier نطاق الجمارك،
 Customs frontiers حواجز جمركية
 Customs house مكاتب الجمارك، جمرك
 Customs house إدارة الجمارك، مركز جمركي
 Customs house lead رصاص الجمرك
 Customs house receipt إيصال جمركي
 Customs house seal ختم الجمرك
 Customs inspection تفتيش جمركي
 Customs inspection تفتيش جمركي
 Customs invoice فاتورة جمركية
 Customs legislation تشريع الجمارك، قانون -
 Customs measures إجراءات جمركية
 Customs officer موظف الجمارك
 Customs permit تصريح جمركي، ترخيص جمركي
 Customs permit إذن جمركي
 Customs post مركز جمركي
 Customs procedures إجراءات جمركية
 Customs protection حماية جمركية
 Customs regulations قواعد جمركية
 Customs regulations تعليمات جمركية
 Customs release إفراج جمركي
 Customs revenue إيرادات جمركية
 Customs revenues إيرادات جمركية
 Customs specification بيان جمركي
 Customs tare وزن العبوات كما تقرره الجمارك
 Customs tariff تعريفة جمركية
 Customs tarification تسعير جمركي، تحديد التعريفة الجمركية
 Customs territory منطقة جمركية
 Customs union اتحاد جمركي
 Customs valuation تقدير الجمرك
 Customs value قيمة جمركية
 Customs visa ترخيص دخول الجمرك
 Customs walls حواجز جمركية
 Customs warehouses مخازن جمركية
 Cut حاصل جمع مجموعة أو رزمة شيكات
 Cut يخفض، يقطع، تخفيض
 Cut- off limit أدنى مرع
 Cut-off ميزانية دورية للشيكات بغرض الرقابة
 Cut-off غلق، قصاصة
 Cut-off date تاريخ االنتهاء
 Cut-rate financing تحويل بفائدة منخفضة
 Cut-rate jobs وظائف منخفضة األجر
 Cut-throat competition منافسة قاتلة
 Cut – off Statement كشف قطع
 Cut down يخفض
 Cut of a coupon, to نزع قسيمة
 Cut slip ربط ورق يكتب عليه مجموع رزمة شيكات
 Cut slip شريط ورق يكتب عليه
 Cut, to قطع، خفض، قصَّ 
 Cutback تخفيض اإلنتاج
 Cutting تخفيض، تنزيل
 Cutting خفض السعر
 Cutting press قصاصات الجرائد، - الصحف
 Cybernetics علم التحكم واالتصال
 Cycle تسلسل، دورة، دائرة، تعاقب



 Cycle دورة
 Cycle accounting محاسبة دورية
 Cycle billing المطالبة الدورية
 Cycle Billing المطالبة الدورية
 Cycle memory دورة الذاكرة
 Cycle of falling prices دورة خفض األسعار
 Cycle of operation دورة التشغيل
 Cycle of rising prices دورة ارتفاع األسعار
 Cycle per second وحدة الدوران أو التعاقب
 Cycle Posting ترحيل دائري (دوري)
 Cycle shift اإلزاحة الدائرة
 Cycle store دورة تخزين
 Cycle time زمن الدورة
 Cyclical دوري، متعلق بالدورة االقتصادية
 Cyclical change تغير دوري
 Cyclical component مكون دوري، عنصر الدورة
 Cyclical demand طلب دوري
 Cyclical disequilibrium اختالل دوري، عدم توازن دوري
 Cyclical fluctuations تقلبات دورية
 Cyclical fluctuations تقلبات دورية
 Cyclical Fluctuations التقلبات الدورية
 Cyclical forecast نبؤ دوري
 Cyclical inflation تضخم دوري
 Cyclical movement حركة دائرية
 Cyclical nature طبيعة دورية
 Cyclical peaks قسم دورية
 Cyclical phenomena ظواهر دورية
 Cyclical stock سلع موسمية، سلع دورية
 Cyclical stock مخزون دوري
 Cyclical swings تقلبات دورية
 Cyclical unemployment بطالة دورية
 Cyclical variation تغيرات دورية
 Cyclical variations التغيرات الدورية
 Cycling دوران
 Cylinder اسطوانة
 Cylinder أسطوانة
 Cylinder press مطبعة أسطوانية
 Cylindrical أسطواني
 Cylindrical coordinates إحداثيات أسطوانية
 Cylindrical surface سطح أسطواني
 Dabler مضارب بقدر ضئيل في البورصة
 Daily يومي
 Daily يومي، يوميا
 Daily – Paid Workers العمال المياومون
 Daily allowance بدل يومي
 Daily arrivals رحالت الوصول اليومية
 Daily backup volume مجلد االحتياطي اليومي
 Daily balance interest calculation طريقة احتساب الفائدة على الرصيد اليومي
 Daily Cash Report تقرير النقد اليومي
 Daily closing prices أسعار اإلقفال اليومية
 Daily compensation تعويض يومي
 Daily consumption استهالك يومي
 Daily mileage مسافة مقطوعة يوميًا
 Daily money; - loan قرض من يوم ليوم، فرض يومي
 Daily paid worker عامل باليومية
 Daily performance record سجل أداء يومي
 Daily quotation كشف أسعار يومي، تسعيرة يومية
 Daily returns إيرادات يومية
 Daily statement of account كشف حساب يومي
 Daily statement of account كشف حساب يومي
 Daily time ticket استمارة العمل اليومي
 Daily working hours ساعات العمل اليومي
 Daily Working Hours ساعات العمل اليومي



 Dairy مصنع ألبان
 Dairy-produce منتجات ألبان
 Dairy farm مزرعة ألبان
 Damage خسارة، عيب، تلف، ضرر، عطب
 Damage ضرر، تلف
 Damage caused by drought ضرر بسبب الجفاف
 Damage chargeable to … ضرر يتحمله   …  
 Damage claim طلب تعويض عن ضرر
 Damage in transit تلفيات أثناء النقل، عوارية
 Damage report تقرير تلفيات
 Damage report تقرير أضرار
 Damage survey معاينة الخسائر
 Damage survey معاينة الضرر
 Damage to property ضرر مادي، ضرر ألحق بالممتلكات
 Damage to reputation ضرر معنوي، إساءة إلى السمعة الحسنة
 Damageable goods بضائع قابلة للتلف
 Damaged cargo حمولة تالفة 
 Damaged goods بضاعة معيبة
 Damaged goods بضاعة تالفة
 Damaged property ضرر مادي
 Damages تعويضات، تضمينات
 Damages تعويضات، أضرار
 Damages for breach of contract تعويض أضرار لمخالفة العقد
 Damnify, to ، أوقع الضرر، أحدث الضرر أضرَّ
 Damp down domestic consumption خفَّض االستهالك المحلي
 Damp, to ضيَّق، خفض، قلل القيمة، قلّل
 Danger خطر 
 Danger of tire خطر الحريق
 Dangerous cargo شحنة خطرة
 Dangerous goods بضائع خطرة
 Dangerous machine آلة خطرة
 Dangerous trades مهن خطرة
 Dangerous work عمل خطر
 Dangerous zone منطقة خطر
 Danish Export Finance Corporation مؤسسة تمويل الصادرات الدانمركية
 Dardanism إعدام فائض اإلنتاج
 Data بيانات، معلومات، حقائق
 Data بيانات
 Data البيانات
 Data accumulation تراكم البيانات
 Data acquisition جمع البيانات، حصول على البيانات
 Data acquisition تحصيل البيانات
 Data automation, datamation المعالجة األوتوماتيكية للبيانات
 Data bank مصرف المعلومات، بك المعلومات، فهرس  مركزي للمعلومات
 Data bank بنك بيانات
 Data base أساس البيانات
 Data base قاعدة البيانات
 Data carrier حامل البيانات
 Data cell خلية بيانات
 Data celle storage ذاكرة جمع المعلومات
 Data center مركز بيانات
 Data collection جميع البيانات
 Data collection جمع البيانات
 Data communication توصيل المعلومات
 Data communication اتصال البيانات
 Data compression كبس البيانات
 Data conversion تحويل البيانات
 Data Costs تكاليف البيانات
 Data density كثافة البيانات
 Data description table جدول وصف المعلومات
 Data display unit وحدة عرض البيانات
 Data division قسم توصيف البيانات 
 Data documentation توثيق البيانات



 Data element وحدة المعلومات
 Data element عنصر البيانات
 Data entry إدخال البيانات
 Data entry إدخال البيانات
 Data entry keyboard لوحة إدخال البيانات
 Data error خطأ بيانات
 Data feed back استرجاع المعلومات
 Data flow تداول البيانات
 Data flow chart خريطة تدفق البيانات
 Data format شكل البيانات
 Data formation تهيئة البيانات
 Data gathering جمع البيانات
 Data handling مناولة البيانات
 Data input إدخال البيانات
 Data input and output مدخالت ومخرجات المعلومات
 Data link موصل بيانات
 Data networks شبكة المعلومات
 Data of dispatch تاريخ اإلرسال
 Data plotter وحدة رسم بياني
 Data preparation تجهيز البيانات
 Data processing تشغيل البيانات
 Data Processing معالجة المعطيات
 Data processing center مركز تشغيل البيانات
 Data processing computer حاسب آلي
 Data processing system نظام تشغيل البيانات
 Data processor منسق معلومات
 Data processor معالج البيانات، مجهز البيانات
 Data purification تنقية البيانات
 Data record سجل البيانات
 Data recording تسجيل البيانات
 Data retrieval استعادة البيانات
 Data set مجموعة البيانات
 Data sheet كشف البيانات
 Data source مصدر البيانات
 Data Statement عبارة المعطيات
 Data store مخزن البيانات
 Data structure هيكل البيانات
 Data terminal وحدة بيانات طرفية
 Data test بيانات اختبارية
 Data track مسار بيانات
 Data transfer انتقال البيانات
 Data transmission نقل البيانات
 Data transmission network شبكة إيصال المعلومات عن بُعد
 Data updating تحديث البيانات
 Data word كلمة بيانات
 Data, Classification of تصنيف البيانات 
 Data, Reliability of دقة البيانات
 Data, Sources of مصادر البيانات
 Date تاريخ، تاريخ االستحقاق، يوم، موعد
 Date-stamp ختم تاريخ
 Date  تاريخ
 Date back يؤرخ بتاريخ سابق
 Date back, to خ بتاريخ سابق أرَّ
 Date forward يؤرخ بتاريخ الحق
 Date forward, to أرخَّ بتاريخ الحق
 Date line خط تغيير التاريخ
 Date of delivery تاريخ التسليم
 Date of Delivery تاريخ التسليم
 Date of effect تاريخ السريان
 Date of issue تاريخ اإلصدار
 Date of maturity تاريخ االستحقاق، تاريخ األجل
 Date of maturity تاريخ االستحقاق
 Date of Maturity تاريخ االستحقاق



 Date of post mark تاريخ ختم البريد
 Date of record تاريخ التسجيل
 Date stamp ختم التاريخ
 Date, to خ، وضع تاريخ اليوم أرَّ
 Dated bonds سندات محددة االستحقاق
 Dated securities أوراق مالية ذات تاريخ محدد
 Dateless بدون تاريخ
 Dating مؤرخ في، يرجع تاريخه إلى
 Dating, dated billing تأخير موعد الدفع
 Datum بيان
 Day يوم
 Day- work عمل باليومية
 Day-bill كمبيالة محددة التاريخ
 Day-bond سند محدد التاريخ
 Day-book دفتر يومية، يومية
 Day-book دفتر اليومية
 Day-laborer عامل باليومية
 Day-light overdraft كشف حساب االحتياطي خالل ساعات العمل
 Day-light trading شراء وبيع يتم في ذات اليوم
 Day-loan قرض لمدة يوم
 Day-off يوم عطلة
 Day-to-day loan قرض قصير الجل تحتسب عليه فائدة يومية
 Day-to-day work عمل يومي
 Day light saving time نظام توقيت لالستفادة من ضوء النهار
 Day loan سلفة لمدة يوم
 Day nursery دار حضانة
 Day of entry يوم الدخول
 Day off يوم إجازة
 Day order أمر لمدة يوم واحد فقط
 Day order طلب صالح ليوم واحد
 Day Order طلب محدد بيوم واحد
 Day price سعر اليوم
 Day release إجازة ليوم واحد
 Day shift نوبة العمل أثناء ساعات النهار
 Day to day loan قرض من يوم ليوم
 Day to day money إيداع من يوم ليوم
 Day to day rate معدل يومي، سعر يومي
 Day work يوم عمل
 Daylight exposure مجموع مراكز العمالت المعلقة
 Days of grace فترة سماح
 Days of grace مهلة، أيام المهلة
 Days of Grace أيام المهلة
 Days’ sight  أيام بعد االطالع
 De-rating تخفيض القيمة الضريبية
 De facto أمر واقع، واقع األمر
 De facto بالفعل، في واقع األمر، عمليًا
 De facto واقعي، بحكم الواقع
 De facto corporation جمعية فعلية
 De facto monopoly احتكار فعلي
 De facto population التعداد الفعلي للسكان
 De jure قانونًا، شرًعا
 De jure قانوني، شرعي، بحكم القانون
 De jure population التعداد النظري للسكان
 Dead ميت، فارغ، جامد
 Dead-end job وظيفة مغلقة
 Dead-line آخر موعد لالستحقاق
 Dead-lock طريق مسدود، مأزق
 Dead-weight capacity طاقة محمول السفينة، حمولة سفينة قصوى
 Dead-weight tonnage حمولة سفينة مسموح بها
 Dead account حساب خامل، حساب متوقف، حساب عديم  الحركة
 Dead account حساب خامل
 Dead assets أصول غير منتجة، أصول عقيمة
 Dead assets أصول غير منتجة



 Dead beat متهرب من الدفع
 Dead freight نولون ضائع، تعويض عدم الشحن الواجب
 Dead freight أجرة الشحن الضائعة
 Dead halt توقف كامل
 Dead head عربة غير محملة، عامل خامل
 Dead heading ترحك العربات غير المحملة إلى أهدافها
 Dead law قانون غير معمول به
 Dead letter رسالة مرتدة
 Dead loan دين مضى ميعاد استحقاقه، دين متعسر
 Dead loan قرض مستحق ولم يسدد
 Dead Loans قروض معدومة
 Dead loss خسارة محققة، خسارة كاملة
 Dead loss خسارة محققة
 Dead Loss خسارة ال تعوض
 Dead market سوق ميتة
 Dead market سوق كاسدة
 Dead money مال غير موظف، مال غير مستثمر
 Dead money أصول ال تدر عائدا
 Dead pledge رهن حيازي مطفأ   –   مسدد دينه
 Dead rent أجرة تافهة، إيجار تافه
 Dead rent أجرة لمنفعة مؤجلة
 Dead season موسم راكد، موسم ميت
 Dead season موسم راكد
 Dead stock راس مال غير منتج، مهمات ومعدا
 Dead stock بضاعة راكدة
 Dead Stock بضاعة معدومة
 Dead storage تخزين طويل األجل
 Dead time وقت ضائع
 Dead time وقت ضائع، وقت التوقف
 Dead use منفعة مؤجلة
 Dead work عمل عقيم
 Deadline موعد نهائي
 Deadlock طريق مسدود، موقف حرج
 Deadness of commerce كساد التجارة، ركود األعمال
 Deadweight حمولة قصوى
 Deadweight capacity طاقة الحمولة القصوى
 Deadweight debt دين غير مغطى، قروض ال تقابلها أصول  حقيقية
 Deal صفقة، عملية تجارية، مقدار
 Deal صفقة، يتعامل
 Deal firm, to عقد صفقة باته، تعامل باتًا
 Deal flat, to تعامل على األساس
 Deal in options, to ضارب على الخيارات، تعامل على التعليمات  الجزائية
 Deal net, to تعامل على الصافي
 Deal on joint account صفقة مشتركة
 Deal on stock exchange صفقة في سوق الوراق المالية
 Deal with, to تعامل مع، تداول
 Deal, to تعامل، اتجر، عقد صفقة، ضارب في سوق  المال
 Dealer متعامل، تاجر، أخصائي صرف أجنبي،  مضارب
 Dealer سمسار أوراق مالية، تاجر، موزع، متعامل
 Dealer acceptance قبول الوسطاء توزيع السلعة
 Dealer aids وسائل ترويجية لمساعدة الوسطاء
 Dealer banks مجموعة المصارف المتعاملة على دين  الحكومة االتحادية
 Dealer position مركز المتعامل في الصرف األجنبي
 Dealer’s charges هامش ربح المتعامل، فرق بين البيع  والشراء، هامش البائع
 Dealer’s licence رخصة المتعامل، رخصة الصراف
 Dealers manual دليل موزعين
 Dealing تعامل، معاملة، صفقة
 Dealing for a fall تعامل على النزول
 Dealing for a rise تعامل على الصعود
 Dealing for settlement تعامل تحت التصفية
 Dealing for the account صفقة آجلة
 Dealing in foreign notes and coinعمليات صرف نقدية، تعامل في أوراق  البنكنوت والعملة المعدنية
 Dealings معامالت، صفقات تجارية



 Dealt تم التعامل عليه، تم تداوله
 Dear غال، مكلف، عزيز، ثمين
 Dear money أموال تكلفة اقتراضها مرتفعة، عملة عزيزة
 Dear money نقود غالية، ائتمان مقيد
 Dearness غالء، ندرة
 Dearness of credit ندرة االئتمان وغالؤه
 Death وفاة، موت
 Death benefit تعويض وفاة
 Death benefit تعويض الوفاة
 Death certificate شهادة وفاة
 Death duties ضريبة تركات
 Death duties ضريبة التركات
 Death grant منحة وفاة
 Death notice إعالن وفاة، نعى
 Death penalty sentence حكم باإلعدام
 Death rate معدل الوفيات
 Death rate معدل الوفيات
 Death statistics إحصاءات الوفيات
 Death tax ضريبة تركات
 Debar يمنع، يحرم
 Debark, to نزل من المركب، فّرغ
 Debarkation نزول من المركب، تفريغ
 Debarred ممنوع، محروم، مغلق
 Debase يخفض
 Debasement تقليل أو إنقاص وزن عملة معدنية أو غشها
 Debasement of the coinage تخفيض العملة
 Debatable نقطة موضع نقاش
 Debate مناقشة، مداولة، مناظرة
 Debate مناقشة، جدل
 Debate, to ناقش، جادل
 Debenture إقرار بمديونية، صك، سند
 Debenture سند، سند تجاري
 Debenture سند تجاري
 Debenture bond سند قرض
 Debenture Bond سند تجاري
 Debenture bonds سندات قرض، صكوك قرض
 Debenture Capital رأسمال سندات
 Debenture Discount حسم سندات
 Debenture holder حامل أو مالك سند
 Debenture issue إصدار سندات
 Debenture loan سند قرض
 Debenture loan قرض إجباري، قرض إلزامي
 Debenture redemption استهالك السندات
 Debenture Redemption استهالك السندات (استيفاء)
 Debenture stock سند قابل للتجزئة بطريق التحويل
 Debenture stock أسهم دائنة
 Debenture Stock اسهم دين
 Debenture without special security التزام بدون ضمان خاص
 Debit جانب مدين، مدين، خصم
 Debit مبلغ مدين
 Debit قيد على الحساب
 Debit account حساب مدين
 Debit advice إشعار خصم، إشعار مدين
 Debit advice إشعار مدين
 Debit and credit منه وله، مدين ودائن
 Debit balance رصيد مدين
 Debit Balance الرصيد الدائن
 Debit ceiling; - limit حد االقتراض
 Debit column عمود مدين
 Debit entry قيد مدين، قيد خصم
 Debit Entry قيد مدين
 Debit interest فائدة مدينة
 Debit interest فائدة مدينة



 Debit Interest الفائدة المدينة
 Debit item بند مدين، قيد مدين
 Debit memo إشعار مدين، مذكرة مدينة
 Debit note إشعار مدين، إشعار خصم
 Debit Note إشعار مدين
 Debit ratio نسبة الدين، معدل -
 Debit ratio نسبة الدين
 Debit Ratio نسبة الدين
 Debit side جانب مدين
 Debit ticket حافظة خصم
 Debit ticket; charge ticket حافظة خصم
 Debit voucher مستند قيد مدين
 Debit voucher مستند قيد مدين
 Debit, to خصم، قيد على
 Deblocking تفتيت
 Debriefing تقديم معلومات
 Debt دين، مديونية، حق
 Debt دين
 Debt ذمة (دين)
Debit-equity ratio نسبة القروض إلى رأس المال
 Debt assumption التزامات تم التعاقد عليها
 Debt book دفتر المدينين، دفتر اذمم
 Debt Book دفتر الذمم
 Debt burden   عبء الدين، استدانة
 Debt capital راس مال مقترض
 Debt capital رأس مال مقترض
 Debt collection تحصيل الديون
 Debt collector محصل ديون
 Debt consolidation clause شرط تثبيت دين، شرط تحقيق الدين
 Debt conversion تحويل دين إلى دين آخر بشروط أفضل
 Debt conversion تحويل الدين
 Debt deflation انكماش حجم الدين
 Debt due دين حال، - مطلوب
 Debt financing تمويل باالقتراض
 Debt financing تمويل الدين
 Debt funding تثبيت الدين
 Debt guaranteed دين مضمون
 Debt holder دائن
 Debt instrument سند المديونية
 Debt limit حد المديونية
 Debt limit حد الدين
 Debt Limit الحد األعلى للدين
 Debt load عبء المديونية
 Debt management إدارة الدين
 Debt monetisation تسييل الدين
 Debt of record دين مقيد في سجالت
 Debt on sight; - at sight دين باالطالع
 Debt ratio معدل االستدانة، معدل القدرة على -
 Debt ratio نسبة الدين
 Debt redemption استهالك دين، استرداد دين
 Debt reduction reserve احتياطي تسديد الدين
 Debt refinancing إعادة تمويل المديونية
 Debt relief تخفيف أعباء الدين
 Debt relief تخفف عبء الدين
 Debt relief trustee هيئة تخفيف أعباء الدين
 Debt renewable دين قابل للتجديد
 Debt repayable by annual   instalments دين قابل للسداد بأقساط سنوية
 Debt repudiation رفض الدين
 Debt repudiation رفض سداد الدين
 Debt rescheduling إعادة جدولة الدين
 Debt service خدمة الدين
 Debt servicing capacity قدرة على ضمان خدمة الدين
 Debt, Doubtful دين مشكوك فيه



 Debtor مدين
 Debtor مدين
 Debtor account حساب مدين
 Debtor and creditor account حساب بطريقة منه وله
 Debtor attached مدين محجوز عليه
 Debtor country دولة مدينة، بلد مدين
 Debtor nation دولة مدينة
 Debtor on mortgage مدين بضمان رهن
 Debtor position وضع مديونية
 Debtor reduction reserve احتياطي تسديد الدين
 Debtor side جانب مدين، منه
 Debtor warrant سند ضمان استعادة الدين وملحقاته
 Debtors account حساب العمالء المدينين
 Debtors accounts حسابات المدينين
 Debug يستعرض
 Debug يتفقد
 Debug a program يستعرض برنامجا
 Debugger مشخص األخطاء
 Debugging تصحيح األخطاء
 Debugging aid routine برنامج مساعدة التصحيح
 Debureaucratization الحد من البيروقراطية
 Deca ديكا (عشرة أضعاف)
 Decade عقد عشري، مدة عشر سنوات
 Decade عقد، عشر سنوات
 Decagon مضلع عشاري (ذو عشرة أضالع)
 Decameter ديكامتر (عشرة أمتار)
 Decay فساد، اضمحالل، استنزاف
 Decay يفسد، فساد
 Decay time زمن التضاؤل
 Deceased متوفي، ميت، فقيد
 Deceased account حساب التركات، حسابات المتوفين
 Deceased estate تركة، ميراث، إرث
 Decedent فقيد، مرحوم، ميت
 Decedent’s estate تركة ميراث، إرث
 Deceit غش
 Deceleration تباطؤ، تقاصر، خفض السرعة
 Deceleration of prices تباطؤ ارتفاع األسعار
 Deceleration time زمن التباطؤ أو التقاصر
 Decennial عشري، كل عشر سنوات
 Decennial intervals فترات عشرية
 Decentralization   ال مركزية
 Decentralization الالمركزية
 Decentralization ال مركزية
 Decentralization of authority ال مركزية السلطة
 Decentralization of industry   ال مركزية التصنيع
 Decentralization of Procurement الالمركزية في الشراء
 Decentralization performance ال مركزية األداء
 Decentralize, to ألغى المركزية، أبطل المركزية
 Decentralized planning تخطيط ال مركزي
 Deceptive كاذب، مخادع، مضلل
 Deceptive advertisement إعالن كاذب
 Deceptive advertising دعاية كاذبة، دعاية مضللة
 Deci بادئة معناها (ُعشرْ )
 Decibel دسيبل (وحدة قياس شدة الصوت)
 Decide a case, to فصل في موضوع
 Decide in a dispute, to فصل في نزاع
 Decide, to قّرر، بّت، فَصَل، حدَّد
 Decided محكوم فيه، مقرر، مفصول فيه، ال جدال فيه،  مفروغ منه
 Decided difference فرق محدد
 Decided opinion رأس مرشد
 Decided recovery ازدهار، استرجاع، استعادة
 Decile عشير
 Decimal عشري



 Decimal-to-binary conversion التحويل من العشري إلى الثنائي
 Decimal Classification التصنيف العشري
 Decimal coinage نظام النقد العشري
 Decimal figure رقم عشري
 Decimal fraction كسر عشري
 Decimal fraction كسر عشري
 Decimal logarithm لوغاريتم عشري
 Decimal measure قياس عشري
 Decimal notation ترقيم عشري
 Decimal number عدد عشري
 Decimal operation عملية عشرية
 Decimal place منزلة عشرية
 Decimal point عالمة عشرية
 Decimal system نظام عشري
 Decimaliztion تطبيق النظام العشري
 Decimeter ديسيمتر (عشر سنتيمترات)
 Decipher يحل الرموز، يقرأ الشفرة
 Decision قرار، حكم
 Decision قرار
 Decision box رمز القرار
 Decision centers مراكز القرارات
 Decision function دالة البت، دالة التقرير
 Decision making اتخاذ قرار، عملة اتخاذ القرار
 Decision making صنع القرار
 Decision process عملية اتخاذ القرار
 Decision subject to appeal حكم قابل لالستئناف
 Decision table جدول اتخاذ القرار
 Decision tables جداول القرارات
 Decision theory نظرية اتخاذ القرار
 Decision theory نظرية اتخاذ القرارات
 Decision Theory نظرية اتخاذ القرارات
 Decision tree شجرة اتخاذ القرار
 Decision tree شجرة القرارات
 Decision Tree شجرة القرارات
 Decision variables متغيرات القرار
 Decisive قاطع، حاسم، بات
 Decisive حاسم، نهائي
 Deck سطح السفينة
 Deck مجموعة من البطاقات
 Deck cargo شحنة على سطح السفينة، بضائع السطح
 Deck cargo بضاعة على ظهر المركب
 Deck load حمولة السطح
 Deck set-up تركيب رصة البطاقات
 Declarant موقع اإلقرار، صاحب اإلقرار، مقر
 Declaration تصريح، بيان، إقرار، إعالن
 Declaration بيان، تصريح، إقرار
 Declaration against interest إقرار الشخص ضد مصلحته
 Declaration date تاريخ اإلشهار
 Declaration day يوم الرد على حق الخيار
 Declaration of bankruptcy إعالن إفالس، إشهار إفالس
 Declaration of bankruptcy إشهار إفالس
 Declaration of dividends إعالن توزيع أرباح األسهم
 Declaration of income إقرار بالدخل
 Declaration of indemnity إقرار بالتعويض
 Declaration of insolvency إعالن اإلعسار
 Declaration of intent تصريح بالنوايا، إعالن النوايا
 Declaration of intent إعالن النوايا
 Declaration of options رد لى حق الخيار، قبول العالوة
 Declaration of options رد على حق االختيار
 Declaration of trust إقرار ائتمان
 Declaration policy وثيقة تأمين مفتةحة، - تعتمد على اإلقرارات
 Declaration under oath إقرار مع حلف اليمين
 Declarative statement تعليمة



 Declaratory إيضاحي
 Declare يصرح، يعلن، يقر
 Declare, to صرح، أقر، أعلن
 Declared reserves احتياطي دفتري
 Declared value قيمة معلنة، قيمة مصرح بها
 Declared value قيمته معلنة
 Declassification رفع حكم السرية، نشر مستند سري
 Decline تدهور، هبوط، انحدار
 Decline يخفض، يرفض، انحطاط، هبوط
 Decline an offer يرفض طلبا
 Decline in foreign stocks انهيار األوراق المالية األجنبية
 Decline stage مرحلة التدهور
 Decline, to تدهور، تناقص، انحدر 
 Declining balance method أسلوب االستهالك المتناقص
 Declining balance method طريقة الرصيد المتناقص
 Declining industry صناعة متدهورة
 Declining marginal value قيمة حدية متناقصة
 Declining market سوق متدهورة
 Declining population مجموعة سكانية متناقصة
 Declining trade تدهور عمليات التبادل التجاري
 Decode تفسير الرمز أو الشفرة
 Decoder جهاز تفسير الرموز
 Decoding circuit دائرة تفسير الشفرة
 Decollectivization إلغاء الجماعية
 Decolonization تصفية االستعمار
 Decomposition تجزئة
 Decomposition of fraction تجزئة الكسر
 Decontrol رفع الرقابة
 Decontrol the price, to حرر األسعار، رفع الضريبة عن األسعار
 Decontrol, to حرر، رفع الضريبة عن
 Decrease نقص، خفض
 Decrease in demand نقص الطلب
 Decrease in supply نقص العرض
 Decrease in value نقص في القيمة
 Decrease of output نقص اإلنتاج
 Decrease of price تناقص األسعار، انخفاض األسعار
 Decrease, to تناقص، إنخفض، أنقض، خفض
 Decreasing cost تكلفة متناقصة
 Decreasing cost تكلفة متناقصة
 Decreasing function دالة تناقصية
 Decreasing marginal costs التكاليف الحدية المتناقصة
 Decreasing natality تناقص معدل المواليد
 Decreasing premium قسط متناقص
 Decreasing returns عائدات متناقصة
 Decreasing returns عوائد متناقصة
 Decree مرسوم، قرار، حكم

 Decree-law مرسوم بقرار
 Decree in bankruptcy حكم إعالن تفليسة
 Decumulation نقص، عجز
 Dedication وقف، تكريس، إهداء كتاب
 Dedication تخصيص، إهداء
 Deduct يقتطع، يحجز، يخصم
 Deduct a tax at the source يخصم الضريبة من المنبع
 Deduct the discount, to استنزل الخصم
 Deduct the income-tax, to خصم ضريبة الدخل
 Deduct, to طرح، خصم، اقتطع، استقطع، استنزل
 Deductible خاضع للخصم، قابل لخصم
 Deductible clause شرط الخصم في التأمين
 Deductible loss خسارة قابلة للخصم
 Deducting اقتطاع، خصم
 Deduction طرح، ّخصم، استقطاع، استنزال
 Deduction خصم، استقطاع، استنباط، استنتاج، استدالل



 Deduction االستنباط
 Deduction at source خصم من المنبع
 Deduction for expenses خصم مقابل المصاريف
 Deduction from wages خصم من المرتب
 Deduction payroll استقطاع من كشف المرتبات
 Deductive استنباطي، استنتاجي
 Deductive استنتاجي، استنباطي
 Deductive method منهج استنباطي، طريقة استنتاجية
 Deductive method  طريقة استنتاجية أو استنباطية
 Deductive proof رهان استنتاجي
 Deed سند، عقد، عقد مشهر، عمل
 Deed صك، عقد، تعاقد
 Deed indented عقد ُملِزم للطرفين
 Deed of arrangement وثيقة تسوية 
 Deed of arrangement; letter of   licenceاتفاق، عقد اتفاق، عقد تصالح رسمي بين  المفلس ودائنيه
 Deed of assignment عقد تنازل المدين عن ممتلكاته للدائنين
 Deed of assignment صك تحويل الملكية، عقد تنازل
 Deed of covenant وثيقة التزام
 Deed of gift عقد هبة
 Deed of gift صك هبة
 Deed of giving in payment عقد عطاء بمقابل، عقد بعوض
 Deed of partnership عقد شركة
 Deed of protest صك احتجاج
 Deed of release صك براءة ذمة
 Deed of surrender صك استسالم
 Deed of transfer عقد نقل ملكية
 Deed of trust عقد مضمون
 Deed partnership عقد مشاركة
 Deed poll عقد من طرف واحد
 Deed poll عقد من طرف واحد
 Deed under private seal صك براءة ذمة، عقد عرفي
 Deep عميق، غامق
 Deep-sea navigation مالحة في أعماق البحار
 Deep sea fishing صيد في أعالي البحار
 Defaced coins عمالت معدنية ممسوحة
 Defaced coins عمالت معدنية ممسوحة
 Defalcate يختلس
 Defalcate, to اختلس أمواالً 
 Defalcation اختالس أموال
 Defalcation اختالس
 Defamation قذف، سب، تشهير، إساءة إلى السمعة
 Defamation تشهير
 Default إهمال، تقصير، تخلف، توقف عن الدفع
 default تقصير، عجز
 Default عجز، تقصير (في واجب)
 Default in paying تخلف عن الدفع
 Default interest فوائد تأخير، فوائد تعويضية
 Default interest فوائد تأخير
 Default of payment توقف عن الدفع، تأخير في الدفع
 Default of payment تخلف عن الدفع
 Default price سعر التأخير، سعر فسخ العقد، معدل غرامة  التأخير
 Default risk خطر التوقف عن الدفع، خطر التخلف عن  الدفع
 Default, to تخلف، أهمل، قصر في الوفاء بالتزاماته
 Defaulted bond سند معلق
 Defaulted bond سند معلق
 Defaulter متوقف، متخلف عن الدفع
 Defaulter متوقف، متخلف عن الدفع
 Defaulting on a note تخلف عن سداد سند
 Defaulting party طرف متخلف، طرف غائب
 Defaulting witness شاهد متخلف عن الحضور
 Defeasance إبطال، إلغاء، فسخ
 Defeasible Interest فائدة قابلة لإللغاء
 Defect عيب، خلل



 Defect in consent عيب في اإلرادة، رضاء معيب
 Defect of manufacture عيب في الصنع
 Defection رّدة، إرتداد
 Defective معيب، به عيب
 Defective delivery تسليم معيب
 Defective number عدد ناقص
 Defective title حق ملكية ناقص
 Defectives المعيب، أشياء معيبة
 Defence دفاع
 Defence expenditure مصروفات الدفاع
 Defence support مساهمة في الدفاع
 Defence tax ضريبة دفاع
 Defend, to دافع، حمى، صان
 Defendant مدعي عليه، مشكو في حقه
 Defendant مدعي عليه
 Defender of the faith حامى اإليمان، مدافع عن اإليمان
 Defense دفاع
 Defense aid معونة دفاع
 Defense bonds سندات دفاع
 Defense mechanism وسيلة دفاعية
 Defensible interest فائدة قابلة لإللغاء
 Defensive Marketing التسويق الوقائي أو الدفاعي
 Defer يؤجل
 Defer, to ل، ارجأ أجَّ
 Deferment إرجاء، تأجيل، مهلة
 Deferral (or Deferment) تأجيل
 Deferred مؤجل
 Deferred addressing العنونة المؤجلة
 Deferred annuity قسط سنوي مؤجل
 Deferred annuity دفعة سنوية مؤجلة، معاش مؤجل
 Deferred Annuity عوائد مؤجلة
 Deferred assets أصول مؤجلة
 Deferred bond سند مؤجل العائد
 Deferred bonds سندات دين مؤجلة
 Deferred charge نفقة مؤجلة
 Deferred charges مصاريف مؤجلة، - الفترة القادمة
 Deferred credit دين مؤجل، قيد دائن مؤجل، مقبوضات  مؤجلة
 Deferred credits لة الدفع ديون مؤجَّ
 Deferred debit قيد مدين بتاريخ استحقاق الحق
 Deferred dividend قسيمة ربح مؤجل صرفها
 Deferred dividend ربح السهم المؤجل
 Deferred expense مصروفات مؤجلة
 Deferred income إيرادات محصلة مقدما
 Deferred installments أقساط مؤجلة
 Deferred interest فوائد مؤجل سدادها
 Deferred interest فائدة مؤجلة
 Deferred liability التزام مؤجل
 Deferred payment سداد مؤجل، دفع مؤجل
 Deferred payment دفعة مؤجلة
 Deferred results نتائج بعيدة األجل
 Deferred revenue إيرادات مؤجلة، إيرادات الفقرة القادمة
 Deferred revenue إيرادات مؤجلة التحصيل
 Deferred shares أسهم مؤجلة العائد
 Deferred shares أسهم مؤجلة
 Deferred stock أوراق مالية مؤجلة الربح
 Deferred stock أسهم مؤجلة األرباح
 Deferred Stock أسهم مؤجلة اإلرباح
 Deferred taxation متأخرات ضريبية
 Deficiency عجز، عدم كفاية، قصور
 Deficiency قصور، نقص، عدم كفاءة
 Deficiency account حساب العجز في الموجودات
 Deficiency advances سلف لتغطية عجز الموازنة
 Deficiency advances قروض تغطية عجز الميزانية



 Deficiency Appropriation مخصصات عجز
 Deficiency bill قرض قصير األجل لتغطية العجز
 Deficiency bills اعتمادات إضافية لسد عجز الموازنة
 Deficiency guarantee ضمان العجز عن الوفاء
 Deficiency payment إعانة للمزارعين لرفع قدراتهم على الدفع
 Deficiency payment سداد العجز
 Deficiency reserves احتياطيات لضمان عدم السداد
 Deficient ناقص، غير كاف، ضعيف
 Deficient effective demand طلب فعلي غير كاف
 Deficit عجز
 Deficit منطقة بها عجز
 Deficit area تمويل العجز باالقتراض
 Deficit countries بلدان العجز
 Deficit financing تمويل المصروفات العامة باالقتراض
 Deficit financing تمويل عجز الميزانية
 Deficit spending عرف، حدد
 Deficit spending تمويل المصروفات العامة من المصارف
 Deficit units وحدات عاجزة
 Define the conditions, to معرف، محدد
 Define, to حّدد الشروط
 Defined أوراق مالية حكومية وقطاع عام محددة  بمعرفة بنك إنجلترا
 Defined assets محدد، دقيق، نهائي
 Defined Structure of Authority هيكل السلطة المرسوم
 Definite احتياجات محددة
 Definite integral تكامل محدد
 Definite needs طلب نهائي
 Definite order بيع نهائي
 Definite order طلب ثابت
 Definite sale تعريف، تحديد، توصيف
 Definition فّرغ، انكمش، قلّص، تقلص
 Definition تحديد، تعريف
 Definition of duties تحديد الواجبات
 Definitive bond سند نهائي
 Deflate, to انكماش، امتصاص التضخم، تناقص
 Deflation االنكماش 
 Deflationary فجوة انكماشية
 Deflationary انكماش، متعلق باالنكماش
 Deflationary gap إجراءات انكماشية
 Deflationary gap فجوة انكماشية
 Deflationary measures اتجاه انكماشي
 Deflationary tendency عامل انكماشي
 Deflationary unemployment بطالة انكماشية
 Defraud يغش
 Defraud the customs, to احتال على الجمارك
 Defraud, to  احتال، نصب، غش
 Defray يتحمل نفقة
 Defray the cost of, to سدد تكلفة
 Defray, to أعّطى، دفع، سدد
 Defy يتحدى
 Degradation مهانة 
 Degradation of labor خفض المهارات العمالية
 Degree درجة
 Degree درجة
 Degree in economics درجة علمية في االقتصاد
 Degree of an equation درجة المعادلة
 Degree of concentration درجة التركيز
 Degree of curvature درجة االنحناء
 Degree of damage مدى األضرار
 Degree of freedom درجة الحرية
 Degree of industrialization رجة التصنيع
 Degree of integration درجة التكامل
 Degree of liquidity درجة السيولة
 Degree of monopoly درجة االحتكار



 Degree of monopoly power درجة القوة االحتكارية
 Degree of probability درجة االحتمال، - التوقع
 Degree of relationship درجة القرابة، - االرتباط
 Degree of risk درجة المخاطرة
 Degree of skill درجة المهارة
 Degree of uncertainty درجة الشك، - عدم التأكد
 Degree of wear درجة االستهالك
 Degrees of freedom درجات الحرية
 Degression تناقص
 Degressive scale جدول تنازلي، جدول نزولي، جدول تناقصي
 Degressive taxation ضريبة تناقصية
 Del-credere agent وكيل ضامن لموكله
 Del-credere commission عمولة ضمان الوفاء
 Del credere كفالة الوسيط للمشتري
 Del credere agreement اتفاقية ضمان الدفع
 Delay مهلة، أجل، تأخير، إرجاء
 Delay تأخير 
 Delay line خط إعاقة
 Delay line storage تخزين بخط إعاقة
 Delay of payment تأخير الدفع، تأخر الدفع
 Delay to time table تأخر عن مواعيد العمل
 Delay, del-credere كفالة الوسيط للمشتري، كفالة وفاء
 Delay, to أخر، أّجل، أرجأ
 Delayed payment دفع مؤجل
 Delegate مفوض، مندوب، ممثل
 Delegate مندوب، يفوض
 Delegate member عضو منتدب
 Delegate, to فوض، أوفد مندوبًا، ندب
 Delegated legislation مرسوم بقانون
 Delegated Member العضو المنتدب
 Delegation وفد، بعثة، تفويض، إنابة
 Delegation of authority تفويض السلطة
 Delegation of authority تفويض السلطة
 Delegation of Authority تقويض السلطة
 Delegation of powers تفويض الصالحيات، تفويض االختصاصات
 Delete حذف، إلغاء
 Delete character رمز حذف
 Delete, to ألغى، حذف، محا
 Deletion شطب، إلغاء، حذف
 Deletion, Product حذف السلعة
 Deliberation مداولة، تشاور
 Deliberation تشاور، مداولة
 Delict جنحة، جريمة
 Delimiter محدد، حرف تحديد
 Delineate يحدد، يرسم الحدود
 Delinquent أثم، مذنب، مقصر، مجرم
 Delinquent متأخر األداء، منحرف السلوك
 Delinquent return إقرار محرر بعد الميعاد، إقرار مخالف
 Delinquent tax ضريبة متأخرة
 Delinquent taxes زيادة الضريبة للتأخير في إرسال اإلقرار
 Deliver goods, to سلم بضاعة
 Deliver to the order of, to سلم ألمر، أعطى لمر
 Deliver, to سلم، أطلق
 Deliverable قابل للتسليم
 Delivered د مسلم، مورَّ
 Delivered at frontier ُمسلم على الحدود
 Delivered duty paid تسليم خالص الجمارك
 Delivered price سعر التسليم، ثمن التسليم
 Delivered price سعر التسليم، سعر االستالم
 Delivered Price سعر االستالم 
 Delivery تسليم، توصيل، تنفيذ
 Delivery against payment تسليم مقابل الدفع
 Delivery against payment تسليم مقابل الدفع



 Delivery bond التزام بالتسليم
 Delivery bond التزام بالتسليم
 Delivery book دفتر تسليم
 Delivery clause شروط التسليم
 Delivery contract عقد تسليم
 Delivery cost تكلفة التسليم
 Delivery date تاريخ التسليم
 Delivery free تسليم خالص، تسليم بدون دفع
 Delivery free alongside تسليم خالص األجرة على رصيف الميناء
 Delivery hopper مدرج التسليم
 Delivery month شهر التسليم
 Delivery note مذكرة تسليم، إذن تسليم، أمر تسليم
 Delivery note إشعار استالم
 Delivery Note إشعار تسليم
 Delivery of shares تسليم أسهم
 Delivery of stock تسليم المخزون
 Delivery of stocks تسليم المخزون، تسليم أوراق مالية
 Delivery on board تسليم على ظهر السفينة
 Delivery on board تسليم عرى ظهر السفينة
 Delivery order إذن تسليم، أمر تسليم
 Delivery order أمر تسليم
 Delivery Order أمر التسليم
 Delivery period مدة التسليم
 Delivery price سعر التسليم
 Delivery receipt وصل باالستالم
 Delivery risk مخاطرة تسليم العملة، مخاطرة عدم تغطية  الجانب اآلخر
 Delivery system نظام التوصيل
 Delivery van سيارة توزيع، سيارة تسليم الطلبات
 Demagnetization إزالة المغنطة
 Demand طلب، التماس
 Demand طلب
 Demand الطلب
 Demand-pull التضخم نتيجة زيادة الطلب
 Demand-pull inflation تضخم ناتج عن الطلب
 Demand account حساب تحت الطلب
 Demand Analysis تحليل الطلب
 Demand assessment تقدير الطلب، تقييم الطلب
 Demand bill كمبيالة تحت الطلب
 Demand bill حوالة تدفع عند الطلب
 Demand Bill سفتجة (بوليصة) بالمعاينة
 Demand curve منحنى الطلب
 Demand curve منحنى الطلب
 Demand deposit وديعة تحت الطلب
 Demand Deposit وديعة عند الطلب
 Demand deposits إيداعات تحت الطلب
 Demand draft سحب باإلطالع، شيك باإلطالع
 Demand draft كمبيالة تدفع عند الطلب
 Demand Draft حوالة عند اإلطالع (بالمعاينة)
 Demand elasticity مرونة الطلب
 Demand for credit طلب اعتماد، طلب ائتمان
 Demand for credit طلب اعتماد
 Demand for labor طلب خدمة اليد العامة
 Demand for money طلب أموال
 Demand for money الحاجة إلى النقود، طلب النقود
 Demand for payment إعذار بالدفع، إنذار بالدفع
 Demand for the tax إنذار بدفع الضريبة
 Demand forecast التنبؤ بالطلب
 Demand function دالة الطلب
 Demand liabilities التزامات حالة
 Demand loan قرض عند الطلب
 Demand loan قرض تحت الطلب
 Demand management إدارة الطلب
 Demand note سند إذني يدفع عند الطلب



 Demand note كمبيالة عند الطلب
 Demand Note إشعار بالدفع الفوري
 Demand price سعر الطلب
 Demand price سعر الطلب، السعر المحدد في الطلب
 Demand price of labor سعر طلب عمالة
 Demand pull ضغط الطلب
 Demand rate سعر اإلطالع، سعر السداد الفوري
 Demand schedule جدول الطلب
 Demand stimulation إثارة الطلب
 Demand Stimulation إثارة الطلب
 Demarcation dispute النزاع حول تحديد االختصاصات
 Demise تنازل عن ملكية أو إيجار، وصية بملكية
 Demise يؤجر منفعة
 Demise charter عقد استئجار السفينة وبحارتها 
 Demise charter-party عقد استئجار كامل السفينة
 Demise, to باع، تنازل عن إيجار أو ملك، أبرم وصية
 Demission استقالة، استغناء
 Demission استقالة، تنازل
 Demit, to استقال، تنازل، استغنى
 Democracy ديمقراطية
 Democracy ديمقراطية
 Democratic ديمقراطي
 Democratic ديمقراطي
 Democratic leadership قيادة ديمقراطية
 Democratic Leadership القيادة الديمقراطية
 Demodulator جهاز استخالص الموجات األصلية
 Demographer باحث في علم السكان
 Demographic سكاني، خاص بعلم السكان، ديمجرافي
 Demographic ديموجرافي، متعلق بإحصاءات السكان،  سكاني
 Demographic explosion انفجار سكاني، تزايد السكان
 Demographic explosion انفجار سكاني
 Demographic policy السياسة السكانية
 Demographic pressure ضغط الكثافة السكانية
 Demographic sample survey إحصاء سكاني بالعينة
 Demographic year book إحصاء سنوي للسكان، دليل سنوي -
 Demography علم السكان، إحصاءات السكان
 Demography ديموجرافيا، علم السكان اإلحصائي
 Demolish, to ر، خّرب هدم، دمَّ
 Demonetization إلغاء عملة، إبطال نقود، سحب عملة من  التداول
 Demonetization إلغاء االستعمال كنقد، سحب عملة من التداول
 Demonetization of gold استبعاد الذهب كقاعدة للنقود
 Demonetization of old coins إبطال قيمة العمالت المعدنية القديمة
 Demonetize يبطل عملة من التداول
 Demonetize, to ألغى عملة من التداول، سحب عملة من  التداول
 Demonstrate يعرض
 Demonstrate, to أثبت، برهن، دلّل، تظاهر
 Demonstration إثبات، برهان، دليل، مظاهرة
 Demonstration العرض العملي
 Demonstration effect أثر التقليد 
 Demonstration project مشروع إرشادي، مشروع رائد
 Demonstration tests اختبارات عملية
 Demonstration tests اختبارات عملية
 Demonstrator عارض
 Demoralized فاسد الخلق، واهن العزيمة، محبط
 Demoralized market سوق متسيب
 Demotion تنزيل الرتبة أو الدرجة
 Demotion التنزيل إلى مركز أدنى
 Demurrage رسم أرضية، غرامة تأخير تفريغ سفينة
 Demurrage رسم أرضية، رسم تأخير، تعويض التأخير
 Demurrer اعتراض قانوني
 Denationalization إعادة المنشآت المؤممة إلى القطاع الخاص
 Denationalization إلغاء التأميم
 Denationalization of the steel   industryإعادة صناعة الصلب إلى القطاع الخاص،  إلغاء تأميم صناعة الصلب



 Denationalize, to أغلى التأميم، باع المنشآت المؤممة للقطاع  الخاص
 Denatured ممسوخ 
 Denial إنكار، تكذيب، نفى
 Denial إنكار، رفض
 Denominate يلقب، يسمى، يعين، يخصص
 Denominated in dollars مقيّم بالدوالر، صادر بالدوالر
 Denomination تسمية، فئة أوراق النقد أو األوراق المالية،  قيمة اسمية
 Denomination فئة، قيمة
 Denominator قاسم، مقام
 Denominator of a fraction مقام الكسر
 Dense كثيف
 Dense population عدد كثيف للسكان
 Densely peopled كثيف السكان
 Density كثافة
 Density function دالة الكثافة
 Density of population كثافة سكانية، كثافة السكان
 Deobligated funds أرصدة محررة
 Department قسم، إدارة، مصلحة، قلم، وزارة
 Department قسم، إدارة، مصلحة، دائرة
 Department دائرة
 Department account حساب القسم
 Department budget موازنة القسم
 Department head رئيس دائرة
 Department Management اإلدارة المباشرة
 Department manager مدير إدارة
 Department of Commerce وزارة التجارة األمريكية
 Department of employment إدارة االستخدام
 Department of State وزارة الخارجية األمريكية
 Department policies سياسات اإلدارة
 Department Store مخزن تصنيفي
 Department store banking فرع يقدم كافة الخدمات المصرفية
 Department stores متاجر كبرى، مخازن كبرى
 Department stores متاجر األقسام
 Departmental management اإلدارة المباشرة
 Departmental Policies السياسات الوظيفية
 Departmentation تقسيم األنشطة، التقسيم إلى وحدات
 Departmentation تقسيم األنشطة
 Departure قيام، رحيل، انطالق، سفر، مخالفة، استثناء
 Departure form a law استثناء من قانون
 Departures from the general rule استثناءات من القاعدة العامة
 Depend on foreign supplies, to اعتماد على اإلمدادات الخارجية
 Depend, to اعتمد، اتكل
 Dependant’s benefit إعانة اإلعالة
 Dependence تبعية
 Dependence effect أثر التبعية
 Dependency rate معدل اإلعالة
 Dependent تابع، مواَل، خاضع، عالة على غيره
 Dependent َمعُوْل، معتمد، تابع
 Dependent child allowance إعانة طفل يعوله الممول
 Dependent events حوادث غير مستقلة
 Dependent parents pension معاش األبوين اللذين يعولهما الممول
 Dependent variable متغير تابع
 Depersonalization العمل الصفة الرسمية
 Deplete, to استنفذ، استنزف، قلّل
 Depletion استنفاذ، استنزاف، نضوب
 Depletion نفاد، استنفاد، نضوب
 Depletion allowance خصم من الضريبة بسبب نضوب المادة
 Depletion allowance عالوة نفاد
 Depletion deduction استقطاع النضوب
 Depletion of foreign exchange استنفاذ أرصدة العملة األجنبية
 Depletion of mineral resources نضوب الموارد المعدنية
 Depletion reserve احتياطي النفاد
 Depo ; depot إيداع، وديعة، مستودع



 Depopulated مهجور، قليل السكان
 Depopulated region منطقة فقيرة السكان
 Depopulation إفقار سكاني، نقص السكان
 Depopulation نقص السكان
 Deposit إيداع، وديعة، تأمين
 Deposit تأمين، وديعة، عربون
 Deposit-capital ratio نسبة الودائع إلى رأس المال
 Deposit account حساب إيداع
 Deposit Account حساب الودائع
 Deposit account at 2, 4, etc…   months notice… حساب إيداع بإخطار سابق لمدة شهرين،  أربعة أشهر
 Deposit account subject to 15 day’s حساب إيداع بإخطار سابق لمدة ١٥ يوم
 Deposit account subject to 15 days حساب إيداع بإخطار سابق لمدة ١٥ يوًما
 Deposit accounts حسابات اإليداع ألجل، ودائع ألجل
 Deposit and consignment office مكتب الودائع واألمانات
 Deposit at notice وديعة بإخطار سابق
 Deposit at short notice إيداع قصير األجل، وديعة قصيرة األجل
 Deposit bank مصرف إيداع، بنك ودائع
 Deposit bank بنك إيداع
 Deposit book دفتر إيداع
 Deposit book; depositor’s book دفتر إيداع اسمي
 Deposit box صندوق إيداع
 Deposit business تأمينات مرتبطة بعمليات
 Deposit call; - at call وديعة تدفع عند الطلب
 Deposit certificate شهادة إيداع
 Deposit currency-money نقود مصرفية
 Deposit currency; - money نقود حسابية، نقود مصرفية، نقود كتابية،  نقود دفترية
 Deposit fees مصاريف تخزين
 Deposit in escrow إيداع مشروط، وديعة مشروطة
 Deposit in foreign currency إيداع بعمالت أجنبية
 Deposit in local  currency إيداع بعملة محلية
 Deposit insurance تأمين الودائع
 Deposit insurance corporation مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
 Deposit ledger  دفتر االيداعات، دفتر الودائع، أستاذ الودائع
 Deposit ledger دفتر أستاذ اإليداعات
 Deposit loan قرض وديعة
 Deposit Loan قرض وديعة
 Deposit money  نقود كتابية، نقود دفترية
 Deposit of securities وديعة السندات
 Deposit of taxes  إيداع الرسوم
 Deposit on current account  إيداع بالحساب الجاري
 Deposit on fixed account  إيداع بالحساب ألجل، -- الثابت
 Deposit pass-book دفتر إيداع توفر، دفتر توفير، دفتر ادخار
 Deposit payable at sight إيداع باإلطالع، وديعة باإلطالع
 Deposit rate سعر الفائدة على اإليداعات
 Deposit rate سعر الفائدة على الودائع، معدل الودائع
 Deposit Ratio معدل الودائع
 Deposit receipt إيصال إيداع
 Deposit receipt إيصال إيداع
 Deposit reserve احتياطي الودائع
 Deposit slip قسيمة إيداع، حافظة إيداع
 Deposit slip قسيمة اإليداع
 Deposit society جمعية إيداع
 Deposit taker مصرف معتمد لقبول الودائع
 Deposit ticket إيصال إيداع
 Deposit ticket إيصال إيداع النقد
 Deposit, to أودع، دفع، سلّم
 Depositary مودع لديه، حافظ الوديعة، مستودع، أمين،  حارس، مصرف مرخص
 Depositary for foreign stocks مستودع سندات أجنبية
 Deposited موّدع، مدفوع، معهود إلى
 Deposited ُموَدعْ 
 Depositor مودع، صاحب الوديعة
 Depositor’s guaranty fund صندوق ضمان أموال المودعين
 Depositor’s life insurance ودائع التأمين على الحياة



 Depositor’s live assurance ودائع التأمين على الحياة
 Depository محل إيداع
 Depository bank مصرف اإليداع
 Deposits إيداعات العمالء، ودائع العمالء، دائنون
 Deposits on orders received إيداعات بناء على أوامر شراء واردة
 Depot مستودع
 Depreciable مقرر استهالكه
 Depreciable asset أصل قابل لإلهالك 
 Depreciable cost تكلفة مقرر استهالكها، تكلفة معدة لالستهالك
 Depreciate يهلك
 Depreciate, to خفض قيمة، قلل من قيمة، استهلك
 Depreciated currency عملة خفضت قيمتها
 Depreciated currency عملة انخفضت قيمتها
 Depreciation استهالك، انخفاض قيمة، إهالك
 Depreciation إهالك، هبوط القيمة
 Depreciation االندثار (االستهالك) (اإلهالك)
 Depreciation account حساب اإلهالك
 Depreciation allowance مخصص إهالك، مخصص استهالك
 Depreciation allowance مسموحات اإلهالك
 Depreciation assets انخفاض القيمة الحقيقية لألصول 
 Depreciation charges أعباء اإلهالك
 Depreciation charges مصروفات اإلهالك
 Depreciation cost تكلفة اإلهالك
 Depreciation for obsolescence أهالك بسبب قدم المعدات
 Depreciation fund احتياطي اإلهالك
 Depreciation of an asset استهالك أصل من األصول
 Depreciation of building and plants استهالك المباني والتجهيزات
 Depreciation of currency; انخفاض قيمة العملة، هبوط -، تخفيض-
 Depreciation of shares انخفاض من قيمة األسهم
 Depreciation on diminishing value استهالك متناقص
 Depreciation rate معدل اإلهالك، معدل االستهالك
 Depreciation rate معدل اإلهالك
 Depreciation reserve احتياطي اإلهالك
 Depreciation, Machine اندثار اآللة
 Depressed area منطقة كاسدة، منطقة منكوبة
 Depressed areas مناطق كساد، مناطق محرومة
 Depressed market سوق كاسدة، - راكدة
 Depression كساد، أزمة، ركود
 Depression انخفاض، هبوط، كساد، ركود
 Depression of trade كساد التجارة
 Depression phase نوبة الفتور
 Depth interview اجتماع بالغ العمق، اجتماع بالغ األهمية
 Depth interview مقابلة متعمقة
 Deputation تفويض، انتداب
 Deputize يوكل، يفوض
 Deputy نائب، مفوض
 Deputy نائب
 Deputy-chairman نائب رئيس مجلس اإلدارة
 Deputy-governor نائب محافظ
 Deputy-manager نائب مدير، مدير مساعد
 Deputy-managing director نائب العضو المنتدب
 Deputy chairman نائب رئيس
 Deputy manager نائب مدير
 Deputy managing director نائب العضو المنتدب
 Deputy minister نائب الوزير
 Deputy premier نائب رئيس الوزراء
 Derating خفض الضريبة
 Derelict حطام، مهمل، سفينة متروكة
 Dereliction تخٍل عن ملكية
 Derestrict trading in, to حرر التجارة، رفع الحظر عن التجارة
 Derestrict, to حرر، رفع القيود، رفع الحظر
 Derestriction نشر مستند للعامة
 Derivable مستمّد، متوقع حصوله



 Derivation اصل، منشأ، اشتقاق
 Derivation of demand اشتقاق الطلب
 Derivative مشتق، ثانوي
 Derivative مشتقة
 Derivative deposit وديعة مشتقة
 Derivative from parametric equations مشتقة من المعادالت الوسيطية
 Derivative of higher order مشتقة من رتبة أعلى
 Derive profit from, to استدر الكسب من، حقق فائدة
 Derive, to اشتق، استمد أصله، نشأ
 Derived مشتق، مستمد
 Derived مشتق
 Derived demand طلب مشتق
 Derived demand طلب مشتق
 Derived expense مصروف مشتق
 Derived function وظيفة مشتقة
 Derived value قيمة مشتقة
 Derogate, to خالف، خرق
 Derogation مخالفة، خروج، استثناء من قاعدة أو نص
 Derogations provided for in the   treaty حاالت المخالفة المنصوص عليها في المعاهدة
 Derogatory clause شرط المخالفة
 Derrick آلة رفع، رافعة بالسفينة
 Descending نازل، هابط
 Descending series تسلسل تنازلي
 Describe يصف، يضع مواصفات
 Describe, to وصف، صّور
 Description وصف، توصيف
 Description وصف
 Description of goods وصف البضاعة
 Description of purchases مواصفات المشتريات
 Description of Purchases مواصفات المشتريات
 Description of securities وصف األوراق المالية
 Descriptive وصفي، توصيفي
 Descriptive وصفي
 Descriptive approach منهج وصفي
 Descriptive economics علم االقتصاد الوصفي
 Descriptive label بطاقة وصفية
 Descriptive model نموذج وصفي
 Descriptive research بحوث وصفية
 Descriptive Studies الدراسات (البحوث) االستطالعية
 Descriptive study دراسة وصفية
 Desert صحراء، قفر، بادية
 Design تصميم، خطة، هيكل، رسم، تخطيط
 Design تصميم
 Design council مجلس التصميم
 Design engineer مهندس التصميم
 Design group مجموعة استشارية
 Design office مكتب هندسي
 Design patent عالمة مسجلة
 Design, to عيّن، صّمم، رسم
 Designate يعين، يسمى، يحدد
 Designate, to َعيَّنَ 
 Designated bank مصرف معين، مصرف محدد باالسم
 Designation تعيين، تخصيص، تحديد
 Designation تعيين، تخصيص
 Designer ُمَصِمم، ُمَخِطط، رسام
 Designer مصمم
 Desire رغبة
 Desiring to رغبة في
 Desk مكتب، منصة
 Desk-top calculator آلة حاسبة مكتبية
 Desk-top computer حاسب مكتبي
 Desk arrangement ترتيب المكاتب
 Desk audit مراجعة مكتبية، مراجعة مستندية



 Desk audit مالحظة مكتبية
 Desk Audit المالحظة المكتبية
 Desk calculating machine آلة حاسبة مكتبية
 Desk inquiry unit وحدة استعالم مكتبية
 Desk research بحث مكتبي
 Desk research بحوث مكتبية
 Desk Research البحث المكتبي (غير الميداني)
 Deskilling تخفيض المهارة
 Despatch يرسل، يصدر
 Despatch note حافظة إرسال
 Despatch, to; dispatch, to أرسل، صّدر
 Despotism  استبداد
 Destabilizer عامل عدم توازن، عامل اختالل
 Destabilizers عوامل االضطراب
 Destination جهة الوصول
 Destination غرض، هدف، مكان مقصود
 Destination field حقل منشود
 Destitute فقير معدم
 Destruction test اختبار مدمر
 Destructive ر هّدام، مدّمِ
 Destructive competition منافسة هدامة
 Destructive reading قراءة يعقبها إلغاء
 Detach يفصل، يفك
 Detach a coupon, to فصل كوبونًا
 Detach, to نزع، فصل، عزل
 Detacher قاطعة
 Detail تجزئة، تفصيل
 Detail تفصيل
 Detail, to فصل، عدد، جّزأ
 Detailed تفصيلي، بالتفصيل
 Detailed account حساب تفصيلي
 Detailed audit مراجعة تفصيلية، تدقيق مفصل
 Detailed file ملف تفصيلي
 Detailed flow chart خريطة تسلسل تفصيلية
 Detailed report تقرير مفصل
 Detailed statement of account بيان تفصيلي للحساب
 Detain حجز، حبس
 Detain, to حجز، حبس، اعتقل
 Detainee معتقل، محجوز
 Detaxation رفع الضريبة، تخفيض الضريبة
 Detect يكتشف
 Detect, to َكَشَف، الحظ، لمس
 Detection of errors مالحظة األخطاء، كشف األخطاء
 Detective مخبر، بوليس سري
 Detention of goods احتجاز بضائع
 Detention of money احتجاز نقود
 Detention of ship احتجاز سفينة
 Deteriorate يتلف، يفسد
 Deteriorate, to أفسد، أتلف
 Deterioration تدهور، إتالف، إفساد
 Deterioration تلف
 Deterioration of the balance of   payments تدهور ميزان المدفوعات
 Deterioration, Records إتالف المحفوظات
 Determinable قابل للتحديد
 Determinable قابل لإلنهاء
 Determinable interest securities أوراق مالية ذات عائد متغير
 Determinant ُمَحِدد، قاطع، فاصل، نهائي، حاسم
 Determinant محددة
 Determinant of prices محددات األسعار
 Determination حكم، تعيين، تحديد، انتهاء، فسخ، قرار
 Determination تحديد
 Determination clause شرط فاسخ
 Determination of a contract فسخ عقد



 Determination of a lease انتهاء مدة إيجار
 Determination of national income تحديد الدخل القومي
 Determination of rate of interest تحديد سعر الفائدة
 Determination of wage structure تحديد هيكل األجور
 Determine يقدر، يحدد
 Determine, to حّدد، عين، قرر
 Determined دد، معيّن، مقَرر محَّ
 Determining Objectives تحديد األهداف العامة
 Determinism حتمية
 Deterministic مؤكد، حتمي
 Deterministic demand طلب مؤكد، طلب حتمي
 Deterministic model نموذج تأكد، نموذج حتمي
 Detriment إضرار، ضرر
 Detrimental مضر، مؤٍذ، ضد مصلحة
 Detrimental to our interests ضد مصالحنا، مضر بمصالحنا
 Devalorization of sterling تخفيض قيمة اإلسترليني
 Devalorize, to; devaluate, to;   devalue َخفََّض قيمة
 Devaluation تخفيض قيمة
 Devaluation of currency تخفيض قيمة العملة
 Devaluation of currency تخفيض قيمة العملة
 Devaluation of money تخفيض قيمة النقود
 Devaluation of sterling تخفيض قيمة اإلسترليني
 Devaluation of the U.S. dollar تخفيض قيمة الدوالر األمريكي
 Devaluation policy سياسة تخفيض قيمة العملة
 Develop, to طور، نَمى، أنمى
 Developed countries بالد متقدمة
 Developed nations األمم المتقدمة
 Developing ناٍم، في طريقه إلى النمو
 Developing countries   بالد نامية
 Developing countries البالد النامية
 Developing Nations الدول النامية
 Development تنمية، إنماء، نمو، تطوير، تحسين
 Development تنمية، تطوير
 Development administration إدارة التنمية
 Development agency وكالة تنمية، هيئة تنمية
 Development area منطقة إنماء، منطقة تنمية
 Development areas مناطق تنمية
 Development aspiration تطلعات إنمائية
 Development assistance committee لجنة المساعدة من أجل التنمية
 Development assistance targets أهداف المعونة من أجل التنمية
 Development bank مصرف تنمية، بنك إنمائي
 Development board مجلس إنماء
 Development bond سند إنماء
 Development bottle-necks مأزق النمو، مأزق اإلنماء، مخانق -
 Development budget موازنة إنمائية، موازنة تنمية
 Development center مركز تنمية
 Development committee لجنة التنمية
 Development company شركة تنمية، شركة إنمائية
 Development cooperation تعاون إنمائي
 Development corporations هيئات التنمية
 Development cost تكلفة التنمية
 Development costs تكاليف التطوير
 Development Costs تكاليف التطوير (التنمية)
 Development councils مجالس التنمية
 Development course دورة تدريبية لرفع القدرات
 Development credit قرض إنمائي
 Development decade ِعْقد التنمية، خطة عشرية للتنمية
 Development district مقاطعة تنمية
 Development economics اقتصاديات التنمية
 Development efforts جهود التنمية، جهود إنمائية
 Development factor عامل إنمائي، عامل تنمية
 Development finance company شركة تمويل إنمائي
 Development financing تمويل إنمائي



 Development goals تمويل إنمائي، تمويل تنمية
 Development group المجموعة اإلنمائية
 Development ideology أهداف التنمية، أهداف اإلنماء
 Development impact مذهب إنمائي، مذهبية اإلنماء
 Development indicators أثر إنمائي، تأثير إنمائي، تأثير التنمية
 Development indicators مؤشرات اإلنماء، مؤشرات إنمائية
 Development loan قرض تنمية
 Development mortgage رهن للتنمية
 Development needs حاجات التنمية
 Development of Currency تخفيض العملة
 Development opportunities فرص اإلنماء، إمكانيات التنمية
 Development performance أداء إنمائي
 Development plan خطة تنمية، خطة إنمائية
 Development planning تخطيط إنمائي، تخطيط التنمية
 Development policy سياسة إنمائية، سياسة التنمية
 Development potential طاقة إنمائية، قدرة إنمائية
 Development priorities أولويات النمو، أولويات اإلنماء
 Development problems مشكالت التنمية
 Development process مجرى التنمية، مجرى النمو
 Development programme   برنامج إنمائي
 Development programming برمجة إنمائية
 Development project مشروع إنمائي
 Development projects مشاريع التنمية
 Development requirements احتياجات اإلنماء، احتياجات التنمية
 Development research دراسات إنمائية، بحوث إنمائية
 Development risks مخاطر التنمية
 Development scheme خطة تنمية، مشروع تنموي، مشروع إنمائي
 Development strategy استراتيجية اإلنماء، منهج التنمية
 Development trends اتجاهات التنمية
 Developments تطورات األحداث
 Developments تطورات، أحداث تالية
 Deviation انحراف، تغيير االتجاه
 Deviation انحراف، تغيير اتجاه المرحلة
 Deviation clause شرط تغيير االتجاه، شرط االنحراف عن خط  السير
 Deviation clause شرط تغيير االتجاه
 Deviation from par انحراف عن سعر التعادل
 Deviation from par انحراف عن سعر التعادل
 Deviation from the trend ابتعاد عن االتجاه العام
 Device جهاز، اختراع
 Device جهاز
 Devise وصية عقارية
 Devise يوصي بعقار، وصية عقارية
 Devise, to أوصى، نقل ملكية بوصية، اخترع، خطط
 Devisee موصى له، وارث بوصية
 Devisee ُموصى له
 Deviser ُمضى
 Devisor ُموٍص، مورث بوصية
 Devolution of authority نقل السلطة
 Devote funds, to أوقف ماالً، خصص ماالً لجهة ما
 Devote, to خصص، كَرس، أوقف
 Devotion إخالص، حب شديد، ورع، تقوى
 Dexterity الحذق، البراعة، المهارة
 Dexterity test اختبار المهارة
 Diagnosis تشخيص
 Diagnosis التشخيص (اإلداري)
 Diagnostic تشخيصي
 Diagnostic business نظام إدارة األعمال التشخيصي
 Diagnostic message رسالة تشخيصية
 Diagnostic program برنامج تشخيص
 Diagnostic routine روتين تشخيص
 Diagnostic Routine الروتين التشخيصي
 Diagnostic teaching تعليم تشخيص
 Diagonal خط قطري، قطر المضلع



 Diagonal mark العالمة  "/"، الشرطة المائلة
 Diagonal of a determinant قطر المحددة
 Diagonal of a matrix قطر المصفوفة
 Diagonal of a polygon قطر المضلع
 Diagonal of a polyhedron قطر كثير السطوح
 Diagonal scale مقياس الرسم القطري
 Diagram رسم بياني، شكل بياني
 Diagram recorder مسجل رسوم بيانية
 Diagram scale مقياس رسم بياني
 Diagram; graph رسم بياني، خط بياني
 Diagrammatic بياني، تخطيطي
 Diagrammatic presentation عرض بياني
 Dial قرص الهاتف اآللي، يطلب رقما تليفونيا
 Dialectical materialism مادية ديالكتية، - جدلية
 Dialectics الجدلية
 Dialogue محادثة، محاورة، حوار
 Diamonds أوراق مالية ماسية
 Diamonds industry صناعة الماس
 Diary يومية، أجندة
 Diary مفكرة، يومية
 Dichotomous question سؤال ثنائي اإلجابة
 Dichotomous Question سؤال ثنائي اإلجابة
 Dictaphone ديكتافون
 Dictaphone الممالة (الدكتافون)
 Dictating machine آلة إمالئية
 Dictator حاكم مطلق، دكتاتور
 Dictatorship of the proletariat ديكتاتورية البروليتاريا
 Dictionary قاموس
 Dictum; dicta قول سائر، قول شائع، قول مأثور
 Die قالب
 Die intestate, to توفى بال وصية
 Dies non يوم عطلة رسمية
 Differ, to أجل، أرجأ، اختلف
 Difference فرق، خالف، اختالف، فارق
 Difference فرق، اختالف
 Difference account حساب فروقات
 Difference account حساب الفروقات
 Difference in exchange اختالف في الطبيعة
 Difference in exchange فروق الصرف
 Difference in kind فرق في سعر الصرف، فروق صرف، فروق  أسعار المبادالت
 Difference in price اختالف في السعر
 Difference of level اختالف المستوى
 Differencial Spacing المسافات المتغيرة
 Different مختلف، متنوع
 Different estimates تقديرات متنوعة
 Differential تفاضيلي، تفضيلي، متفاوت
 Differential فرق، تفاضلي
 Differential attitude مسلك يتسم باالحترام
 Differential birth rates معدالت مواليد متباينة
 Differential calculus حساب التفاضل
 Differential calculus حساب التفاضل
 Differential coefficient معامل تفاضلي
 Differential cost تكلفة تفاضلية، تكلفة حدية
 Differential cost تكلفة تفاضلية
 Differential Costs التكاليف التفاضلية
 Differential duty رسم تفاضلي
 Differential equation معادلة تفاضلية
 Differential fertility الخصوبة التفاضلية
 Differential piece rate plan نظام الفئات التفاضلية للقطعة
 Differential pricing تسعير تفاضلي
 Differential rate سعر تفاضلي، أجر تفاضلي
 Differential shift مناوبة تفاضلية
 Differential spacing المسافات المتغيرة



 Differential tarif تعريفة تفاضلية
 Differentiated متنوع، متغاير، مغاير
 Differentiated products منتجات متغايرة، - متنوعة
 Differentiation تنويع، تفريق، تفاضل
 Differentiation تمييز، تفاضل
 Differentiation of products تمييز المنتجات
 Differentiation, Product تشكيل أو تنويع السلعة
 Difficult صعب، عسير
 Diffuse, to نَشَر، أذاع
 Diffusion انتشار
 Diffusion, Product انتشار (تدفق) السلعة
 Digest مجموعة القوانين والقرارات، نشرة جامعة
 Digest of statistics ملخص اإلحصائيات
 Digested bonds سندات عليها إقبال
 Digested bonds سندات عليها إقبال
 Digger باحث، منقب
 Digit رقم تحت العشرة، عدد، عالمة
 Digit رقم
 Digit compression كبس األرقام
 Digit key مفتاح رقم
 Digit time زمن الرقم
 Digital رقمي، عددي
 Digital circuit دائرة رقمية
 Digital clock ساعة رقمية
 Digital computer حاسب رقمي
 Digital Computer الحاسبة اإللكترونية العددية
 Digital computer حساب رقمي
 Digital plotter راسم رقمي
 Digital process-computer حاسب عمليات رقمي
 Digital processing معالجة رقمي
 Digitizer محول رقمي
 Dignity كرامة، شرف، جالل
 Dilemma معضلة، مشكلة، ورطة
 Diligence عناية، رعاية
 Dilution تضخيم عدد األسهم بإصدارات جديدة
 Dime قطعة معدنية فئة ١٠ سنت
 Dimension سعة، اتساع، بعد، أبعاد
 Dimension بعد
 Dimension Motion Time (DMT) وقت الحركة البعدية
 Dimension of size بعد الحجم
 Dimension Statement عبارة األبعاد
 Dimensionality تعدد األبعاد
 Dimensions, Marketing أبعاد التسويق
 Diminish, to قَل، انكمش، نقص
 Diminishing متناقص
 Diminishing balance depreciation إهالك الرصيد المتناقص
 Diminishing cost تكلفة متناقصة
 Diminishing costs التكاليف المتناقصة
 Diminishing marginal productivity تناقص اإلنتاجية الحدية
 Diminishing marginal utility منفعة حدية متناقصة
 Diminishing marginal utility تناقص المنفعة الحدية
 Diminishing return غلّة متناقصة، تناقص الغلة
 Diminishing returns تناقص الغلة
 Diminishing Returns المردودات المتناقصة
 Diminishing substitution إهالك متناقص
 Diminution تناقص، نقص، تخفيض
 Diners club card بطاقة نادي دنيرز
 Diode صمام ثنائي
 Dip تخفيض األسعار
 Diploma دبلوم، إجازة دراسية
 Diploma دبلوم
 Diplomacy دبلوماسية، حسن تصرف، لباقة
 Diplomacy الدبلوماسية



 Diplomatic bag; pouch حقيبة دبلوماسية
 Diplomatic corps السلك الدبلوماسي
 Direct مستقيم، حال، مباشر، واضح
 Direct يوجه، مباشر
 Direct-writing insurance company شركة تأمين تتعاقد مباشرة مع المؤمنين
 Direct access وصول مباشر
 Direct access device جهاز وصول مباشر
 Direct access storage وحدات تخزين التداول المباشر
 Direct Access to Accounts تدقيق الحسابات مباشرة
 Direct action تصرف مباشر
 Direct address عنوان مباشر
 Direct advertising إعالن مباشر
 Direct allocation التخصيص المباشر
 Direct arbitrage تحكيم مباشر
 Direct bill of lading وثيقة شحن مباشر
 Direct cause سبب مباشر
 Direct charges نفقات مباشرة
 Direct code كود مباشر
 Direct collection تحصيل مباشر
 Direct command سيطرة مباشرة
 Direct commerce تجارة جملة
 Direct contract عقد مباشر
 Direct control رقابة مباشرة
 Direct cost تكلفة مباشرة
 Direct cost تكلفة مباشرة
 Direct costing نظام التكاليف المباشرة
 Direct costing حساب التكاليف المباشرة
 Direct costing method طريقة حساب التكاليف المباشرة
 Direct Costing Method طريقة التكاليف المباشرة
 Direct Costs التكاليف المباشرة
 Direct damage ضرر مباشر
 Direct debit تسجيل مدين مباشر
 Direct display عرض مباشر
 Direct economy اقتصاد موجه
 Direct exchange تبادل مباشر، صرف مباشر
 Direct exchange تحويل مباشر
 Direct executive relation عالقة تنفيذية مباشرة
 Direct expenses مصروفات مباشرة
 Direct expenses مصروفات مباشرة
 Direct Expenses المصروفات المباشرة
 Direct exporter مصدر مباشر
 Direct heir وارث أصلي
 Direct import controls رقابة مباشرة على الواردات
 Direct instruction أمر مباشر
 Direct investment استثمار مباشر
 Direct investments استثمارات مباشرة
 Direct labor العمل المباشر
 Direct Labor األيدي العاملة المباشرة
 Direct Labor Cost كلفة العمل المباشرة
 Direct labor costs التكاليف المباشرة للعمل
 Direct labor structure هيكل العمالة المباشرة
 Direct liability التزام مباشر
 Direct loss خسارة مباشرة
 Direct mail بريد مباشر
 Direct Mail البريد المباشر
 Direct mail advertising إعالن بالبريد المباشر
 Direct Management تكاليف اإلدارة المباشرة
 Direct Manufacture Procurement التموين بالتصنيع الذاتي
 Direct marketing تسويق مباشر
 Direct marketing التسويق المباشر
 Direct Material المواد المباشرة
 Direct material cost تكلفة المواد المباشرة
 Direct Material Costs تكاليف المواد المباشرة



 Direct materials مواد أولية مباشرة
 Direct materials المواد المباشرة
 Direct mortgage اعتماد بضمان رهن مباشر
 Direct production إنتاج مباشر
 Direct progressive interest فائدة تصاعدية مباشرة
 Direct quotation سعر صرف مباشر
 Direct reduction mortgage رهن مقَسط
 Direct reduction mortgage رهن بتخفيض مباشر
 Direct selling بيع مباشر
 Direct services خدمات مباشرة
 Direct strike إضراب مباشر
 Direct supervision إشراف مباشر
 Direct support دعم مباشر
 Direct tax ضريبة مباشرة
 Direct taxation فرض ضرائب مباشرة
 Direct taxation فرض الضرائب المباشرة
 Direct taxes ضرائب مباشرة
 Direct the attention, to استرعى العناية، لفت النظر
 Direct trade تجارة جملة
 Direct undertaking ضمان مباشرة لتغطية االكتتاب
 Direct verification مراجعة مباشرة
 Direct Verification التحقيق (التدقيق) المباشرة
 Direct wages أجور مباشرة
 Direct, to وجه، أرشد، أمر
 Directed موجه، معطي له تعليمات
 Directed interview مقابلة موجهة
 Directed Interview المقابلة الموجهة
 Directing power قوة موِجهة
 Directing power قوة موجهة
 Direction اتجاه، إدارة، توجيه
 Direction توجيه، اتجاه
 Direction of labor توجيه العمل
 Directional effects آثار توجيهية
 Directions توجيهات، تعليمات
 Directions for use طريقة االستعمال، إرشادات االستعمال
 Directive األمر التوجيهي
 Directive planning تخطيط موجه
 Directive school مدرسة التوجيه اإلدارية
 Directives توجيهات، تعليمات
 Directives توجيهات، تعليمات
 Directly  ً مباشرة، رأسا
 Directly competing products منتجات تنافسية بشكل مباشر
 Directly opposite effect أثر عكسي تماًما
 Director عضو مجلس إدارة، مدير
 Director مدير
 Director general مدير عام، عضو مجلس إدارة
 Director of personnel مدير شئون الموظفين
 Directorate مجلس اإلدارة، إدارة 
 Directorate مجلس اإلدارة، دائرة إدارية، مديرية
 Directors, fees بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة
 Directors, percentage on profits مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 Directors, qualification shares اسهم تأمين عضوية مجلس اإلدارة
 Directors’ remunerations مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 Directors’ report تقرير مجلس اإلدارة
 Directorship عضوية مجلس اإلدارة
 Directory دليل
 Dirty bill of lading بوليصة شحن غير نظيفة
 Dirty bill of lading وثيقة شحن غير نظيفة
 Dirty float سعر صرف موجه
 Dirty money مال حرام، كسب غير شريف
 Dirty products منتجات غير مشروعة
 Disability عدم قدرة، عجز، نقص أهلية
 Disability عجز



 Disability benefit إعانة عجز
 Disability benefits منح العجز
 Disability clause شرط العجز
 Disability pension معاش عجز
 Disabled عاجز
 Disabled عاجز، معوق
 Disabled workers عمال معوقون
 Disablement عجز، عجز عن العمل
 Disablement benefit منحة العجز عن العمل
 Disablement insurance تأمين شد العجز
 Disablement pension معاش العجز عن العمل
 Disadvantage ضررن أذى، خسارة، مساوئ
 Disadvantage عيب
 Disaggregate يفصل، يقسم
 Disagio فرق بالناقص، انخفاض عن القيمة االسمية
 Disagio خصم العملة البالية
 Disagreement خالف، عدم االتفاق
 Disagreement اختالف، خالف
 Disagreement between experts خالف بين الخبراء
 Disallow an expense, to رفض اعتماد مصروف
 Disallow, to رفض
 Disappointing مخيب لآلمال
 Disaster كارثة، نكبة، مصيبة
 Disaster-prone area منطقة معرضة للكوارث
 Disaster area منطقة منكوبة
 Disaster areas مناطق منكوبة
 Disaster clause بند حالة حدوث كوارث
 Disastrous مفجع، وخيم، مصاحب لكارثة
 Disastrous results نتائج وخيمة
 Disburse يحسب، يستخدم، يصرف
 Disburse, to صرف، انفق، دفع
 Disbursed مسحوب، مستخدم، مدفوع
 Disbursement صرف، إنفاق، دفع
 Disbursement division قسم الصرف
 Disbursements account حساب مصروفات
 Disbursing account حساب المدفوعات
 Disc array نسق األقراص
 Disc file ملف األقراص
 Disc operating system نظام التشغيل باألقراص
 Disc storage unit وحدة األقراص
 Disc, disk قرص
 Disc; disk اسطوانة، قرص
 Discarding إطالق األموال المكتنزة للتداول
 Discarding long-lived assets استبعاد األصول المعمرة
 Discharge إعفاء، إبراء، تفريغ شحنة
 Discharge إعفاء، طرد، تسديد
 Discharge of a debt تسديد الدين، أداء الدين
 Discharge of bankrupt رد اعتبار مفلس
 Discharge rate معدل الفصل
 Discharge, to أعفى، أبرأ، عزل، أفرغ، رَد اعتباًرا
 Discharged bill كمبيالة مدفوعة
 Discharged bill كمبيالة مدفوعة
 Disciplinary عقابي، تأديبي
 Disciplinary تأديبي
 Disciplinary action إجراء تأديبي
 Disciplinary Action اإلجراء التأديبي
 Disciplinary board مجلس تأديب
 Disciplinary board هيئة التأديب
 Disciplinary Committee المجلس التأديبي
 Disciplinary council مجلس التأديب
 Disciplinary court محكمة تأديبية
 Disciplinary investigation تحقيق تأديبي
 Disciplinary offense مخالفة تستوجب الجزاء



 Disciplinary penalty عقوبة تأديبية
 Disciplinary power سلطة تأديبية
 Disciplinary procedures إجراءات تأديبية
 Disciplinary rules قواعد تأديبية
 Disciplinary rules قواعد تأديبية
 Disciplinary Rules النظم (القوانين) التأديبية
 Disciplinary sanctions عقوبات تأديبية
 Disciplinary Sanctions (Penalties) العقوبات التأديبية
 Discipline نظام، انضباط
 Discipline نظام، انضباط
 Discipline, Principle of مبدأ االنضباط
 Disclaim يتنازل
 Disclaim all responsibility, to دفع كل مسئولية
 Disclaim, to تخلي عن، تنازل عن، رفض
 Disclose يقر، يحلل بيانات
 Disclose, to أفشى، أباح، كشف
 Disclosure إفشاء، إعالن، إظهار، إطالع
 Disclosure company شركة لتحليل البيانات
 Disclosure of professional secret إفشاء سر المهنة، إباحة سر المهنة
 Disclosure principle مبدأ االطالع
 Discontent تذمر
 Discontent سخط، تذمر
 Discontinuance توقف
 Discontinuance of a sit وقف دعوى
 Discontinuance of business وقف النشاط، توقف -
 Discontinue production, to أوقف اإلنتاج
 Discontinuity انقطاع
 Discontinuous غير مستمر، متقطع
 Discontinuous منقطع، غير متصل
 Discontinuous function وظيفة غير مستمرة
 Discontinuous market سوق عير متصلة
 Discontinuous quantity كمية منفصلة، - ضئيلة
 Discontinuous rise ارتفاع متقطع
 Discontinuous variable متغير متقطع
 Discount خصم، حسم، تخفيض، قطع
 Discount خصم
 Discount allowance تخفيض
 Discount allowed خصم مسموح به
 Discount assets سندات مخصومة
 Discount bank مصرف خصم
 Discount bank مصرف خصم السندات
 Discount broker سمسار خصم
 Discount charges مصروفات الخصم
 Discount charges نفقات الخصم
 Discount coefficient معامل الخصم، معامل القطع
 Discount credit اعتماد بخصم أوراق تجارية
 Discount credit اعتماد بخصم أوراق تجارية
 Discount department قسم الخصم
 Discount department قسم الخصم
 Discount emporium أسواق الخصم الكبيرة
 Discount factor عامل الخصم
 Discount house بيت خصم
 Discount houses بيوت الخصم
 Discount Houses متاجر الحسم (الخصم)
 Discount in advance, to حدد القيمة الحالية. أجرى عملية خصم
 Discount ledger دفتر أستاذ الكمبياالت المخصومة
 Discount ledger دفتر أستاذ الكمبياالت المخصومة
 Discount market سوق الخصم
 Discount note حافظة الخصم
 Discount of a bill خصم كمبيالة
 Discount on purchases خصم على المشتريات
 Discount rate سعر الخصم، سعر القطع
 Discount ratio سعر الخصم، سعر القطع



 Discount rebate تخفيض، تنزيل
 Discount register سجل الكمبياالت المخصومة
 Discount register سجل األوراق التجارية
 Discount stores متاجر خصم
 Discount terms شروط الخصم
 Discount window إدارة الخصم
 Discount without recourse خصم دون حق الرجوع، شراء بات ألوراق  تجارية
 Discount, to خصم، حسم، قطع، حدد القيمة الحالية
 Discountability قابلية الخصم، إمكان الخصم
 Discountability قابلية الخصم
 Discountable قابل للخصم، قابل للقطع
 Discountable bill كمبيالة، ورقة قابلة للخصم
 Discountable bill كمبيالة قابلة للخصم
 Discounted مخصوم، مقطوع، محدد بقيمته الحالية
 Discounted bills statement حافظة كمبياالت مخصومة
 Discounted cash flow قيمة حالة للتدفقات النقدية
 Discounted Cash Flow حركة النقد المعدل
 Discounted cash flows التدفقات النقدية المخصومة
 Discounting عملية الخصم، حسم
 Discounting without recourse خصم بدون حق الرجوع، شراء قطعي  ألوراق تجارية
 Discover يكتشف، يستبين
 Discovery كشف، اكتشاف
 Discovery اكتشاف
 Discovery learning التعليم باالكتشاف
 Discovery method النهج التنقيبي
 Discovery of fraud اكتشاف الغش
 Discovery Period (Insurance) فترة اكتشاف الخسارة
 Discreet حريص، كتوم، حصيف، حذر
 Discrepancies اختالفات
 Discrepancy فوق، اختالف، تباين
 Discrete محدد، مقتطع
 Discrete values قيم مقتطعة
 Discretion تقدير، حرية التصرف، فطنة، تمييز، رشد
 Discretion اجتهاد، حرية التصرف
 Discretion authority سلطة الحرية في التصرف
 Discretion Authority سلطة الحرية في التصرف
 Discretionary تقديري، اختياري، تحكمي
 Discretionary appropriation التخصيص االختياري
 Discretionary bonus عالوة تقديرية
 Discretionary funds أموال مودعة للتوظيف حسب حسن تقدير  المصرف
 Discretionary Income دخل الفرد الفائض
 Discretionary order أمر متروك للتقدير أمر الختيار األفضل
 Discretionary powers سلطة تقديرية
 Discriminant ُمَميَّز
 Discriminate, to َميَّز، فرق، حابى
 Discriminating duty رسم تمييزي، رسم تفاضلي
 Discriminating monopoly احتكار تمييزي
 Discriminating prices أسعار تمييزية
 Discrimination تفرقة، تمييز، محاباة
 Discrimination تمييز، محاباة
 Discriminatory taxation ضريبة تمييزية
 Discussion مناقشة، منازعة، تجريد المدين
 Discussion مناقشة، بحث
 Discussion group جماعة مناقشة
 Discussion in depth مناقشة بعمق
 Discussion method طريقة المناقشة
 Discussion note جدول المناقشة
 Discussion of the annual report مناقشة التقرير السنوي
 Disease مرض
 Disease مرض
 Diseconomies مساوئ اقتصادية
 Diseconomies of large scale المساوئ االقتصادية للحجم الكبير
 Diseconomy وفر سالب، اقتصاد سالب



 Diseconomy غير اقتصادي، إهدار، إسراف
 Disencumber a property, to طَهر العقار من الرهون
 Disencumber, to شطب الرهون، خلص العقار من الرهون
 Disequilibrium اختالل، عدم توازن
 Disequilibrium اختالل التوازن
 Disguised مستتر، ُمخفَى، مقنَع
 Disguised ُمقَنّْع، مستتر
 Disguised unemployment بطالة مقنعة
 Disguised unemployment بطالة مقنعة
 Dishoard, to أطلق المال المكتنز
 Dishonor امتنع عن السداد، رفض السداد، رفض القبول
 Dishonor عدم الوفاء، رفض التسديد أو القبول
 Dishonor a bill, to رفََض قبول كمبيالة، رفض دفع كمبيالة عند  استحقاقها
 Dishonored bill كمبيالة غير مدفوعة، كمبيالة مرتدة بدون دفع
 Dishonored check شيك مرتجع بدون دفع، شيك مرفوض
 Dishonored check شيك مرفوض 
 Dishonored note سند إذني مرفوض دفعه
 Dishonored note كمبيالة مرفوضة
 Disincentive مثبط، حافز سلبي
 Disinflation عالج التضخم، انكماش طفيف
 Disinflation إنقاص حدة التضخم
 Disinflatory policy سياسة التصدي للتضخم
 Disinherit, to حرم من اإلرث
 Disintermediation عدم الوساطة، بال وساطة
 Disinvestment سحب االستثمارات، تصفية االستثمارات،  استثمار سالب
 Disinvestment تناقص رؤوس األموال المستثمرة
 Disk القرص الممغنط
 Disk storage تخزين على اسطوانة
 Dislocation اختالل، خلل
 Dismantling of tariff barriers إلغاء الحواجز الجمركية
 Dismiss يشطب، يفصل
 Dismiss an employee, to فصل موظفًا
 Dismiss, to فصل، أقال، رفت، عزل
 Dismissal إقالة، فصل، رفت، عزل
 Dismissal صرف، طرد، تسريح
 Dismissal compensation مكافأة عن مدة الخدمة
 Dismissal notice period مدة إخطار الفصل
 Dismissal of action حفظ الدعوى
 Dismissal of worker فصل العامل
 Dismissal payment تعويض عن الفصل
 Dismissal wage تعويض عن الفصل
 Dismissal wage مرتب أو معاش للتسريح
 Dismissal without prejudice رد مانع للدعوى
 Disobedience عصيان
 Disorganization سوء التنظيم، تفكك التنظيمي
 Disparity تفاوت، تباين، خالف
 Disparity تباين، تفاوت، عدم تكافؤ
 Disparity in wage rates تفاوت المرتبات
 Dispatch box حقيبة دبلوماسية
 Dispatch clerk موظف بريد صادر
 Dispatch date تاريخ اإلرسال
 Dispatch department إدارة الشحن، إدارة اإلرسال
 Dispatch list كشف إرسال
 Dispatch money بدل سرعة إنجاز مقابل توفير الوقت
 Dispatch money مكافأة نظير سرعة تحميل أو تفريغ سفينة
 Dispatch note حافظة إرسال
 Dispatch note إشعار إرسال كشف شحن
 Dispatch service قسم اإلرسال، خدمة التشهيالت
 Dispatch; despatch رسالة، تشهيل، سرعة
 Dispatch; despatch, to أرسل، أسرع، سَهل، عجل
 Dispatcher مرسل، شاحن، قائم بالتشهيل
 Dispatching التشهيل
 Dispatching charge مصاريف اإلرسال



 Dispersion تشتت، تشتيت
 Dispersion; dispersal تشتيت، تبديد، بعثرة، نشر
 Displaced منقول إلى مكان آخر، موجود في غير  موضعه
 Displaced نازح، مشرد
 Displaced persons نازحون، مرحلون، مهجرون
 Displaced shares اسهم انخفضت قيمتها
 Displacement نقل، انتقال، تغيير المحل
 Displacement إزاحة، استبعاد
 Displacement of funds انتقال الموال
 Displacement of labor انتقال العمالة
 Displacement of shares خفض األسهم. تغيير
 Displacement of skill تنحية المهارة
 Displacement of wealth انتقال الثروة
 Displacement ton وزن الماء المزاح من المركب
 Display عرض، استعراض
 Display يعرض
 Display console وحدة التشغيل المرئي
 Display console message رسالة عارضة التحكم المرئي
 Display of force استعراض القوة
 Display of wealth استعراض الثراء، استعراض الفخامة
 Display screen شاشة العرض
 Display tube أنبوبة العرض
 Display Type حروف اإلعالن
 Display unit وحدة استعراض، - عرض
 Display window نافذة عرض
 Display, to نشر، استعرض، عرض
 Display, Window واجهات العرض
 Displayed goods سلع معروضة
 Disposable متاح، متيسر
 Disposable متاح، قابل للتصرف فيه 
 Disposable forms نماذج يمكن التخلص منها
 Disposable funds أموال متاحة
 Disposable income دخل متاح
 Disposable income دخل قابل للتصرف فيه
 Disposable personal income الدخل الشخصي المتاح لإلنفاق
 Disposable profits أرباح معدة للتوزيع
 Disposable sale بيع البضاعة الجاهزة
 Disposal تصرف، تدبير، بيع
 Disposal of goods التصرف في البضاعة
 Disposal of property تصرف في ملكية
 Dispose of يتصرف في
 Dispose of a matter, to سوى مسالة
 Dispose of a property, to تنازل عن ملكية
 Dispose of goods, to َف بضاعة، باعها ًصرَّ
 Dispose, to تصرف، باع، تنازل، صّرف
 Dispossession زوال الحيازة، نزع ملكية
 Dispossession نزع الملكية
 Disppointing result نتيجة مخيبة لآلمال
 Disproportionate غير متناسق
 Dispute منازعة، خالف، نزاع
 Dispute نزاع، خصام
 Disqualification عدم اللياقة، فقدان األهلية
 Disregard, to تغاضى، أهمل
 Disruption خلل، اختالل
 Disruptive ُمَدّمر، خطير
 Disruptive imports استيراد فوضوي
 Dissaving ادخار سالب، نقص المدخرات
 Dissemination of information نشر المعلومات
 Dissemination of information توصيل المعلومات
 Dissenting منشق، خارج
 Dissenting creditors دائنون منشقون
 Dissenting opinion رأي مخالف
 Dissenting opinion; minority   opinion رأى األقلية



 Dissimilar متغاير، غير مشابه، غير مواز
 Dissimilar مختلف، غير متشابه
 Dissolution حّل، فسخ، تصفية
 Dissolution حل، تصفية
 Dissolution of a company حَل شركة
 Dissolution of a partnership حلَّ شركة تأمين
 Dissolve يحل، يفض
 Dissolve, to حل، فسخ، فض، صفّى
 Distance مسافة، بُعد
 Distance مسافة 
 Distant بعيد، ناءٍ 
 Distant future مستقبل بعيد
 Distillation تقطير، تصفية
 Distillation of oil تقطير البترول، - نفط
 Distillery; refinery مصفاة، مصنع تقطير، معمل تقطير
 Distinct ظاهر، ملحوظ
 Distinct decline انخفاض ملحوظ
 Distinct preference خيار ملحوظ، تفضيل ملحوظ
 Distort, to شوه، عوج، زور، زيفن حرف، قلد
 Distortion تحريف، تزيييف، تشويه
 Distortion خلل
 Distortion of competition تشويه المنافسة
 Distrain, to حجز، أوقع حجًزا على منقول
 Distraint حجز تنفيذي
 Distraint حجز (استياء لدين)
 Distress حجز جبري
 Distress committees لجان إعانة
 Distress sale بيع جبري للمنقول المحجوز عليه
 Distress sale بيع موجودات محجوزة
 Distressed معسر، منكوب، مصاب، في مأزق
 Distressed areas مناطق منكوبة، مناطق كساد
 Distressed areas مناطق منكوبة
 Distressed goods سلع محجوزة لعجز صاحبها عن دفع ثمنها،  سلع ذات ثمن بخس
 Distributable قابل للتوزيع
 Distributable profit ربح قابل للتوزيع
 Distributable profits أرباح جاهزة للتوزيع
 Distribute يوزع
 Distribute, to وزع، قسم
 Distributed ُمَوزع، ُمقَسَّم
 Distributed informatics نظام معلومات مجزأ
 Distributed lags متأخرات مقسطة
 Distributing قائم بالتوزيع، موزع 
 Distributing network شبكة توزيع
 Distribution توزيع
 Distribution التوزيع
 Distribution center مركز توزيع
 Distribution channels قنوات التوزيع
 Distribution cost تكلفة التوزيع
 Distribution Cost كلفة التوزيع
 Distribution cost analysis تحليل تكلفة التوزيع
 Distribution Efficiency كفاءة عملية التوزيع
 Distribution network شبكة توزيع
 Distribution of an estate قسمة تركة، توزيع تركة
 Distribution of foodstuff توزيع المواد الغذائية
 Distribution of income توزيع الدخل
 Distribution of incomes توزيع الدخول
 Distribution of labor توزيع للقوى العاملة
 Distribution of profit توزيع الربح
 Distribution of profits توزيع األرباح
 Distribution of property توزيع الملكية
 Distribution of wealth توزيع الثورة
 Distribution restrictions قيود على توزيع
 Distributive share حصة الوريث



 Distributor موزع
 Distributor الموزع 
 Distributor of the product موزع المنتَج
 Distributors brands العالمات التجارية للموزعين
 District قسم، منطقة، حي، ضاحية
 District attorney رئيس نيابة المنطقة
 District auditor مراقب حسابات المحليات
 District bank مصرف إقليمي، بنك إقليمي
 District court محكمة إقليمية
 District manager مدير منطقة، مدير إقليمي
 District manager مدير منطقة
 District office مكتب إقليمي
 District traveler مندوب محلي
 Disturb, to أزعج، أقلق
 Disturbance إزعاج، إقالق، اضطراب، خلل
 Disturbance in financial markets اضطراب في األسواق المالية
 Disturbed مضطرب، قلق
 Disturbed market سوق مضطربة
 Disuse إبطال، وقف استعمال
 Disutility منفعة سلبية
 Ditto شرحه، كسابقة
 Diurnal نهاري، يومي
 Divergence تفاوت، تباين
 Divergence indicator مؤشر االنحراف عن خط التعادل
 Divergence; divergency اختالف، تباين، انحراف
 Divergent مختلف، متباين
 Divergent مختلف، متباين
 Divergent price levels مستويات أسعار مختلفة، - متباينة
 Diversification تنويع
 Diversification التنويع
 Diversification of investment تنويع االستثمارات
 Diversification of purchase sources تنويع مصادر الشراء
 Diversification of risks تنويع المخاطر
 Diversification strategy استراتيجية التنويع
 Diversify ينوع
 Diversion تغيير الطريق، تحويل المسار
 Diversity factor عامل تنويع
 Divert money, to اختلس أمواالً 
 Divert, to اختلس، بّدد، احتجز ماال لنفسه
 Divide يٌقَّسمْ 
 Divide an amount among creditors وزع مبلغًا على الدائنين
 Divide one number by another, to قسم عدًدا على آخر
 Divide the profit, to وزع الربح
 Divide, to قَسََّم، اقتسم، جّزأ، وّزع
 Dividend حصة، ربح السهم، ربيحة، ربح نمزع،  كوبون
 Dividend المقسوم، حصة الربح، ربح السهم
 Dividend-price ratio نسبة الربح إلى السعر
 Dividend announcement إعالن صرف الكوبون
 Dividend bearing securities أوراق مالية ذات عائد متغير
 Dividend check شيك لدفع الكوبون
 Dividend check شيك لدفع الكوبون
 Dividend counterfoil كعب الكوبون
 Dividend coupon قسيمة الربح، كوبون الربح
 Dividend coupon قسيمة األرباح
 Dividend cover غطاء أرباح األسهم
 Dividend coverage تغطية صرف الكوبون
 Dividend disbursing agent مصرف وكيل دفع الكوبون
 Dividend liable to income-tax أرباح اسهم خاضعة لضريبة الدخل
 Dividend limitation حد من حصة التوزيع
 Dividend limitation تحديد حصص األرباح
 Dividend notice إشعار بالربح
 Dividend off بدون كوبون، بدون ربح
 Dividend on كوبون مرفق، مع الكوبون



 Dividend paid out of capital كوبون مدفوع بنسبة رأس المال
 Dividend payment سداد الكوبون
 Dividend payout نسبة صافي الربح الموزعة في شكل  كوبونات
 Dividend ploughed back into   capital أرباح مرحلة إلى رأس المال
 Dividend policy سياسة دفع أرباح األسهم
 Dividend right certificate;   participation سند تمتع، سهم تمتع
 Dividend share أسهم تمتع
 Dividend share سهم تمتع
 Dividend tax ضريبة الربح
 Dividend warrant أمر دفع أرباح األسهم
 Dividend warrant; - mandate أمر دفع قيمة الكوبونات
 Dividend yield ربح ظاهر لألسهم
 Dividend yield عائد أرباح األسهم
 Dividing تقسيم، توزيع
 Dividing of work تقسيم العمل
 Divisibility القابلية للقسمة
 Divisible قابل للقسمة، قابل للتوزيع
 Divisible letter of credit اعتماد قابل للتجزئة
 Divisible Letter of Credit االعتماد القابل للتجزئة
 Divisible obligation التزام قابل للتجزئة
 Divisible profits أرباح قابلة للتوزيع
 Division قسمة، تقسيم، توزيع
 Division قسم، شعبة، قسمة
 Division القسم
 Division by commodity التقسيم السلعي
 Division head رئيس قسم
 Division of labor تقسيم العمل
 Division of Labor تقسيم العمل
 Division of property قسمة أمالك
 Division report تقرير القسم
 Divisional coins عمالت معدنية، عمالت مساعدة، قطع عملة
 Divisional money عمالت مساعدة
 Divisor قاسم
 Divisor القاسم
 Do Statement عبارة التكرار
 Dock رصيف بحري، مرسى، حوض السفن
 Dock charges; dock dues رسوم رصيف، عوائد رصيف
 Dock dues, dockage عوائد الرصيد، رسوم إرساء السفينة
 Dock labor board مجلس عمال أحواض السفن
 Dock landing account تقرير رصيد اإلرساء
 Dock receipt إيصال استالم البضائع على الرصيف
 Dock strike إضراب عمال الرصيف
 Dock warehouse مخزن رصيف
 Dock warrant إيصال استالم بضائع بالجمارك
 Dock warrant تفويض استالم رصيفي
 Docker عامل رصيف، عامل شحن وتفريغ سفن
 Dockers عمال الشحن والتفريغ
 Docket صحيفة البيان
 Docking توقيع جزاء مالي
 Dockyard ورشة بناء سفن
 Dockyard حوض بناء السفن
 Doctrine مذهب، عقيدة
 Doctrine مذهب، فقه
 Doctrine of laisser-faire مذهب حرية العمل
 Document وثيقة، مستند
 Document وثيقة، مستند
 Document bill كمبيالة مستندية
 Document carriage حاملة الوثائق
 Document credit اعتماد مستندي
 Document of title سند ملكية
 Document reader وحدة قراءة الوثائق
 Document without intrinsic value مستند بدون قيمة ذاتية
 Documentary مستندي، وثائقي



 Documentary acceptance credit اعتماد بقبول الدفع
 Documentary bill كمبيالة مستندية
 Documentary bill of exchange كمبيالة مستندية
 Documentary Bill of Exchange الحوالة المستندية (السحب المستندي)
 Documentary collection تحصيل مستندي
 Documentary credit اعتماد مستندي
 Documentary draft سحب مستندي، كمبيالة مستندية
 Documentary draft كمبيالة مرفقة بالمستندات
 Documentary evidence دليل كتابي، مستند مؤيد
 Documentary instructions تعليمات مستندية
 Documentary letter of credit خطاب اعتماد مستندي
 Documentary letter of credit خطاب اعتماد مستندي
 Documentary proof إثبات مؤيد بالمستندات
 Documentary proof سند مؤيد بالمستندات
 Documentary reproduction إعادة نسخ الوثائق
 Documentary Reproduction إعادة استنساخ الوثائق
 Documentary research بحث مكتبي
 Documentary title صك مكتوب، عقد مكتوب
 Documentation توثيق، مجموعة مستندات
 Documentation وثائق، توثيق
 Documentation التوثيق
 Documentation book كتيب الوثائق
 Documents الوثائق
 Documents against acceptance مستندات مقابل القبول
 Documents against acceptance تسليم مستندات الشحن لقاء القبول
 Documents against payment مستندات ضد الدفع، - مقابل الدفع
 Documents against payment تسليم مستندات الشحن لقاء الدفع
 Documents for collection مستندات للتحصيل
 Documents in support وثائق أو مستندات مثبتة، - مؤيدة 
 Documents of tile وثائق ملكية، مستندات حق السحب
 Dodecagon مضلع اثنا عشري
 Dodger متهرب (من الضرائب)
 Doers التنفيذيون
 Dogmatism جمود عقائدي
 Doing business وكيل تجاري لمنشأة أجنبية
 Dole حسنة، إحسان، نجدة، إعانة
 Dollar دوالر
 Dollar-a-year man رجل يتقاضى دوالًرا واحًدا في السنة
 Dollar area منطقة الدوالر
 Dollar averaging شراء دوري بمبالغ ثابتة ألوراق مالية أو سلع
 Dollar balances أرصدة دوالرية
 Dollar block مجموعة البالد الخاضعة لنفوذ الدوالر
 Dollar block كتلة الدوالر
 Dollar bond سند بالدوالر
 Dollar country بلد تابع لمنطقة الدوالر
 Dollar crisis أزمة الدوالر
 Dollar deficit عجز دوالري
 Dollar diplomacy دبلوماسية الدوالر
 Dollar exchange سعر الدوالر
 Dollar exchange تحويل الدوالر
 Dollar exchange standard قاعدة الصرف بالدوالر
 Dollar Exchanger Standard قاعدة الصرف بالدوالر
 Dollar gap نقص األرصدة الدوالرية، فجوة دوالرية
 Dollar gap فجوة دوالرية
 Dollar glut إغراق بالدوالرات
 Dollar pool مجمع الدوالر
 Dollar premium عالوة الدوالر
 Dollar shortage عجز في الدوالرات
 Dollar stabilization استقرار الدوالر
 Dollar stocks األسهم الدوالرية
 Dollar store محل يبيع بثمن موحد بدوالر واحد
 Dollar transactions عمليات تفذ بالدوالر
 Domain نطاق، أمالك، ملكية



 Domain ملكية مطلقة، أمالك عامة
 Domestic داخلي، محلي، وطني، منزلي
 Domestic Bill سند داخلي
 Domestic bill of exchange كمبيالة داخلية
 Domestic bills كمبياالت داخلية
 Domestic bonds issue قرض محلي، إصدار سندات محلية
 Domestic commerce تجارة داخلية
 Domestic consumption استهالك محلي، استهالك داخلي
 Domestic corporation شركة محلية
 Domestic credit اعتماد محلي
 Domestic Credit االعتماد المحلي
 Domestic currency عملة محلية
 Domestic currency عملة محلية
 Domestic economy   اقتصاد قومي
 Domestic exchange تحويل محلي
 Domestic exports صادرات محلية
 Domestic financing تمويل محلي
 Domestic industry نصاعة منزلة
 Domestic industry صناعة منزلية، صناعة محلية
 Domestic investment استثمار محلي
 Domestic law قانون محلي
 Domestic loan قرض محلي
 Domestic market سوق محلية، سوق داخلية
 Domestic Multiplier المكرر األهلي (المحلي
 Domestic problems مشاكل داخلية
 Domestic product ناتج محلي، ناتج قومي
 Domestic products منتجات محلية
 Domestic relations قانون العالقات األسرية، - أحوال شخصية
 Domestic resources موارد محلية
 Domestic savings ادخار محلي، مدخرات محلية
 Domestic tourism سياحة داخلية
 Domestic trade تجارة داخلية
 Domestic value قيمة محلية
 Domestics أدوات منزلية
 Domicile محل اإلقامة، مسكن، موطن
 Domicile موطن، محل إقامة، مسكن
 Domicile of choice موطن مختار
 Domicile of origin موطن أصلي
 Domiciled مقيم، متخذ محل إقامة، متخذ موطنًا
 Domiciled bill كمبيالة موضح عليها مكان الدفع
 Domiciled coupon كوبون موضح عليه مكان الصرف
 Domiciliate, to حدد محل اإلقامة، عيّن --
 Domiciliation تعيين أو تحديد محل اإلقامة
 Dominance, domination سيطرة، هيمنة
 Dominant مسيطر، غالب
 Dominant economy اقتصاد مسيطر
 Dominant firm مؤسسة مسيطرة
 Dominant position منصب حاكم، موقف مسيطر
 Dominant undertaking منشأة مسيطرة
 Dominate, to ساد، تغلّب، تسلط
 Dominion ملكية عامة، سيادة، مستمرة مستقلة
 Donate, to وهب، منح، تبرع
 Donated ممنوح بال عوض، موهوب --
 Donation تبرع، هبة، منحة
 Donation هبة، منحة
 Donation inter-vivos هبة بين األحياء
 Done ر ُعِمل، ُحّرِ
 Done and signed ُحّرر ووقّع
 Done at تحريًرا في، صدر في
 Done in duplicate معد من نسختين
 Donee موهوب له، متبرع له
 Donee موهوب له
 Donor واهب، مانح، متبرع



 Donor واهب
 Donor country دولة مانحة
 Donor country دولة متبرعة
 Door-to-door salesman بائع متجول
 Door to door selling بيع من الباب للباب
 Dormant خامل، نائم
 Dormant account حساب خامل
 Dormant account حساب ساكن
 Dormant assets أصول غير مستخدمة
 Dormant balance رصيد غير متحرك
 Dormant company شركة خاملة
 Dormant debt دين راكد
 Dormant law قانون متروك
 Dormant partner شريك موصى
 Dormant partner شريك موصى، شريك غير متضامن
 Dormant title سند متقادم
 Dormant warrant كفالة على بياض
 Dormant warrant كفالة على بياض
 Dormitory towns مدن سكنية
 Dose ُجْرعة
 Dot نقطة
 Dot نقطة
 Dot chart رسم بياني بالنقط
 Dot chart خريطة نقط
 Dot printer طابعة نقط
 Dotted line خط منقط
 Dotted line خط منقط
 Double مزدوج
 Double-digit inflation تضخم بمعدل عشري
 Double-entry قيد مزدوج
 Double-entry accounting محاسبة بالقيد المزدوج
 Double-entry system نظام القيد المزدوج
 Double-length number رقم مزدوج الطول
 Double-page spread إعالن على صفحتين متقابلتين
 Double مزدوج، مضاعف
 Double – Spacing مزدوج المسافة
 Double Account From Balance Sheet الميزانية العمومية ذات الحسابين
 Double account system نظام الحساب المزدوج
 Double budget ميزانية مزدوجة
 Double buffering تخزين مرحلي مزدوج
 Double counting الحساب المزدوج
 Double creditor دائن من جهتين
 Double creditor دائن مزدوج
 Double cropping محصول مزدوج
 Double damages تعويضات مضاعفة
 Double dealing نفاق، غش، لعب على الحبلين
 Double eagle قطعة ذهبية فئة ٠٢ دوالراً 
 Double entry قيد مزدوج في الدفاتر
 Double frequency table جدول تكراري مزدوج
 Double indemnity تعويض مضاعف
 Double insurance تأمين مضاعف
 Double insurance تأمين مزدوج
 Double job holding الجمع بين الوظائف
 Double ledger دفتر أستاذ مزدوج
 Double liability التزام مزدوج
 Double meaning معنى مزدوج
 Double option صفقة جزائية ترددية، تأييد المشارطة خيار  مزدوج
 Double option خيار مزدوج
 Double precision دقة مضاعفة
 Double pricing تسعير مزدوج
 Double punch تثقيب مزدوج
 Double punching تثقيب مزدوج
 Double punching technique أسلوب التثقيب المزدوج



 Double receipt إيصال من صورتين
 Double sampling معاينة مزدوجة
 Double spaced مزدوج المسافة
 Double standard قاعدة مزدوجة
 Double standard معيار مزدوج
 Double taxation ازدواج ضريبي
 Double taxation االزدواج الضريبي
 Double taxation relief إعفاء من ازدواج الضريبة
 Double taxation agreement اتفاقية منع االزدواج الضريبي
 Double track طريق ذو اتجاهين
 Double value قيمة مزدوجة، قيمة مضاعفة
 Double, to ضاعف
 Doubling of population مضاعفة عدد السكان، تضاعف عدد السكان
 Doubtful مشكوك فيه
 Doubtful accounts حسابات مريبة
 Doubtful asset أصل مشكوك فيه
 Doubtful debt دين مشكوك فيه أو مشكوك في تحصيله
 Doubtful debts ديون مشكوك في تحصيلها
 Doubtful honesty  أمانة مشكوك فيها
 Doubtful result  نتيجة مشكوك فيها  
 Doubtful value  قيمة مشكوك فيها  
 Dovetailing works االشتغال بعدة وظائف مكملة
 Dow Jones index دليل دواجونس لمؤشرات األوراق المالي،  مؤشر دواجونس
 Down-payment مقدم، دفعة مقدمة، عربون
 Down-stream في اتجاه المجرى، في اتجاه التيار
 Down-to-earth واقعي، عملي
 Down Grading تخفيض الدرجة
 Down on دون، أقل من
 Down payment مقدم الثمن، دفعة مبدئية
 Down Payment دفعة نقدية
 Down payment sale بيع بالتقسيط
 Down period فترة التوقف
 Down time وقف التوقف
 Down time pay األجر أثناء توقف العمل
 Down turn; slump هبوط حاد في األسعار
 Downfall سقوط، انهيار
 Downgrading خفض الدرجة أو الوظيفة
 Downstream عملية تعقبها عمليات لمستوى أدنى
 Downstream operations عمليات فرعية
 Downward نزوال، إلى أسفل، فنازالً 
 Downward bias تحيز ألسفل 
 Downward communication اتصال من أعلى ألسفل
 Downward drift اتجاه انحداري، - نزولي، - انخفاضي
 Downward phase مرحلة الكساد
 Downward sloping curve منحنى منحدر
 Downward trend اتجاه نزولي
 Downward trend اتجاه عام هبوطي
 Dowry بائنة، مهر، دوطة، مؤخر صداق
 Draft سحب، كمبيالة، مستند، شيك، حوالة، مشروع  خطاب، مشروع عقد، مشروع قانون، مسودة
 Draft كمبيالة، حوالة، مسودة
 Draft agenda مسودة جدول األعمال
 Draft agreement مشروع اتفاق
 Draft article مشروع قانون أو نظام
 Draft at sight كمبيالة باإلطالع 
 Draft at sight كمبيالة تحصل عند الطلب
 Draft bill مشروع مبدئي لقانون، مسودة مشروع قانون
 Draft bill مشروع قانون
 Draft budget مشروع موازنة
 Draft budget مشروع ميزانية
 Draft contract مشروع عقد
 Draft for collection كمبيالة تحت التحصيل
 Draft for collection كمبيالة برسم التحصيل
 Draft letter مسودة رسالة



 Draft of a check سحب شيك أو تحرير شيك
 Draft resolution مشروع قرار
 Draft, to حرر، أعد مشروًعا
 Draftsman رسام، مصمم
 Drag on عبء مالي
 Drain استنزاف، استنفاذ، تصريف
 Drain يستنزف، يصرف
 Drain of money استنفاذ األموال
 Drain on the resources استنزاف الموارد
 Drain the wealth of a country, to استنفذ ثروات بلد
 Drain to bullion خروج رؤوس األموال في شكل سبائك
 Drain, to استنفذ، فّرغ، استنزف، نزف
 Drainage صرف صحي
 Drainage شبكة صرف مياه
 Draper تاجر جوخ
 Drapery تجارة األجواخ
 Drastic فعال، قاس، عنيف
 Drastic عنيف
 Drastic measures إجراءات مشددة، - عنيفة
 Draught غاطس السفينة، خط الغاطس
 Draught سحب، غاطس السفينة، مسودة
 Draughtsman رسام، مصمم
 Draw حسب، تحرير، جذب
 Draw يسحب، يحرر، يرسم
 Draw a bill يسحب ورقة
 Draw a bill, to يسحب ورقة 
 Draw a check, to سحب شيًكا، حرر شيًكا
 Draw a prize at a lottery, to كسب جائزة يانصيب
 Draw Back Credits اعتمادات الدروباك
 Draw by lot; to سحب يانصيبًا، سبح بالقرعة
 Draw down, to سحب تحت حساب
 Draw money يسحب نقدية
 Draw money, to سحب أو استلم نقوًدا
 Draw on the reserves, to سحب على االحتياطي
 Draw profit from, to حصل على ربح من 
 Draw up a deed, to حرر عقًدا
 Draw, to سحب، حّرر، استنزال، وجه
 Drawback دروباك، نظام استرداد رسوم استيراد سلعة  بعد إعادة تصديرها
 Drawback استرداد (مبلغ نقدي)، استرداد (الرسوم  الجمركية)
 Drawback facilities تسهيالت الدروباك، تسهيالت في استرداد  رسوم الوارد عند التصدير
 Drawee مسحوب عليه
 Drawee bank مصرف مسحوب عليه
 Drawee bank بنك مسحوب عليه
 Drawer الساحب
 Drawer of a check ساحب شيك
 Drawer of a cheque ساحب شيك
 Drawing سحب، تحرير، تصميم
 Drawing سحب سندات أو جوائز يانصيب
 Drawing سحب
 Drawing account حساب جار، حساب تحت الطلب حساب  شيكات
 Drawing account حساب مسحوبات
 Drawing rights حقول السحب
 Drawings قروض الصندوق، المسحوبات
 Drawn bond سند خرج في السحب
 Drawn bonds سندات مسحوبة
 Drayage أجرة النقل بالعربة
 Drayage bill فاتورة نقل أو شحن
 Dregs رواسب
 Dressed weight وزن صافٍ 
 Dressing لبس، تزيين، تزييف
 Drestricted document مستند تقرر تعميم نشره
 Driblet مبلغ صغير
 Drift اتجاه، حركة، تيار، هجرة، غرض



 Drift هجرة، نزوح
 Drift of labor هجرة متزايدة لليد العاملة
 Drilling for oil استخراج البترول
 Drinking water ماء شرب
 Drive يقود، دافع
 Drive-in bank مصرف يقدم الخدمة للعميل وهو في سيارته
 Drive-in bank بنك لخدمة العميل وهو في سيارته
 Drive to maturity مرحلة السير نحو النضج االقتصادي
 Drive, Consumer دوافع المستهلك
 Drive, to انطلق، قاد، أدار، وجه
 Driving force قوة محركة
 Drop انخفاض، هبوط
 Drop هبوط، سقوط
 Drop shipment شحن مباشر
 Drop shipper متعهد طلبيات
 Drop, to هبط، اتجه إلى الهبوط، سقط
 Drought جفاف، تصحير
 Drug عقار، مخدر، منتج
 Drugstore متجر لبيع مختلف السلع، مخزن أدوية
 Drum اسطوانة
 Drum printer طابعة ذات اسطوانة
 Drum storage تخزين باالسطوانات 
 Dry جاف، قاحل
 Dry-dock حوض جاف
 Dry dock حوض جاف
 Dry Promotion الترقية الجافة
 Dry run دورة تجريبية
 Dry up ينضب، ينفد
 Dual مزدوج، ثنائي
 Dual ثنائي، مزدوج
 Dual-pay system النظام المزدوج لدفع األجر
 Dual card بطاقة مزدوجة
 Dual command أمر مزدوج
 Dual control system نظام المراقبة الثنائية
 Dual control system نظام رقابة ثنائية
 Dual economy اقتصاد ثنائي
 Dual exchange rate سعر صرف مزدوج
 Dual exchange rate سعر صرف مزدوج
 Dual foreign exchange market سوق مزدوجة للتحويل الخارجي
 Dual jobholding الجمع بين وظيفتين
 Dual problem مشكلة مزدوجة
 Dual supervision نظام اإلشراف المزدوج
 Dual system نظام محاسبي مزدوج
 Dualism ازدواجية ثنائية
 Dubious ُمريب، مشكوك فيه
 Dubious advantage ميزة مشكوك فيها
 Dubious paper صك مشكوك في قيمته
 Dubious result نتيجة مشكوك فيها
 Dud Check شيك بدون رصيد
 Due مستحق، حال األداء، مطلوب
 Due مطلوب، واجب األداء
 Due and owing مبلغ من المال غير مستحق بعد
 Due arrival وصول مناسب
 Due bill إقرار بالدين
 Due bill سند اعتراف بالدين
 Due capital راس المال المستحق
 Due care عناية واجبة، احتياط واجب
 Due consideration اعتبار الزم
 Due coupon قسيمة مستحقة
 Due date تاريخ االستحقاق
 Due date; maturity date تاريخ االستحقاق
 Due diligence عناية واجبة
 Due from مستحق على



 Due from balance حسابنا لدى المراسل
 Due from banks أرصدة لدى المصارف، أرصدة بالبنوك
 Due from member countries مستحق على ذمم الدول األعضاء
 Due on command يستحق عند الطلب
 Due on demand واجب األداء عند الطلب
 Due reward مكافأة مستحقة، جائزة -
 Due to balance حساب المراسل لدينا
 Due to banks مستحق لمصارف، مستحق لبنوك
 Due warning تحذير في قالب تصحيح
 Dues رسوم
 Dues; duties رسوم، عوايد
 Dull كثيب، ثقيل، خامل
 Dull market سوق خاملة
 Dull season موسم ميت، موسم راكد
 Dullness ركود، كساد
 Dullness ركود السوق
 Duly رسميا، بالطريق الرسمي
 Duly Accepted Supply توقيع بقبول تجهيزات
 Duly authorized معتمد كما يجب
 Duly paid مدفوع في ميعاده
 Duly served أخطر رسميا، أخطر بالطريق الرسمي
 Dumb bidding مزاد علني صامت
 Dummy وهمي، مقلّد، مزور
 Dummy دمية، وهمي، بديل، شكلي
 Dummy activity نشاط وهمي
 Dummy director مدير صوري
 Dummy dollars دوالرات وهمية
 Dummy incorporators مؤسسون صوريون
 Dummy partner شريك صوري
 Dummy transaction عملية وهمية
 Dummy variable متغير وهمي
 Dump تفريغ، نسخ
 Dump and restart النسخ واستئناف التشغيل
 Dump point نقطة تفريغ أو نسخ
 Dump, to باع سلعة بأقل من تكلفتها بغرض إغراق  السوق
 Dumping بيع في الخارج بأسعار أقل من الداخل،  إغراق األسواق
 Dumping إغراق (األسواق بالسلع)
 Dumping اإلغراق
 Dunnage حشوة توضع بين الصناديق المشحونة لوقايتها
 Dunning letter خطاب إنذار بالدفع
 Dunning letter خطاب إنذار، إنذار بالدفع
 Duopoly احتكار توزيع ثنائي
 Duplex ثنائي االتجاه
 Duplex channel قناة مزدوجة
 Duplicate check شيك من نسختين
 Duplicate receipt نسخة من اإليصال
 Duplicate record سجل مكرر
 Duplicate, to ضاعف، أعد في نسختين، نَسخً 
 Duplicated letter خطاب منسوخ
 Duplicating book دفتر النسخ، دفتر الكوبيا
 Duplicating machine آلة النسخ
 Duplicating machine; duplicator آلة ناسخة
 Duplicator آلة نسخ، ناسخة
 Duposony احتكار شراء ثنائي
 Durability االستمرارية، المتانة، قوة التحمل
 Durability of labor الحياة العملية للفرد
 Durability; durableness دوام، بقاء، مدة، عمر، متانة، قوة االحتمال
 Durable معمر، ثابت
 Durable ُمعَّمْر، متين
 Durable goods سلع معمرة
 Durables سلع معمرة
 Duration فترة، امتداد، مدة
 Duration مدة



 Duration of a lease مدة اإليجارة
 Duration of cycles مدة الدورات
 Duration of guaranty مدة الضمان
 Duration of machinery عمر اآللة االفتراضي
 Duration of validity مدة الصالحية
 Duress إكراه
 Dutch auction مزاد هولندي
 Dutiable خاضع للرسوم
 Dutiable goods سلع خاضعة للرسوم
 Duty رسم، واجب
 Duty-free معفي من الرسوم
 Duty-free market سوق حرة معفاة من الرسوم
 Duty ad valorem رسوم جمركية قيمية
 Duty free معفي من الرسوم، خالص الضريبة
 Duty free goods سلع معفاة من الرسوم
 Duty free shop متجر بالدائرة الجمركية، متجر بالمنطقة  الحرة
 Duty list قائمة الواجبات
 Duty paid goods بضائع تم التخليص عليها جمركيًا
 Duty paid sale بيع خالص الرسوم
 Duty paid value القيمة بعد دفع الرسوم
 Duty payable in advance رسوم مستحقة مقدًما
 Duty; duties رسم، رسوم، عوائد، ضريبة، مسئولية،  واجب
 Dwelling مسكن
 Dwindling of assets هالك األصول، خسارة رأس المال
 Dynamic حركي، ديناميكي
 Dynamic analysis تحليل حركي
 Dynamic analysis تحليل ديناميكي 
 Dynamic economics علم االقتصاد الديناميكي
 Dynamic equilibrium توازن حركي
 Dynamic evaluation التقييم الديناميكي
 Dynamic Evaluation التقييم الديناميكي
 Dynamic function of money الوظيفة الديناميكية للنقود
 Dynamic models نماذج ديناميكية
 Dynamic organization تنظيم ديناميكي
 Dynamic programming البرمجة الديناميكية
 Dynamic Programming وضع البرامج ديناميكيا
 Dynamic system نظام ديناميكي
 Dynamic work عمل ديناميكي
 Dynamic; dynamical نشط، حركي، متحرك، ديناميكي
 Dynamics ديناميكا، علم القوى المحركة
 Dynamics ديناميكيات
 Dysfunction االختالل الوظيفي 
 Dysfunction خلل وظيفي
 E Format   E   صيغة
 Each كل واحد، للوحدة، للقطعة
 Each other بعضهم البعض
 Each way trading تجارة البيع والشراء
 Eager متلهف، تواق
 Eager buyer مشتري متلهف
 Eager for gain جشع، طماع
 Eager seller بائع متلهف
 Eagerness to buy الرغبة في الشراء
 Eagle عملة ذهبية أمريكية فئة ١٠ دوالر تحمل  صورة النسر
 Earlier priority date تاريخ األسبقية األولى
 Early مبكر، مبكًرا، قريب، قريبًا
 Early closing إقفال مبكر
 Early closing act قانون اإلقفال المبكر
 Early closing day نصف يوم عمل
 Early convenience في أسرع وقت ممكن
 Early convenience; earliest   convenience أقرب وقت ممكن
 Early date تاريخ مبكر
 Early recovery استرداد مبكر، شفاء مبكر
 Early retirement تقاعد مبكر، معاش مبكر



 Early warning system نظام إنذار مبكر
 Earmark يخصص، عالمة مميزة، يحصد
 Earmark funds for, to خصص أمواالً لغرض معين
 Earmark, to فرز، جنَّب، خصص، رصد
 Earmarked مخصص لغرض معين
 Earmarked account حساب خاص
 Earmarked gold ذهب مخصص
 Earmarked taxes حصيلة ضرائب مخصصة لغرض معين
 Earmarking تخصيص، ّرْصد أموال
 Earmarking تخصيص، رصد
 Earn يكسب، يربح
 Earn good money, to اتسع رزقه
 Earn one’s living, to اكتسب عيشه
 Earn, to َكَسَب، استحق، ربح
 Earned ُمكتََسب
 Earned مكتسب
 Earned income إيراد مكتسب من العمل
 Earned income دخل أو إيراد مكتسب
 Earned premium قسط تأمين مكتسب
 Earned surplus فائض مكتسب
 Earned Surplus فائض مكتسب
 Earnest جاد، جدي
 Earnest money عربون
 Earning ُمربِح، ُمِدّر للربح
 Earning كسب، إيراد
 Earning asset أصل يدر إيراًدا
 Earning assets سندات مدرة للربح، أصول مربحة
 Earning capacity قدرة على تحقيق أرباح، قدرة على الكسب
 Earning capacity standard معيار القدرة اإليرادية
 Earning capital رأس مال ُمِدر، - مثمر
 Earning factor معامل الربح
 Earning interest مِدر فائدة
 Earning per share ربح لكل سهم
 Earning power قدرة على تحقيق أرباح
 Earning power القدرة اإليرادية، القدرة على الكسب
 Earning Statement بيان اإليرادات
 Earning surplus فائض اإليرادات
 Earnings إيرادات، مكاسب، أرباح
 Earnings مكاسب، إيراد، دخل
 Earnings in manufacturing إيرادات الصناعات اليودية
 Earnings per share ربح لكل سهم
 Earnings per share عوائد السهم
 Earnings per week إيرادات أو أرباح أسبوعية
 Earnings reinvested إيرادات أعيد استثمارها
 Ease سهولة، يسر، تخفيف
 Ease, to خفف، أرخى، يسر
 Easement حق ارتفاق، حق استعمال عقار
 Easement حق ارتفاق، حق استعمال
 Easement of passage حق ارتفاق، حق مرور
 Easily marketable assets أصول يسهل تسييلها
 Easiness تسهيل، سهولة
 Easiness of money سهولة الحصول على نقود
 Easing تسهيل، تخفيف
 Easing of contangoes هبوط فروق تأجيل االستالم
 Easing of monetary restraints تخفيف القيود النقدية، إرخاء --، رفع --
 Easing of the monetary restraints رفع القيود الموضوعة على العملة
 Easy سهل، ميسر
 Easy market سوق هادئة، - متراخية
 Easy money كسب سهل، نقود يسهل الحصول عليها
 Easy money مال مقترض بفائدة منخفضة، ائتمان ميسر
 Easy money policy سياسة نقدية تشجع االقتراض
 Easy movement principles مبادئ الحركة السهلة
 Easy payment تسهيالت دفع



 Easy payments تسهيالت في الدفع
 Easy prices أسعار في النازل
 Easy terms شروط سهلة، شروط ميسرة
 Easy Terms شروط سهلة
 Ebb انحسار، جزر، هبوط
 Ebb and flow مد وجزر
 Echelon متسوى، فئة، درجة
 Echelon فئة، درجة
 Echo صدى
 Echo check رقابة عن طريق الصدى
 Eclipse خسوف
 Ecological approach منهج بيئي
 Ecology علم البيئة
 Ecology علم البيئة، "أيكولوجي"
 Ecology of administration بيئة اإلدارة
 Ecology of work بيئة العمل
 Ecology of Work أيكلوجية العمل
 Econometric متعلق باالقتصاد القياسي
 Econometrics اقتصاد قياسي
 Econometrics االقتصاد القياسي
 Econometrics االقتصاد الرياضي
 Economic اقتصادي
 Economic accounts حسابات اقتصادية
 Economic activity نشاط اقتصادي
 Economic activity النشاط االقتصادي
 Economic advance تقدم اقتصادي
 Economic adviser مستشار اقتصادي
 Economic advisor مستشار اقتصادي
 Economic affairs شئون اقتصادية
 Economic affairs شئون اقتصادية
 Economic agent وكيل اقتصادي
 Economic agreement اتفاقية اقتصادية
 Economic agreement اتفاق اقتصادي 
 Economic aid معونة اقتصادية
 Economic aid معونة اقتصادية
 Economic analysis تحليل اقتصادي
 Economic analysis تحليل اقتصادي
 Economic and social committee اللجنة االقتصادية واالجتماعية
 Economic and social research البحوث االقتصادية واالجتماعية
 Economic argument حجة اقتصادية، برهان اقتصادي
 Economic assistance مساعد اقتصادية
 Economic assistance مساعدة اقتصادية
 Economic autarky االكتفاء الذاتي
 Economic backwardness تخلف اقتصادي
 Economic backwardness تخلف اقتصادي
 Economic batch الدفعة االقتصادية
 Economic batch quantity الكمية االقتصادية للدفعة
 Economic block كتلة اقتصادية، مجموعة -
 Economic blockade حصار اقتصادي
 Economic boycott مقاطعة اقتصادية
 Economic burden عبء اقتصادي
 Economic calculation حساب اقتصادي
 Economic clusters تكتالت اقتصادية
 Economic colonialism استعمار اقتصادي
 Economic commission لجنة اقتصادية
 Economic committee لجنة اقتصادية
 Economic committee لجنة اقتصادية
 Economic conditions ظروف اقتصادية
 Economic conference مؤتمر اقتصادي
 Economic conflict صراع اقتصادي
 Economic continuity االستمرار االقتصادي
 Economic cooperation تعاون اقتصادي
 Economic cooperation التعاون االقتصادي



 Economic council مجلس اقتصادي
 Economic crisis أزمة اقتصادية
 Economic cycle دورة اقتصادية
 Economic decision قرار اقتصادي
 Economic delegation وفد اقتصادية
 Economic delegation وفد اقتصادي
 Economic depression جمود اقتصادي
 Economic depression كساد اقتصادي
 Economic determinism حتمية اقتصادية
 Economic development إنماء اقتصادي، تنمية اقتصادية
 Economic development تنمية اقتصادية
 Economic development committees لجان التنمية االقتصادية
 Economic disruption خلل اقتصادي
 Economic doctrine مذهب اقتصادي
 Economic domination سيطرة اقتصادية
 Economic dynamics انتعاش اقتصادي
 Economic dynamics حركية النشاط االقتصادي
 Economic edifice صرح اقتصادي، بناء اقتصادي
 Economic efficiency فعّالية اقتصادية
 Economic efficiency كفاءة اقتصادية
 Economic emancipation تحرر اقتصادية
 Economic equilibrium توازن اقتصادي
 Economic equilibrium توازن اقتصادي
 Economic evaluation تقييم اقتصادي
 Economic expansion توسع اقتصادي
 Economic exploitation استغالل اقتصادي
 Economic exploitation استغالل اقتصادي
 Economic factors عوامل اقتصادية
 Economic factors عوامل اقتصادية
 Economic feasibility الجدوى االقتصادية
 Economic flow مّد اقتصادي
 Economic forces قوى اقتصادية
 Economic forecast تنبؤ اقتصادي
 Economic forecasting التنبؤ االقتصادي
 Economic freedom الحرية االقتصادية
 Economic friction احتكاك اقتصادي
 Economic goods سلع اقتصادية
 Economic growth نمو اقتصادي
 Economic history تاريخ اقتصادي
 Economic history تاريخ اقتصادي
 Economic ideology أيدولوجية اقتصادية، فكر اقتصادي
 Economic impact أثر اقتصادي
 Economic imperialism استعمال اقتصادي
 Economic imperialism االمبريالية االقتصادية
 Economic independence استقالل اقتصادي
 Economic indicator مؤشر اقتصادي
 Economic indicators مؤشرات اقتصادية
 Economic instability عدم استقرار اقتصادي، عدم ثبات االقتصاد
 Economic instability عدم استقرار اقتصادي
 Economic institution مؤسسة اقتصادية، نظام اقتصادي
 Economic institution مؤسسة اقتصادية
 Economic integration تكامل اقتصادي
 Economic intelligence أخبار اقتصادي، معلومات اقتصادية
 Economic interest مصالح اقتصادية
 Economic interests مصالح اقتصادية
 Economic interpretation تفسير اقتصادي
 Economic interrelationship table جدول التشابك االقتصادي
 Economic isolation عزلة اقتصادية
 Economic issue مشكلة اقتصادية، مسألة اقتصادية
 Economic journal مجلة اقتصادية
 Economic journal مجلة اقتصادية
 Economic law قانون اقتصادي
 Economic laws قوانين اقتصادية



 Economic Legislation تشريع اقتصادي
 Economic legislations تشريعات اقتصادية
 Economic Liberalism ليبرالية اقتصادية، حرية اقتصادية
 Economic liberalism الليبرالية االقتصادية
 Economic Life عمر اقتصادي، فترة االستخدام
 Economic Literature أدب اقتصادي، مراجع اقتصادية
 Economic literature مؤلفات اقتصادية
 Economic lot size حجم الدفعة االقتصادية
 Economic Lot Size كمية الدفعة االقتصادية
 Economic malaise ضائقة اقتصادية
 Economic Man رجل اقتصاد
 Economic man رجل اقتصادي
 Economic Management إدارة اقتصادية
 Economic manufacturing quantity الكمية االقتصادية المصنعة
 Economic maturity نضج اقتصادي
 Economic measures تدابير اقتصادية
 Economic method طريقة اقتصادية، منهج اقتصادي
 Economic mobilization التعبئة االقتصادية
 Economic Model نمط اقتصادي، نموذج اقتصادي
 Economic morphology تكوين اقتصادي
 Economic Motives بواعث اقتصادية
 Economic motives دوافع اقتصادية
 Economic Motives الدوافع االقتصادية
 Economic nationalism قومية اقتصادية
 Economic Offensive عملة اقتصادية
 Economic Order نظام اقتصادي
 Economic order quantity كمية الطلب االقتصادية
 Economic organization منظمة اقتصادية
 Economic Outlook تطلع اقتصادي، مستهدف اقتصاديـ تصور-
 Economic paradoxes تناقضات اقتصادية
 Economic Penetration توغل اقتصادي، تغلغل -
 Economic penetration توغل اقتصادي
 Economic Performance أداء اقتصادي
 Economic Phenomena ظواهر اقتصادية
 Economic Philosophy فلسفة اقتصادية
 Economic plan خطة اقتصادية
 Economic planning تخطيط اقتصادي
 Economic planning regions مناطق التخطيط االقتصادي
 Economic Policy سياسة اقتصادية
 Economic pressures ضغوط اقتصادية
 Economic     Principles مبادئ اقتصادية
 Economic Problems مشاكل اقتصادية
 Economic problems مشاكل اقتصادية
 Economic production quantity الكمية االقتصادية المنتجة
 Economic productivity اإلنتاجية االقتصادية
 Economic Progress تقدم اقتصادي
 Economic progress تقدم اقتصادي
 Economic Prospects توقعات اقتصادية
 Economic Prosperity رخاء اقتصادي، ازدهار -
 Economic prosperity رخاء اقتصادي
 Economic quantities كميات اقتصادية
 Economic Rate of return معدل العائد االقتصادي
 Economic rate of return معدل العائد االقتصادي
 Economic Recession نكسة اقتصادية
 Economic recession كساد اقتصادي 
 Economic Recovery نهضة اقتصادية، انتعاش اقتصادي
 Economic recovery انتعاش اقتصادي
 Economic Reform إصالح اقتصادي
 Economic reform إصالح اقتصدي
 Economic regulation تنظيم اقتصادي
 Economic relation عالقة اقتصادية
 Economic Relations عالقات اقتصادية
 Economic Rent إيجار اقتصاري



 Economic rent ريع اقتصادي
 Economic report تقرير اقتصادي
 Economic Research بحث اقتصادي
 Economic research institute معهد للبحوث االقتصادية
 Economic Resources موارد اقتصادية
 Economic resources موارد اقتصادية
 Economic review المجلة االقتصادية
 Economic revival انتعاش اقتصادي
 Economic sabotage تخريب اقتصادي
 Economic sanction عقوبة اقتصادية
 Economic Scheme مشروع اقتصادي، خطة اقتصادية
 Economic scheme مخطط اقتصادي
 Economic Science علم االقتصاد، اقتصاد
 Economic Sector قطاع اقتصادي
 Economic Security أمن اقتصادي
 Economic self-sufficiency اكتفاء ذاتي اقتصادي
 Economic Self sufficiency اكتفاء ذاتي اقتصادي
 Economic Situation وضع اقتصادي، حالة اقتصادية
 Economic situation الوضع االقتصادي
 Economic slowdown فتور النشاط االقتصادي
 Economic slump تدهور اقتصادي
 Economic stability استقرار اقتصادي
 Economic stabilizers مثبتات اقتصادية
 Economic stagnation ركود اقتصادي
 Economic statics حالة السكون االقتصادي
 Economic statistics إحصائيات اقتصادية
 Economic stimulants حوافز اقتصادية
 Economic strategy استراتيجية اقتصادية
 Economic strike إضراب اقتصادي
 Economic structure الهيكل االقتصادي
 Economic study دراسة اقتصادية
 Economic surplus فائض اقتصادي
 Economic survey مسح اقتصادي
 Economic system نظام اقتصادي
 Economic take off انطالقة اقتصادية
 Economic talks مفاوضات اقتصادية، محادثات اقتصادية
 Economic talks محادثات اقتصادية
 Economic theory نظرية اقتصادية
 Economic theory النظرية االقتصادية
 Economic thought فكر اقتصادي
 Economic thought الفكر االقتصادي
 Economic trend اتجاه اقتصادي
 Economic trends االتجاهات االقتصادية 
 Economic underdevelopment تخلف اقتصادي
 Economic union اتحاد اقتصادي
 Economic union االتحاد االقتصادي
 Economic upturn تحسن اقتصادي
 Economic variable متغير اقتصادي
 Economic war حرب اقتصادية
 Economic warfare حرب اقتصادية
 Economic warfare حرب اقتصادية
 Economic wealth الثروة االقتصادية
 Economic weapons أسلحة اقتصادية
 Economic welfare رفاهية اقتصادية
 Economic welfare الرفاهية االقتصادية
 Economic; economical اقتصادي
 Economical purposes أغراض اقتصادية
 Economical speed سرعة اقتصادية
 Economically اقتصاديًا
 Economically active population شعب نشط اقتصاديا
 Economically active population السكان ذوي النشاط االقتصادي
 Economics اقتصاديات، علوم اقتصادية
 Economics علم االقتصاد



 Economies اقتصاديات، وفورات
 Economies of concentration وفورات التركيز
 Economies of large scale وفورات الحجم الكبير
 Economies of scale وفورات الحجم
 Economist عاِلم اقتصاد، اقتصادي
 Economist اقتصادي، عالم االقتصاد
 Economize on fuel, to اقتصد في الوقود
 Economize, to اقتصد، وفر
 Economy اقتصاد
 Economy of abundance اقتصاد الوفرة
 Economy of high wages اقتصاد األجور المرتفعة
 Economy of scarcity اقتصاد الندرة
 Edge حافة، حد آلة
 Edge corporation مصرف مصرح له بالتعامل دوليًا
 Edge down, to تقهقر، تحرك إلى الوراء
 Edge up, to صعد تدريجيًا
 Edge, to سّن، شحذ، حّرض
 Edit تعديل
 Edit post مراجعة نتائج سابقة
 Edit program برنامج معدل
 Editing تنقيح
 Edition طبعة منقحة أو معدلة
 Education تعليم، تربية
 Education التعليم
 Education acts قوانين التعليم
 Education grant منحة تعليمية
 Education leave إجازة دراسية 
 Education test اختبار المعلومات
 Educational Qualification المؤهالت العلمية
 Educational qualifications مؤهالت تعليمية
 Educational requirements متطلبات التعليم
 Educational structure هيكل التعليم
 Efface يطمس، يمحو
 Effect أثر، نتيجة، مفعول، يؤثر، يحقق، ينجز
 Effect a payment, to أجرى عملة دفع
 Effect a transfer, to أجرى تحويل نقدي
 Effect, to أجرى، نفذ، أتم
 Effect, to محا، أزال األثر
 Effective فعال، حقيقي
 Effective فعال، نافذ المفعول
 Effective address عنوان فعلي
 Effective blockade حصار فعال
 Effective channels of   communication وسائل اتصال فعالة
 Effective communication channels قنوات االتصال الفعالة
 Effective date تاريخ سريان المفعول، تاريخ النفاذ، تاريخ  العمل
 Effective date تاريخ ساري المفعول
 Effective demand طلب فعلي
 Effective demand طلب فعال
 Effective exchange rate سعر صرف فعلي
 Effective interest rate معدل الفائدة الفعلي
 Effective manager المدير الفعال
 Effective protection حماية فعالة
 Effective range مدى فعلي
 Effective Rate المعدل الفعال
 Effective tax rate معدل الضريبة الفعلي
 Effective time الوقت الفعال
 Effective value القيمة الفعلية
 Effective yield عائد فعلي، غلة محققة
 Effective yield إيراد فعلي
 Effectiveness الفعالية
 Effectiveness الفعالية
 Effectiveness of organization فاعلية التنظيم
 Effects منقوالت، ممتلكات شخصية



 Effects ممتلكات
 Effects of declining population آثار التناقص السكاني
 Effectual فعال، نافذ المفعول
 Effectual demand طلب حقيقي، - واقعي، - فعَّال
 Efficiency كفاية، فعالية، جدارة
 Efficiency الكفاءة (الكفاية)
 Efficiency audit مراجعة الكفاءة
 Efficiency expert خبير في الكفاءة
 Efficiency norms معايير الكفاية
 Efficiency norms معايير الكفاءة
 Efficiency Objectives أهداف الكفاءة
 Efficiency of administration الكفاءة اإلدارية
 Efficiency of capital كفاءة راس المال
 Efficiency of estimates كفاءة التقديرات
 Efficiency of labor كفاءة العمل
 Efficiency of organization كفاءة التنظيم
 Efficiency rate معدل الكفاءة
 Efficiency rating تقدير كفاءة العاملين
 Efficiency ratio معدل الكفاية
 Efficiency Ratio معدل (نسبة) الكفاءة
 Efficiency reports تقارير كفاءة
 Efficiency system نظام الترقية على أساس الكفاءة
 Efficiency tests اختبارات الكفاءة
 Efficiency unit وحدة كفاءة
 Efficiency, Management كفاءة اإلدارة
 Efficiency, Marketing كفاءة التسويق
 Efficiency, Production كفاءة اإلنتاج
 Efficient كفء، منتج، فعال
 Efficient machine آلة مرتفعة اإلنتاجية
 Efflux خروج، هروب
 Efflux تدفق، خروج
 Efflux of capital خروج رؤوس األموال
 Efflux of capital تدفق راس المال إلى خارج البالد
 Efflux of gold خروج الذهب
 Effort جهد، مجهود
 Effort جهد
 Effort rating تقدير الجهد
 Effort Rating تقدير الجهد
 Egalitarianism مذهب المساواة
 Ego األنا
 Eight up; 8 up ثماني صحائف ميكروفيلم
 Eighty-Twenty Rule قاعدة الثمانين ـ العشرين
 Ekistics علم تسكين البشر
 Elaborate مدروس ، متقن، متعمق
 Elaborate a theory, to كّون نظرية
 Elaborate research بحث متعمق
 Elaborate study دراسة متعمقة
 Elaborate, to أتقن، كّون، أعد، اعتنى
 Elaboration إعداد، تجهيز
 Elaboration of a five year plan إعداد خطة خمسية
 Elapse, to انتهى، مضى، انقضى
 Elapsed time الوقت المستغرق
 Elastic مرن
 Elastic currency عملة مرنة
 Elastic demand طلب مرن
 Elastic demand طلب مرن
 Elastic Demand الطلب المرن
 Elastic limit حّد مرن
 Elastic limit حد مرن
 Elastic supply عرض مرن
 Elasticity مرونة
 Elasticity method منهج المرونة
 Elasticity of demand مرونة الطلب



 Elasticity of Demand مرونة الطلب
 Elasticity of employment مرونة التنظيف
 Elasticity of evaluation مرونة التقييم
 Elasticity of expectations مرونة التوقعات
 Elasticity of substitution مرونة اإلحالل
 Elasticity of substitution مرونة اإلحالل
 Elasticity of supply مرونة العرض
 Elasticity of wants مرونة االحتياجات
 Elect, to اختار، انتخب، عين
 Election of domicile اختيار الموطن، اختيار محل اإلقامة
 Elections انتخابات
 Electoral body هيئة الناخبين
 Electoral campaign حملة انتخابية
 Electoral franchise حق التصويت، حق االنتخاب
 Electoral platform برنامج انتخابي
 Electric typewriter آلة كاتبة كهربائية
 Electrical accounting machine آلة حاسبة كهربائية
 Electrical accounting machine آلة محاسبية كهربائية
 Electrical power production إنتاج طاقة كهربية
 Electrical; electric كهربي، كهربائي
 Electricity كهرباء
 Electricity council مجلس الكهرباء
 Electrification كهربة
 Electrification of railways كهربة السكك الحديدية
 Electrification of rural areas كهربة المناطق الريفية
 Electro-magnetic كهرومغناطيسي
 Electromechanical machine آلة كهروميكانيكية
 Electronic إلكتروني
 Electronic متعلق باإللكترونيات، إلكتروني
 Electronic brain عقل إلكتروني
 Electronic calculator حاسب إلكتروني
 Electronic cash register آلة تسجيل نقد إلكترونية
 Electronic circuitry دوائر إلكترونية
 Electronic components مكونات إلكترونية
 Electronic computer عقل إلكتروني، منسق إلكتروني
 Electronic computer حاسب إلكتروني
 Electronic counting machine آلة محاسبية إلكترونية
 Electronic data processing معالجة إلكترونية للبيانات
 Electronic data processing التشغيل اإللكتروني للبيانات
 Electronic differential analyzer جهاز التحليل التفاضلي
 Electronic equipment معدات إلكترونية
 Electronic funds transfer تحويل األموال إلكترونيًا
 Electronic switch مفتاح إلكتروني
 Electronic trafic aids وسائل إلكترونية لتنظيم حركة المرور
 Electronics إلكترونيات
 Electronics علم اإللكترونيات
 Electronics industry صناعة اإللكترونيات
 Electroplating طالء بالكهرباء
 Electrostatic printer وحدة طباعة إلكتروستاتيكية 
 Electrotechnology تكنولوجيا الكهرباء
 Eleemosynary خيري، مجاني
 Eleemosynary corporation مؤسسة خيرية
 Element عنصر، عامل، ركن
 Element العنصر
 Element of gift or grant عنصر الهبة أو المنحة
 Element of probability عنصر االحتمال
 Element of work عنصر العمل
 Elementary أولي، بدائي، ابتدائي
 Elementary education act قانون التعليم االبتدائي
 Elements of a contract أركان عقد
 Elements of cost عناصر التكلفة
 Elements of management عناصر اإلدارة
 Elements of managerial function عناصر الوظيفة اإلدارية



 Elements of organization عناصر التنظيم
 Elevation تعلية، رفع، ارتفاع
 Elevator رافعة، مصعد
 Elevator certificate شهادة المصعد
 Eligibility صالحية، لياقة، قابلية لالنتخاب
 Eligibility أهلية، لياقة، جدارة، صالحية
 Eligibility list قائمة الصالحية
 Eligibility rule قاعدة الجدارة
 Eligibility test اختبار الصالحية
 Eligible صالح، الئق، مناسب، ممتاز، جائز انتخابه
 Eligible صالح أو أهل
 Eligible الصالح للتعيين
 Eligible bills أوراق تجارية ممتازة
 Eligible for retirement مؤهل للتقاعد
 Eligible investment استثمار مناسب
 Eligible investment استثمار مستوفي للشروط
 Eligible liabilities ودائع قصيرة األجل، التزامات --
 Eligible paper سند جديد
 Eligible Paper سندات مصرفية
 Eliminate competition, to استبعد المنافسة
 Eliminate fiscal discrimination, to أزال التفرقة الضريبية
 Eliminate, to استبعد، أقصى، حذف
 Elimination استبعاد، حذف، شطب
 Elimination  حذف، استبعاد، إسقاط
 Elimination by addition or subtraction الحذف بالجمع أو الطرح
 Elimination by comparison الحذف بالمقارنة
 Elimination by substitution الحذف بالتعويض
 Elimination of customs duties إسقاط الرسوم الجمركية
 Elimination of quantitative استبعاد القيود الكمية
 Emancipation تحرر، تحرير
 Embarcation; embarkation إقالع
 Embargo منع إقالع السفن، حظر على السفن أو  البضائع
 Embargo حظر، منع
 Embargo حظر
 Embargo to, منع، حظر، فرض َحظًرا
 Embark يبحر، يقلع
 Embarking declaration بيان بالبضائع المشحونة
 Embarrass يحرج
 Embarrassed مرتبك، متورط، مثقل، محمل
 Embarrassed estate ملكية محملة برهن
 Embassy   سفارة
 Embassy سفارة 
 Embezzle يختلس
 Embezzle, to; defalcate to اختلس، استولى بدون وجه حق
 Embezzlement اختالس
 Embezzlement; defalcation;   peculiation اختالس، استيالء على مال بدون وجه حق
 Embracery التأثير على المحكمة بالرشوة واإلغراء
 Emergency طارئ، ضرورة، حادث فجائي
 Emergency حالة طارئة، طوارئ
 Emergency aid معونة لحالة الضرورة
 Emergency appointment التعيين العاجل
 Emergency credit اعتماد دعم
 Emergency facility مرفق طوارئ
 Emergency fund صندوق إغاثة، مخصصات طوارئ
 Emergency funds أموال الطوارئ، صندوق إغاثة
 Emergency landing area مهبط اضطراري للطائرات
 Emergency leave إجازة طارئة
 Emergency legislation تشريع حالة الطوارئ، تشريع استثنائي
 Emergency measures إجراءات طوارئ، إجراءات عاجلة
 Emergency meeting اجتماع طارئ
 Emergency money عملة ورقية أصدرت في ظروف طارئة
 Emergency money عملة ورقية أصدرت في ظروف طارئة لها  قوة اإلبراء
 Emergency Order الطلب العاجل



 Emergency order طلب عاجل
 Emergency relief إعانة طوارئ، إغاثة طوارئ
 Emergency setting جلسة طارئة، اجتماع طارئ
 Emergency tax ضريبة غير عادية لظروف طارئة
 Emergency tool room قسم عدد الطوارئ
 Emigrant مهاجر
 Emigrate, to هاجر
 Emigration هجرة
 Emigration هجرة، نزوح
 Emigration officer موظف إدارة الهجرة
 Emigration societies جمعيات الهجرة
 Eminent ساٍم، عالٍ 
 Eminent domain حق نزع ملكية للمصلحة العامة
 Eminent domain حق االستمالك العام
 Emission إصدار
 Emission إصدار، إطالق
 Emission of banknotes إصدار أوراق نقد
 Emit يصدر
 Emit, to أصدر، طرح
 Emolument راتب، مكافأة، أتعاب
 Emolument أجر، راتب، تعويض
 Emolument of directors بدل حضور
 Emotion عاطفة، انفعال
 Emotional adjustment تكيف انفعالي
 Emotional buying شراء عاطفي
 Empire إمبراطورية
 Empirical تجريبي، اختباري
 Empirical تجريبي، عملي، اعتباري
 Empirical method منهج تجريبي، طريقة تجريبية
 Empirical probability احتمال اعتباري
 Empirical school المدرسة التجريبية
 Empirical School المدرسة التجريبية
 Empirical study دراسة عملية
 Empiricism المذهب التجريبي
 Employ وظيفة، خدمة، عمل، مهنة
 Employ يوظف
 Employ, to وظف، استخدم، عين
 Employability قدرة على العمل، إمكانية الحصول على  وظيفة
 Employability الصالحية للعمل
 Employable قادر على العمل، صالح للعمل 
 Employed مستخدم موظف
 Employed resources موارد مستخدمة
 Employee ُمستَخدم، موظف، عامل
 Employee موظف أو مستخدم
 Employee agency مكتب التوظيف
 Employee association جمعية الموظفين
 Employee benefits الخدمات االجتماعية العمالية
 Employee Development تطوير العاملين
 Employee evaluation system نظام تقييم الموظف
 Employee Evaluation System نظام تقييم العاملين
 Employee handbook دليل المستخدمين
 Employee investment مساهمة العمال في رأس المال
 Employee morale الروح المعنوية للموظفين
 Employee performance review تقييم أداء العاملين
 Employee rating تقدير كفاءة المستخدم
 Employee rating chart منحنى تقييم المستخدمين
 Employee representative مندوب المستخدمين
 Employee stocks ownership ملكية الموظفين ألسهم شركتهم
 Employee welfare fund صندوق الرعاية االجتماعية
 Employee’s stocks ownership plan مشرع امتالك الموظفين اسهم الشركة
 Employees’ association جمعية موظفين
 Employees’ earnings record سجل دخل الموظفين
 Employer رب عمل، صاحب عمل



 Employer صاحب العمل
 Employer of labor ُمستَخدم عمالة
 Employer’s contribution مساهمة رب العمل
 Employer’s family أفراد أسرة صاحب العمل
 Employer’s file ملف صاحب العمل
 Employer’s liabilities التزامات رب العمل
 Employer’s liability التزام صاحب العمل
 Employer’s liability insurance تأمين ضد تبعة صاحب العمل
 Employer’s share حصة اشتراك رب العمل
 Employers' association جمعية أصحاب األعمال
 Employing unit منظمة تشغيل عمال
 Employment استخدام، توظيف، عمل
 Employment توظيف، عمالة، استخدام
 Employment العمالة (التوظيف)
 Employment act قانون التوظف
 Employment Agencies مكاتب التوظيف
 Employment agency وكالة توظيف
 Employment agency مكتب توظيف
 Employment bureau مكتب توظيف
 Employment certificate شهادة مدة الخدمة
 Employment clearance مقاصة التوظف
 Employment contract عقد عمل
 Employment counseling إرشاد مهني
 Employment exchange سوق العمل
 Employment forecasting التنبؤ بحجم العمالة
 Employment function دالة العمالة
 Employment history تاريخ مهني أو وظيفي
 Employment interview مقابلة للتعيين
 Employment levels structure هيكل مستويات العمالة
 Employment multiplier مضاعف العمالة
 Employment of children تشغيل األطفال
 Employment of the elderly تشغيل الكبار
 Employment office مكتب االستخدام
 Employment opportunities فرص عمل
 Employment opportunity فرصة عمل
 Employment planning تخطيط االستخدام، تخطيط القوى العاملة
 Employment policy سياسة العمل
 Employment policy سياسة االستخدام
 Employment promotion تحفيز العمالة
 Employment prospects توقعات وجود عمالة
 Employment quota المقررات الوظيفية
 Employment rate معدل العمالة
 Employment relations العالقات بين صاحب العمل والعامل
 Employment requisition طلب تعيين
 Employment Requisition طلب التوظيف
 Employment security   األمن الوظيفي
 Employment series سالسل إحصائية للعمالة
 Employment stabilization استقرار العمالة
 Employment structure هيكل العمالة
 Employment tests اختبارات التوظيف
 Employment Tests اختبارات التوظيف
 Employment theory نظرية العمالة
 Employment volume حجم العمالة
 Empower يمنح كامل السلطات
 Empower, to; impower, to فوض، أعطى سلطة
 Empties عبوات فارغة
 Emption حق الشراء، حق الشفعة
 Empty فارغ
 Empty a truck, to فرغ سيارة نقل
 Empty medium وسط خال
 Empty, to غ فَرَّ
 En bloc جملة 
 Enable, to مكن، سمح



 Enact يصدر، يسن
 Enact, to أصدر، سن
 Enacting clause ديباجة التشريع
 Enactment مرسوم، قانون
 Enactment مرسوم، قانون، تشريع
 Encash, to قبض، صرف
 Encashment صرف، استالم قيمة، قبض
 Enclose يرفق، يلحق، يضم
 Enclose, to ن أرفق، ألحق، اشتمل، ضمَّ
 Enclosed مرفق
 Enclosed herewith مرفق بهذا
 Enclosure ُمرفَق، ملحق
 Enclosure استمالك أرض عامة، أوراق ملحقة برسالة
 Encoding الترميز
 Encroachment عائق، تعد، انتهاك
 Encroash on one’s capital, to مسَّ رأسماله
 Encroash, to تعدى على، اغتصب
 Encumber يُثقل، يرهق
 Encumber, to ل، أثقل، رهن حمَّ
 Encumbered مثقل، محمل
 Encumbered محمل برهن
 Encumbered estate ملكية مثقلة بالرهون
 Encumbered with debt مثقل بالديون، محمل بالديون
 Encumbrance عبء، التزام، رهن
 Encumbrance َدين، رهن
 End نهاية
 End-around carry ترحيل محول
 End-around shift إزاحة محولة
 End-year bonus; end of year مكافأة نهاية العام
 End buyer مشتٍر أخير
 End mark عالمة النهاية
 End money مال احتياطي
 End of a risk انقضاء الخطر
 End of file card بطاقة نهاية الملف
 End of file marker عالمة نهاية الملف
 End of Line Pricing التسعير الواطئ 
 End of message نهاية الرسالة
 End of run نهاية الدورة
 End of tape marker عالمة نهاية الشريط
 End product منتج نهائي، منتج تام الصنع
 End use استعمال نهائي
 End., Call Exit, Stop Statement عبارات االنتهاء
 Endanger يعرض للخطر
 Endeavor جهد، محاولة، مسعى
 Endeavor, to حاول، جاهد، سعى
 Ending inventory بضاعة آخر المدة
 Endogenous داخلي، ذاتي النمو
 Endogenous capacity قدرة داخلية
 Endogenous change تغيير داخلي
 Endogenous variable متغير داخلي
 Endorsable قابل للتظهير
 Endorse, indorse يُظهر
 Endorse, to; indorse, to ظهر، حول صًكا بالتوقيع خلفه
 Endorsed bond سند ُمِظِهر
 Endorsed bond; indorsed bond سند مظهر
 Endorsed check شيك مظهر
 Endorsee الُمِظِهر له، من يظهر الشيك لصالحه
 Endorsement تظهير
 Endorsement in blank تظهير على بياض
 Endorsement in blank; blank- تظهير على بياض
 Endorsement in full تظهير كامل
 Endorsement of bill of lading تظهير وثيقة الشحن
 Endorsement without recourse تظهير ناقل للملكية، تظهير بدون حق  الرجوع



 Endorsement; indorsement تظهير
 Endorser ر ُمَظّهِ
 Endorser for value ر مقابل أتعاب ُمّظّهِ
 Endorser; indorser ر، موقع بظهر صك ُمَظّهِ
 Endorsing unit  وحدة تظهير
 Endorsse; indorsee مظهر إليه، مستفيد، محول إليه
 Endow يتبرع، يََهب، يوقف 
 Endow, to وهب، خص بمهر، منح بائنة
 Endowment هبة، تبرع، وقفية، مهر
 Endowment تبرع، هبة، َوْقف
 Endowment assurance تأمين مختلط
 Endowment capital رأس مال في شكل هبة
 Endowment insurance policy وثيقة تأمين مهر
 Endowment Policy Method طريقة الوقفية البحتة
 Ends غايات
 Endurance احتمال، صبر، مقاومة، جلد
 Endurance test اختبار تحميل
 Energy طاقة 
 Energy committee لجنة الطاقة
 Energy consumption استهالك الطاقة
 Energy crisis أزمة الطاقة
 Energy gap فجوة الطاقة، عجز الطاقة
 Energy markets أسواق الطاقة
 Energy pricing تسعير الطاقة
 Energy saving اقتصاد في الطاقة
 Enforce payment يجبر على الدفع، يطالب بالدفع
 Enforce payment, to أجبر على الدفع، أرغم على الدفع
 Enforce, to أجبر، أرغم، نفذ بالقوة، جعله ساري المفعول
 Enforceable judgment حكم واجب النفاذ
 Enforced ينفذ، يضع موضع التنفيذ
 Enforcement action عمل قمعي، من أعمال القمع
 Enforcement of law تنفيذ القانون
 Enforcement of securities تنفيذ الضمانات
 Enforcement procedure إجراءات تنفيذ جبرية
 Engage يستخدم، يتعهد
 Engage an employee, to استخدم موظفًا
 Engage capital, to وّظف رؤوس أموال
 Engage in business, to أصبح من رجال األعمال، بدأ عمالً تجاريًا
 Engage, to تعهد، التزم، استخدم، شغل
 Engaged مشغول، غير شاغر
 Engagement ارتباط، التزام
 Engagement موعد، التزام، تعيين
 Engine محرك، آلة
 Engine وسيلة محرك
 Engineer مهندس
 Engineering هندسة
 Engineering consultant مهندس استشاري
 Engineering office مكتب هندسة
 Engineering standards معايير هندسية
 Engineering time وقت االختبار الهندسي
 English equivalent المكافئ البريطاني
 Engross يحتكرن يضارب
 Engrossing احتكار، شراء لالحتكار
 Enhance education, to   عزز التعليم
 Enhance, to َعّزَز، دفع إلى األمام، رفع القيمة
 Enjoin يمنع، يأمر
 Enjoy privileges and immunities, to تمتع باالمتيازات والحصانات
 Enjoy, to استمتع، تمتع، تملك
 Enquire, inquire يستعلمن يتحرى
 Enquire, to; inquire, to استعلم، تحرى، استفسر
 Enquiry office مكتب استعالمات
 Enquiry, inquiry استعالم، تحري
 Enquiry; inquiry استعالم، استفسار، تحرٍ 



 Enrich, to أثرى، اغتني، أغنى
 Enrichment إثراء
 Enrollment, enrolment تسجيل، تدوين
 Enrolment تشغيل عمالة، إدراج، تسجيل
 Ensuing مقبل، تاٍل، آتٍ 
 Ensuing account; تصفية تالية
 Ensure, to ضمن، كفل، أّمن
 Enter يقيد، يزاول
 Enter an item, to أجرى قيًدا حسابيًا
 Enter into a bargain, to أبرم صفقة
 Enter into a contract, to أبرم عقًدا، ارتبط بعقد
 Enter into force ينفذ، يدخل حيز التنفيذ
 Enter into force, to بدأ سريان مفعوله، دخل حيز التنفيذ
 Enter upon an office, to استلم وظيفة، ارتبط بعقد
 Enter, to أدخل، قيَّد، سّجل، انضم
 Enterprise منشأة، مؤسسة، مشروع
 Entertainment ترفيه، ملهى، استقبال
 Entertainment duty ضريبة المالهي
 Entertainment expenses مصروفات استقبال
 Entertainment expenses نفقات الضيافة
 Entertainment tax ضريبة المالهي
 Enthusiasm حماس، تحمس
 Entire كل، مجموع، كامل
 Entire كامل
 Entire contract التزام كامل
 Entire day يوم كامل
 Entire population مجموع السكان
 Entire taxable estate جملة الممتلكات الخاضعة للضريبة
 Entitle, to ل، أهل خوَّ
 Entitled مؤهل، مخّول سلطة
 Entitlement حق، تخويل
 Entitlement استحقاق، مستحق
 Entitlement programs برامج اإلعانة
 Entity شخصية اعتبارية مستقلة، وحدة متكاملة
 Entity كيان شخصية معنوية
 Entrance مدخل، مقدمة، بداية، دخول
 Entrance examination امتحانات القبول
 Entrance wage األجر عند االلتحاق بالعمل
 Entrapment مكيدة
 Entrepôt trade تجارة إعادة التصدير، تجارة عابرة
 Entrepreneur مقاول، متعهد، منظم
 Entrepreneurial function دور المقاول، وظيفة المتعهد
 Entrepreneurship تنظيم المشروعات
 Entries قيود
 Entrust يعهد إلى، يودع، يأتمن
 Entrust, to عهد إلى، ائتمن، كلّف
 Entry ل، قيد، بند َمدخَّ
 Entry قيد، تسجيل، الدخول
 Entry advice إخطار بقيد
 Entry advice إشعار قيد
 Entry for free goods وثيقة إدخال السلع المعفاة
 Entry for home use وثيقة إدخال السلع المستوردة لالستخدام  المحلي
 Entry for warehousing وثيقة إدخال السلع المستوردة للتخزين
 Entry into force بدء سريان المفعول
 Entry inwards إقرار داخل
 Entry outwards إقرار خارج
 Entry permit إجازة دخول
 Entry point نقطة بدء أو دخول
 Envelope ظرف، غالف
 Environment بيئة، وسط، محيط
 Environment of organizations بيئة المنظمات
 Environment protection حماية البيئة
 Environmental comparative approach المدخل البيئي المقارن



 Environmental engineering أعمال مكافحة التلوث
 Environmental influence مؤثر بيئي
 Environmental Influences المؤثرات البيئية
 Envoy مبعوث، مندوب
 Equal مساٍو، معاِدل، قرين، عادل
 Equal مساو
 Equal advantage منفعة معادلة
 Equal cost lines منحنيات التكاليف المتساوية
 Equal distribution of taxes توزيع عادل للضريبة
 Equal installment amortization استهالك على أقساط متساوية
 Equal partners شركاء على قدم المساواة
 Equal pay أجر مكافئ، أجر مساو
 Equal Pay for Equal Work األجر المتساوي مقابل العمل المتساوي
 Equal product curve منحنى اإلنتاج المتساوي
 Equal sacrifice theory نظرية التضحية المتساوية
 Equal, to ساوى، ضاهى، عادل
 Equality مساواة 
 Equality مساواة
 Equality between creditors مساواة بين الدائنين
 Equality of saving and investment معادلة بين االدخار واالستثمار
 Equality of saving and investment تساوي االدخار واالستثمار
 Equality of taxation المساواة في تحمل عبء الضرائب
 Equality of treatment المساواة في المعاملة
 Equality of wages مساواة بين المرتبات
 Equality of yield مساواة الناتج
 Equality principle مبدأ المساواة
 Equality Principle مبدأ المساواة
 Equalization تسوية، موازنة، توزيع بالتساوي، مساواة،  معادلة
 Equalization fund صندوق تسويات
 Equalization grant منحة تساو
 Equalization of  educational   opportunities مساواة في فرص التعليم
 Equalization of opportunities تكافؤ الفرص، مساواة الفرص
 Equalization of taxes مساواة في توزيع الضرائب
 Equalization of taxes توزيع الضرائب بالمساواة
 Equalization reserve احتياطي التكافؤ أو المعادلة
 Equalization Reserve احتياطي التكافؤ 
 Equalization, equalisation تساو، مساواة، موازنة
 Equalize wages, to ساوى بين المرتبات
 Equalize, to ساوى، سّوى، عادل
 Equalizing Dividend أرباح تكافؤ 
 Equally بالمثل، بالتساوي، على قدم المساواة
 Equally responsible مسئول بنفس الدرجة
 Equate exports and imports, to وازن الصادرات والواردات
 Equate, to ساوى، عادل، وازن، أجرى متوسًطا
 Equation معادلة، استحقاق
 Equation معادلة، تسوية
 Equation of a line معادلة الخط المستقيم
 Equation of exchange معادلة أسعار الصرف
 Equation of exchange معادلة العملة المتداولة
 Equation of interest جدول الفوائد، معادالت الفوائد
 Equation of international demand معادلة الطلب الدولي
 Equation of motion معادلة الحركة
 Equation of payment متوسط استحقاقات الدفع
 Equation of time معادلة الوقت
 Equation solver آلة حل المعادالت
 Equi-marginal principle مبدأ التساوي الحدي
 Equi-marginal returns العوائد الحدية المتساوية
 Equi-proportional متساوي النسب
 Equilibrant عامل موازنة، عامل توازن
 Equilibrate, to وازن
 Equilibration ُموازنة، توازن
 Equilibrium موازنة، توازن، تعادل
 Equilibrium توازن، موازنة



 Equilibrium analysis تحليل التوازن
 Equilibrium equation معادلة التوازن
 Equilibrium model نموذج التوازن
 Equilibrium of international payments توازن المدفوعات الدولية
 Equilibrium price سعر التوازن
 Equilibrium quantity كمية التوازن
 Equilibrium rate of inflation معدل التضخم المتوازن
 Equip يجهز، يزود بالمعدات
 Equip a factory with new plant, to جهز المصنع بمعدات جديدة
 Equip, to َز، مّد بالتجهيزات َجهَّ
 Equipment تجهيزات، مهمات، عدد
 Equipment معدات
 Equipment bonds سندات تجهيز
 Equipment bonds سندات تجهيز
 Equipment compatibility تواؤم المعدات
 Equipment failure فشل المعدات
 Equipment leasing تأجير معدات
 Equipment leasing تأجير المعدات
 Equipment Leasing تأجير المعدات
 Equipment trust bond سند تمويل شراء معدات
 Equitable عادل، منصف
 Equitable عادل
 Equitable assets أنصبة شرعية، أموال تركة محددة بحكم  قضائي
 Equitable assets أصول وفاء
 Equitable Assets أموال وفاء
 Equitable charge رهن ضمان دين أو ضريبة
 Equitable interest حصة بموجب مبادئ العدالة
 Equitable lien امتياز عادل
 Equitable mortgage عقد رهن مودع ضمانًا لدين
 Equitable mortgage عقد رهن مودع ضمانا لدين
 Equitable ownership حق انتفاع
 Equitable share حصة عادلة
 Equities أسهم عادية، حقوق المساهمين
 Equity عدالة، إنصاف، حقوق الملكية
 Equity قيمة عقارية، الفرق بين القيمة الصافية  والقيمة الواردة في عقد رهن العقار
 Equity حقوق المساهمين، عدالة
 Equity أسهم رأسمال (حقوق المساهمين)
 Equity capital حقوق الملكية، رأس المال المملوك
 Equity investment توظيف أموال في أسهم
 Equity market سوق األسهم
 Equity of redemption حق فك الرهن على العين المبيعة أو  المستردة، حق االسترداد
 Equity of redemption حق استرداد الرهن العقاري
 Equity owners أصحاب حقوق الملكية
 Equity Ownership ملكية (نسبة حق الملكية)
 Equity participation مشاركة في رأس المال
 Equity participation مشاركة في راس مال شركة أو مشروع
 Equity principle  مبدأ اإلنصاف
 Equity ratio نسبة حقوق المساهمين لصافي األصول
 Equity ratio نسبة حقوق الملكية
 Equity sale بيع حصة في رأس المال
 Equity securities أوراق مالية متداولة
 Equity securities اسهم عادية
 Equity share سهم عادي
 Equity trading زيادة الدخل باالقتراض القليل الفئة
 Equivalence تعادل، معادلة، تكافؤ
 Equivalence تكافؤ، تساو
 Equivalence Statement عبارة التكافؤ
 Equivalent معادل
 Equivalent متكافئ، مساوٍ 
 Equivalent binary digits األرقام الثنائية المتكافئة
 Equivalent full unit الوحدة المعادلة الكاملة
 Equivalent mean investment period مدة االستثمار المتوسط المتكافئ
 Erasability القبلية للمحو



 Erasable storage تخزين يمكن محوه
 Ergonomics الهندسة البشرية
 Erosion تجريف، تآكل، تعرية
 Erosion in purchasing power تآكل القوى الشرائية
 Erosion savings تآكل المدخرات
 Erratic غير منتظم، غير طبيعي، متذبذب، شاذ
 Erratic curve منحنى غير منتظم
 Erratic fluctuation تقلب غير طبيعي، تذبذب شاذ
 Erratum; errata خطأ مطبعي، أخطاء مطبعية
 Error خطأ، غلط
 Error خطأ
 Error checking code كود تدقيق الخطأ
 Error correcting code كود تصحيح الخطأ
 Error detection routine بحث روتيني عن الخطأ
 Error free خال من الخطأ
 Error in fact خطأ واقعي
 Error in law خطأ قانوني
 Error of addition خطأ في الجمع
 Error of judgment خطأ في الحكم
 Error of observation خطأ في المالحظة
 Error range مدى الخطأ
 Error rate معدل الخطأ
 Error ratio نسبة الخطأ
 Error tag شارة خطأ
 Errors and omissions excepted ما عدا السهو والخطأ
 Errors and omissions expected ما عدا السهو والخطأ
 Errors and omissions insurance تأمين السهو والخطأ
 Errors in collection أخطاء في جمع األصوات
 Errors of calculation خطأ في الحساب
 Escalation تصاعد، تدرج
 Escalation clause شرط التصعيد
 Escalation in cost تصاعد التكلفة
 Escalation of interest rates تصاعد معدالت الفائدة
 Escalator جدول متغير، مؤشر تصفية، سلم متحرك
 Escalator clause شرط الجدول المتغير
 Escalator Clause الشرط المعدل للسعر
 Escalator clause الشرط المعدل للسعر، بند التعديل التلقائي
 Escape هروب، فرار، تهرب
 Escape clause شرط التهرب، - التخلص
 Escape clause الشرط الواقي
 Escape Clause شرط انسحاب 
 Escheat استرداد الدولة للملك لعدم وجود وارث
 Escrow مستند يودع كضمان لدى شخص ثالث
 Escrow سند معلق التسليم
 Escrow account حساب معلق على شرط
 Escrow account حساب ضمان مجمد
 Escrow agent مؤتمن قانوني لمستند ما
 Escrow agreement   اتفاق حراسة أموال
 Escrow fund إيداع قانوني لمال لدى شخص ثالث
 Escrow, to; place in escrow, to أودع لدى الغير
 Esprit-de-corps روح الجماعة
 Esprit de Crops, Principle of مبدأ روح الفريق
 Essay tests امتحانات إنشائية
 Essence جوهر، روح
 Essence خالصة، جوهر، فحوى
 Essence of a contract جوهر العقد، ركيزة العقد
 Essence of the matter جوهر الموضوع، ركيزة األمر
 Essential ضروري، هام، أساسي، جوهري
 Essential data بيانات أساسية
 Essential industry صناعة أساسية
 Essential products منتجات أساسية
 Essential work orders أوامر التحول لألعمال الضرورية
 Essentials مواد ضرورية، ضروريات



 Establish يقرر، يثبت
 Establish and industry أسس صناعة
 Establish, to أنشأ، أسس
 Established ثابت، منشأة مؤسس
 Established civil servants موظفون دائمون
 Established fact حقيقة ثابتة
 Established practices تقاليد راسخة
 Established prices أسعار محددة
 Established Prices األسعار المحددة (الثابتة)
 Established program برنامج مثبت
 Established reputation سمعة وطيدة
 Establishment منشأة، مؤسسة، تأسيس
 Establishment charges نفقات عامة للمؤسسة
 Establishment plan هيكل وظيفي، مالك، كادر
 Estate عقار، ملك، مزرعة، تركة، 
 Estate أموال، ملك، تركة، عقار، طبقة اجتماعية
 Estate administration إدارة أو تصفية تركة
 Estate administration إدارة أموال تركة أو تسويتها
 Estate administrator مدير تركة، منفذ وصية، قيم على تركة
 Estate administrator مدير تركة
 Estate agent سمسار عقارات
 Estate distribution توزيع تركة، تقسيم تركة
 Estate duties ضرائب تركات
 Estate duties; death duties رسم أيلولة، ضرائب تركات
 Estate for years حق استغالل العقار لعدد من السنين
 Estate in abeyance تركة شاغرة
 Estate income دخل عقاري
 Estate planning التخطيط للتصرف باألمالك
 Estate tax ضريبة تركات
 Estate tax ضريبة على التركة
 Estate without a claimant تركة بدون مطالب، تركة خالية، - شاغرة
 Estimate تقدير، تثمين، تقييم
 Estimate of expenditure تقدير المصروفات
 Estimate of expenses تقدير المصروفات
 Estimate of future operations تقدير العمليات المستقبلية
 Estimate of the future yield تقدير الناتج المستقبلي
 Estimate of the losses تقدير الخسائر
 Estimate of the risk تقدير المخاطرة
 Estimate, to قدر، ثمن، قيم
 Estimated cost تكلفة تقديرية
 Estimated growth نمو تقديري
 Estimated liabilities خصوم مقدرة
 Estimated population العدد التقديرية للسكان
 Estimated production إنتاج تقديري
 Estimated statements بيانات مقدرة
 Estimated value قيمة تقديرية
 Estimated value القيمة المقدرة
 Estimating dead debts تقدير الديون الهالكة
 Estimating inventories تقدير المخزون
 Estimating work عمل تقديري
 Estimation تقدير، تقييم، حكم
 Estimation تقدير 
 Estimation by experts تقدير بمعرفة خبراء
 Estimation by experts تقدير الخبراء
 Estimative تقديري
 Estimative figure رقم تقديري
 Estimator مثمن، مقيم، تقدر أثمان، خبير مثمن
 Et al واآلخرين، والغير
 Ethical foundation of the enterprise األساس األخالقي للمشروع
 Ethical prices أسعار معقولة، أسعار معتدلة
 Ethical Prices األسعار المعقولة
 Ethics أخالقيات، مبادئ أخالقية
 Ethics علم األخالق



 Ethics of the business أخالقيات التجارة، آداب التجارة
 Ethnocentrism العصبية (التعصب)
 Eugenics علم تحسين النسل
 Eurex مركز تبادل السندات األوروبية إلكترونيًا
 Euro-bonds السندات األوربية
 Euro-card بطاقة ائتمان أوربية
 Euro-check شيك أوربي
 Euro-credit market سوق االئتمان األوربي
 Euro-currency عملة أوروبية قابلة للتحويل
 Euro-currency العملة األوربية
 Euro-currency market سوق العملة األوربية
 Euro-dollars الدوالرات األوربية
 Euro-dollars market سوق الدوالرات األوربية
 Euro-issues; - issuings إصدارات أوروبية
 Eurobond loans قروض بسندات أوروبية
 Eurobonds سندات أوروبية
 Eurocapital market سوق رؤوس األموال األوروبية
 Eurocard بطاقة ائتمانية أوروبية
 Eurocheck شيك على الحسابات األوروبية
 Euroclear مقاصة السندات األوروبية
 Eurocredits تسهيالت أوروبية، قروض أوروبية
 Eurodeposit وديعة أوروبية
 Eurodollars أرصدة دوالرية في مصارف أوروبا، يورو  دوالرات
 Euromarket سوق أوروبية
 Euromoney market سوق المال األوروبية
 European أوروبي
 European atomic energy   community جماعة الطاقة الذرية األوروبية
 European coal en steel community جماعة الفحم والصلب األوروبية
 European currency unit وحدة نقد أوروبية
 European development fund صندوق التنمية األوروبي
 European economic community الجماعة االقتصادية األوروبية
 European free trade area منطقة التجارة الحرة األوروبية
 European investment bank مصرف االستثمار األوروبي
 European monetary system النظام النقدي األوروبي
 European patent convention اتفاقية براءات االختراع األوروبية
 European patent office مكتب براءات االختراع األوروبي
 European payments union اتحاد المدفوعات األوروبي
 European snake ثعبان العمالت األوروبية، خط تعادل --
 European social fund الصندوق االجتماعي األوروبي
 European unit of account وحدة حسابية أوروبية
 Evacuate يخلي، يفرغ، يجلو عن
 Evade taxes, to تهرب من الضرائب
 Evade, to تفادى، تهرب
 Evaluate يقيم، يقدر
 Evaluate, to قدر، ثمن، قيم
 Evaluation تقدير، تثمين، تقييم
 Evaluation and Optimization التقدير األمثل
 Evaluation information معلومات التقييم
 Evaluation of performance تقييم األداء
 Evasion تهرب، مراوغة
 Even مساٍو، معادل، منتظم
 Even معادل، متساو، زوجي
 Even chances فرص متساوية
 Even deal صفقة متعادلة
 Even distribution توزيع زوجي
 Even keel policy سياسة التوازن
 Even number رقم زوجي، عدد زوجي
 Even number عدد زوجي
 Even par swap صفقة بيع وشراء أوراق مالية بقيمة واحدة
 Event حدث، حالة، ظرف
 Event حدث
 Event of bankruptcy حالة إفالس
 Event of default; حالة توقف



 Events subsequent to date of statement حوادث الحقة لتاريخ البيانات
 Eventual احتمالي، نهائي
 Eventual profits مكاسب عارضة، أرباح احتمالية
 Ever-normal granary المحافظة على مستوى الحبوب المخزونة
 Evergreen credit; revolving credit اعتماد متجدد بال تاريخ استحقاق، اعتماد  دائري
 Evict a tenant, to طرد مستأجًرا
 Evict, to ّطّرّد، أخلى
 Eviction طرد، إخالء، نزع حيازة
 Eviction نزع الملكية
 Eviction decree حكم بالطرد
 Eviction notice إشعار نزع الملكية
 Evidence دليل، شهادة، سند
 Evidence دليل، إثبات
 Evidence for the prosecution دليل اتهام
 Evidence in writing دليل كتابي
 Evidence of import إثبات استيراد
 Evidence of import إثبات االستيراد
 Evidence of indebtedness سند مديونية
 Evidence of the senses شهادة الحواس
 Evidently بداهة
 Evolution تطور
 Evolution تطور، نشوء
 Evolutionary تطوري، متطور
 Evolutionary process أسلوب متطور
 Evolutionism مذهب التطور، تطورية
 Ex خارج، بدون، سابقًا
 Ex سابقا، من خارج، بدون
 Ex-all rights بدون أي حق، بدون عالوة أو حق في  األرباح
 Ex-allotment بدون الحق في توزيع أسهم جديدة
 Ex-ante القيمة المتوقعة للمتغير
 Ex-ante investment االستثمار المرغوب أو المتوقع
 Ex-bond بضاعة مبيعة خالصة الجمارك
 Ex-bonus بدون عالوة، بدون الحق في أسهم جديدة
 Ex-capitalization قبل الرسملة
 Ex-cathedra من موقع السلطة
 Ex-coupon بدون كوبون، بدون قسيمة
 Ex-coupons; ex-dividend بدون كوبون، بدون قسيمة ربح
 Ex-dividend بدون حصة أرباح
 Ex-drawing غير متمتع باالشتراك في السحب
 Ex-drawing غير متمتع بحق السحن
 Ex-employed عمال سبق لهم العمل
 Ex-factory prices السعر تسليم المصنع
 Ex-gratia payment مبلغ مدفوع على سبيل المنحة
 Ex-interest بدون الفوائد المستحقة
 Ex-new بدون الحق في اإلصدار الجديد
 Ex-officio; ex-cathedra بصفة رسمية، بحكم الوظيفة، بحكم المنصب
 Ex-parte من طرف واحد
 Ex-post القيمة الفعلية للمتغير
 Ex-quai تسليم الرصيف المتفق عليه
 Ex-quai duty paid تسليم رصيف المشتري خالص الجمارك
 Ex-right بدون حق في األرباح أو اإلصدار
 Ex-ship تسليم السفينة
 Ex-staff موظف سابق
 Ex-staff موظف سابق
 Ex-store سلع متاحة، تسليم المخازن
 Ex-warehouse تسليم مخزن البائع
 Ex-warehouse تسليم مخزن البضائع
 Ex-wharf تسليم الرصيف
 Ex-works تسليم المصنع
 Ex-works أعمال سابقة
 Ex - Works البيع بشرط التسليم في مكان العمل
 Ex – dividend بدون ربحية
 Ex interest بدون فائدة



 Ex officio بحكم المنصب
 Ex post factor بأثر رجعي
 Ex rights بدون حقوق
 Exacerbate يتفاقم
 Exact متقن، صحيح، دقيق
 Exact interest فائدة مضبوطة
 Exact measurements مقاييس دقيقة
 Exactable واجب األداء
 Exactness of reasoning صحة االستدالل
 Exactness; exactitude دقة، إتقان، ضبط
 Exaggerate, to بالغ، غالي
 Exaggeration مبالغة، مغاالة
 Exaggeration of value مبالغة في القيمة
 Examination اختبار، امتحان، فحص، تحقيق، استجواب،  استماع
 Examination and cross-examination استجواب وإعادة استجواب
 Examination of books فحص الدفاتر التجارية
 Examination of goods فحص البضاعة
 Examine a witness, to استجوب شاهًدا
 Examine an account, to راجع حسابًا
 Examine, to فحص، امتحن، فتش، راجع، استجوب
 Examining magistrate قاضي التحقيق
 Exceed يزيد عن، يتجاوز
 Exceed the normal limit of credit, تجاوز الحد العادي لالئتمان
 Exceed, to تخطى، تعدى، جاوز
 Excellent ممتاز، بديع
 Excellent bargain صفقة ممتازة
 Excellent coordination التنسيق الممتاز
 Excellent references مراجع ممتازة
 Except; excepted ما عدا، باستثناء
 Exception استثمار، اعتراض
 Exception استثناء
 Exception coverage clause شرط التأمين الزائد
 Exception insurance تأمين زائد
 Exception loan قرض زائد
 Exception of authority تجاوز السلطة
 Exception principle مبدأ االستثناء
 Exception profits tax ضريبة على األرباح الزائدة
 Exception reserve احتياطي زائد
 Exception stipulated in a contract استثناء وارد في عقد
 Exception to a rule استثناء من القاعدة
 Exceptional استثنائي
 Exceptional circumstances ظروف استثنائية
 Exceptional circumstances ظروف استثنائية
 Excess زيادة، فائض
 Excess زائد، مفرط
 Excess  cash reserve احتياطي نقدي فائض
 Excess capacity طاقة إنتاجية فائضة
 Excess capacity طاقة فائضة
 Excess cash reserve احتياطي نقدي فائض
 Excess condemnation نزع ملكية أرض زائدة على المطلوب
 Excess cost زيادة التكلفة
 Excess coverage clause شرط التأمين الزائد
 Excess demand طلب زائد، طلب فائض
 Excess demand طلب فائض
 Excess insurance تأمين زائد
 Excess liquidities سيولة فائضة، فوائض سيولة
 Excess liquidity سيولة فائضة
 Excess loan قرض زائد
 Excess loss خسارة زائدة
 Excess luggage وزن زائد
 Excess luggage زيادة أمتعة السفر عن الحد المقرر
 Excess price ثمن زائد
 Excess profit ربح زائد



 Excess profits أرباح استثنائية
 Excess profits tax ضريبة األرباح االستثنائية
 Excess reserve احتياطي فائض
 Excess Reserve االحتياطي الفائض
 Excess reserves احتياطيات زائدة
 Excess security فائض الضمان أو التأمين
 Excess security فائض الضمان أو التأمين
 Excess shares أسهم إضافية
 Excess speed سرعة زائدة
 Excess supply عرض فائض
 Excess weight وزن زائد
 Excess weight وزن زائدة
 Excessive زائد، فائض، مبالغ فيه
 Excessive inventory زيادة المخزون، تضخم المخزون
 Excessive price ثمن مبالغ فيه
 Excessive taxation ضرائب زائدة عن الحد
 Exchange استبدال، تبادل، صرف، قطع، بورصة،  مصفق، عملة، نقد أجنبي
 Exchange تبادل، بورصة، كمبيو، تحويل
 Exchange  parity سعر تعادل الصرف
 Exchange  permit تصريح نقدي، موافقة نقدية
 Exchange adjustment تعديل سعر الصرف
 Exchange adjustment تعديل سعر الصرف
 Exchange allocation تخصيص نقد أجنبي
 Exchange application طلب تدبير عملة
 Exchange arbitrage موازنة الصرف األجنبي، موازنة صرفية
 Exchange at a discount صرف بما دون التعادل
 Exchange at a premium صرف بعالوة فوق سعر التعادل
 Exchange at discount سعر الصرف بما دون التعادل
 Exchange at par سعر الصرف بالتعادل
 Exchange at par; - at parity صرف بالتعادل، صرف بسعر التعادل
 Exchange at premium سعر الصرف بما يفوق التعادل
 Exchange broker سمسار عملة أو أوراق مالية
 Exchange broker وسيط بورصة
 Exchange brokerage سمسرة عملة أو أوراق مالية
 Exchange budget موازنة تقديرية للنقد األجنبي
 Exchange charge رسم التحويل
 Exchange clearing مقاصة الصرف
 Exchange commission عمولة صرف، عمولة قطع، عمولة تحويل
 Exchange commission عمولة صرف أو تحويل
 Exchange contract عقد صرف
 Exchange control رقابة على النقد، مراقبة النقد
 Exchange control الرقابة على الصرف، مراقبة النقد
 Exchange Control الرقابة على الصرف
 Exchange control regulations الئحة نقدية، قوانين النقد األجنبي
 Exchange costs تكاليف بالنقد األجنبي
 Exchange cover غطاء عملة
 Exchange cover غطاء عملة
 Exchange dealer متعامل في الصرف األجنبي، سمسار -
 Exchange department قسم الصرف األجنبي، قسم النقد
 Exchange department قسم الصرف األجنبي
 Exchange economy اقتصاد تبادلي
 Exchange equalization موازنة الصرف
 Exchange equalization account حساب موازنة سعر الصرف
 Exchange equalization account حساب موازنة الصرف
 Exchange equalization fund صندوق موازنة سعر الصرف
 Exchange equalization funds أموال موازنة الصرف
 Exchange equation معادلة العملة المتداولة
 Exchange fluctuations تقلبات أسعار الصرف
 Exchange for forward delivery عمليات صرف آجلة
 Exchange for future delivery عمليات صرف آجلة
 Exchange for spot delivery عمليات صرف نقدية، - تسليم فوري
 Exchange gains أرباح فروق سعر الصرف
 Exchange holdings أرصدة عمالت أجنبية



 Exchange holdings موجودات بعملة أجنبية
 Exchange intervention التدخل في أسعار الصرف
 Exchange jobber وسيط تعامل بالتمويل الخارجي
 Exchange licence ترخيص نقدي، موافقة نقدية
 Exchange list قائمة أسعار الصرف
 Exchange losses خسائر في عمليات الصرف
 Exchange management إدارة سوق الصرف
 Exchange management إدارة الصرف األجنبي
 Exchange market سوق العملة، سوق الصرف
 Exchange market سوق العمالت األجنبية
 Exchange of data carriers تبادل أسطوانات البيانات مع العمالء
 Exchange of money صرف عملة
 Exchange of shares تبادل األسهم، تبادل الحصص
 Exchange office مكتب صرف، - صرافة
 Exchange office مكتب صرف
 Exchange operations عمليات التبادل
 Exchange parity سعر الصرف
 Exchange payments and receipts مدفوعات وإيرادات بالنقد األجنبي
 Exchange pegging تثبيت صرف الصرف
 Exchange permit موافقة نقدية
 Exchange policy سياسة الصرف
 Exchange position مركز العمالت األجنبية، موقف --
 Exchange position مركز العمالت األجنبية
 Exchange premium عالوة صرف، مصاريف تدبير عملة
 Exchange premium عالوة الصرف
 Exchange profit أرباح النقد األجنبي، أرباح الصرف األجنبي
 Exchange profits أرباح الصرف 
 Exchange quotation قائمة أسعار الصرف
 Exchange quotation قائمة بأسعار الصرف
 Exchange rate سعر الصرف، سعر القطع
 Exchange Rate سعر الصرف
 Exchange rate adjustment تعديل صعر الصرف
 Exchange rate differentials فروق أسعار الصرف
 Exchange record سجل النقد
 Exchange report تقرير سوق األوراق المالية
 Exchange restrictions قيود نقدية
 Exchange restrictions قيود على الصرف
 Exchange risk مخاطر الصرف
 Exchange risk مخاطر الصرف
 Exchange risk guarantee scheme نظام ضمان مخاطر أسعار الصرف
 Exchange rte سعر الصرف
 Exchange share for share استبدال سهم بسهم
 Exchange spot delivery عمليات صرف فورث، عملة تسليم حاضر
 Exchange stability ثبات أسعار الصرف، استقرار --
 Exchange stabilization fund صندوق استقرار أسعار الصرف
 Exchange stabilization fund صندوق موازنة أسعار الصرف
 Exchange surcharge ضريبة صرف إضافية
 Exchange system نظام نقدي، نظام صرف
 Exchange taxes ضرائب على عمليات الصرف
 Exchange taxes رسوم تحويل العملة
 Exchange transactions عمليات نقدية، عمليات صرف أجنبي
 Exchange transactions صفقات الصرافة
 Exchange value قيمة المبادلة
 Exchange value قيمة بسعر الصرف، قيمة بسعر التبادل
 Exchange, to صرف، استبدل، تبادل، قطع
 Exchangeable goods بضائع قابلة للتبادل
 Exchangeable value قيمة قابلة للتبادل
 Exchanging checks شيكات تصرف في مصرف غير المسحوب  عليه
 Exchanging cheques شيكات توقع من مصرف غير المصرف  المسحوب عليه
 Exchequer خزانة عامة
 Exchequer الخزانة، وزارة المالية
 Exchequer account حساب الخزان
 Exchequer account حساب الخزانة



 Exchequer bill سند أو إذن على الخزانة البريطانية
 Exchequer bill سند على الخزينة
 Exchequer bond سند على الخزينة
 Exchequer equalization grant منحة معادلة من الخزانة
 Exchequer returns عوائد الخزانة
 Exchequer stock أسهم الخزانة
 Excisable goods بضائع خاضعة لضريبة االستهالك
 Excise ضريبة غير مباشرة
 Excise duty رسم إنتاج، ضريبة استهالك، رسم وارد
 Excise duty رسم إنتاج
 Excise licenses الرخص الخاضعة للرسوم
 Excise tax رسم دمغة
 Excise tax ضريبة غر مباشرة
 Excise tax ضريبة إنتاج
 Excise, to فرض رسًما أو ضريبة
 Exclude يستبعد
 Exclude, to استبعد، منع، استثنى
 Excluding باستبعاد، باستثناء
 Exclusion استبعاد، استثناء
 Exclusive وحيد، مانع لغيره، قاصر على واحد، مقصور  على واحد
 Exclusive agent وكيل وحيد
 Exclusive concession احتكار، امتياز خاص
 Exclusive contract عقد وكيل وحيد، عقد مانع لغيره
 Exclusive contract عقد خاص
 Exclusive dealer وكيل وحيد
 Exclusive purchase احتكار الشراء
 Exclusive right حق قاصر على صاحبه
 Exclusive right حق مطلق
 Exclusive sale احتكار البيع
 Excuse يعذر، عذر، معذرة
 Execute ينفذ
 Execute a plan, to نفذ خطة
 Execute a transfer, to نفذ تحويالً 
 Execute a will, to نفذ وصية
 Execute cycle دورة التنفيذ
 Execute, to نفذ، أنجز، حقق
 Executed contract عقد نافذ
 Execution تنفيذ، تحقيق، إعدام
 Execution تنفيذ، إبرام
 Execution creditor دائن له حق التنفيذ على مدينه
 Execution creditor دائن حاجز
 Execution debtor مدين محجوز عليه
 Execution time زمن التنفيذ
 Executive موظف تنفيذين تنفيذي، مدير
 Executive authority السلطة التنفيذية
 Executive board مجلس إدارة، مجلس تنفيذي
 Executive chart خريطة التنظيم العام
 Executive class طبقة تنفيذية
 Executive committee لجنة تنفيذية
 Executive Committee الهيئة التنفيذية
 Executive council مجلس تنفيذي
 Executive director مدير تنفيذي
 Executive effectiveness الفاعلية التنفيذية
 Executive group المجموعة التنفيذية
 Executive inventory حصر الطاقات اإلدارية المتوافرة
 Executive leadership قيادة تنفيذية
 Executive officer مسئول تنفيذي
 Executive order مرسوم بقانون
 Executive power سلطة تنفيذية
 Executive program برنامج تنفيذي
 Executive routine روتين تنفيذي
 Executive skills مهارات تنفيذية
 Executive staff وظائف تنفيذية 



 Executive vice-president نائب مدير عام، مساعد مدير عام
 Executive vice president نائب مدير عام
 Executives هيئات تنفيذية
 Executor منفذ
 Executor وصي 
 Executor and trustee department إدارة أمناء االستثمار
 Executor; estate executor منفذ وصية، وصي
 Executor’s bond تعهد منفذ الوصية
 Executory قابل للتنفيذ
 Executory contract عقد قابل للتنفيذ
 Exemplary damages تعويضات رادعة، تعويضات مثالية
 Exempt ُمعفي
 Exempt يعفى، معفي
 Exempt from customs معفي من الجمارك
 Exempt from taxation معفي من الضرائب
 Exempt private company شركة خاصة معفاة
 Exempt, to أعفى، استثنى
 Exempted dealers وكالء معفون
 Exemption إعفاء
 Exemption clause شرط اإلعفاء، - االستثناء
 Exercise مباشرة، ممارسة، تمرين
 Exercise يباشر، يزاول، يمارس
 Exercise a right, to مارس حقًا
 Exercise of duties مباشرة مهام الوظيفة
 Exercise, to مارس، باشر، زاول
 Exhaust an account, to استنفذ حسابًا
 Exhaust, to استنفذ 
 Exhausted مرهق، مستنفذ
 Exhausted credit اعتماد مستنفذ
 Exhausted land أرض مرهقة
 Exhaustible ناضب، غير متجدد
 Exhaustible resources موارد ناضبة
 Exhaustion إرهاق، استنفاذ
 Exhaustion نفاد، استنفاد
 Exhaustion of natural resources استنفاذ الموارد الطبيعية
 Exhaustion of oil استنفاذ احتياطيات البترول
 Exhaustive متعمق، محيط بجوانب الموضوع، مضٍن،  متعب
 Exhaustive enquiry تحقيق محيط بجميع الجوانب
 Exhaustive study دراسة متعمقة
 Exhibit أداة أو مستند إثبات
 Exhibit يعرض، يقدم، معروض، بيان
 Exhibit, to استعرض، عرض، بيَّن
 Exhibition معرض
 Exhibition معرض
 Exhibition of documents تقديم المستندات
 Exhibitions and fairs معارض وأسواق
 Exhibitor عارض
 Exhibits معروضات
 Exigencies of work مقتضيات العمل
 Exigent عاجل، ملح، كثير المطالب
 Exigent needs احتياجات ملحة
 Exigibility استحقاق، وجوب األداء
 Exigible واجب األداء
 Exist, to وجد، تواجد
 Existence وجود، حياة
 Existence تواجد
 Exit خروج
 Exit خروج، مخرج
 Exit interview مقابلة مع الموظف عند تركه الخدمة
 Exit value قيمة البيع
 Exodus هجرة، خروج، هروب
 Exodus خروج
 Exodus of capital خروج رأس المال، هروب --



 Exodus of capital خروج رأس المال
 Exogenous change تغيير خارجي
 Exogenous variable متغير خارجي
 Exonerate, to أعفى، استثنى، استغنى
 Exoneration إعفاء، استثناء، تحرير
 Exorbitant مفرط، فادح، ربوي
 Exorbitant price ثمن فادح، ثمن ربوي
 Exorbitant rent إيجار فادح
 Exotic currency عملة غير متداولة في أسواق الصرف
 Exotic shares اسهم دخيلة، - غير متداولة
 Expand or buy decisions قرارات الشراء أو التوسع
 Expand, to نشر، مّد، وسع
 Expanding economy اقتصاد ناٍم، - متزايد
 Expansion توسع، إنماء، انتشار، اتساع
 Expansion of credit توسع في التسهيالت االئتمانية، بسط االئتمان
 Expansion of deficit زيادة العجز، اتساع -
 Expansion of exports زيادة الصادرات
 Expansion of firm توسع المؤسسة
 Expansionary monetary system سياسة نقدية توسعية
 Expansionary policy سياسة توسعية
 Expansionary; expansionist توسعي، انتشاري
 Expansionism التوسعية، المذهب التوسعي
 Expansionist التوسعية، المذهب التوسعي
 Expansionist policy سياسة توسعية
 Exparte منفرد، من جانب واحد
 Expatriate employee موظف مغترب
 Expatriation rate بدل االغتراب
 Expect يتوقع
 Expectancy of life العمر المتوقع
 Expectancy; expectance توقع، ترقب، انتظار
 Expectation توقع، ترقب، احتمال
 Expectation of life توقع الحياة
 Expectations توقع
 Expectations متوقعات
 Expected standard معيار متوقع
 Expected Standards المعايير المتوقعة
 Expected value القيمة المتوقعة
 Expedient مالئم، مناسب، وسيلة، ذريعة
 Expedite يسرع
 Expediter منجز األعمال
 Expediting orders متابعة أوامر التوريد
 Expediting Orders متابعة التوريد
 Expend money, to َصَرَف نقوًدا
 Expend, to صرف، كّرس، أمضى
 Expendable قابل للنفاذ
 Expendable tool عدد استهالكية
 Expenditure مصروفات
 Expenditure إنفاق
 Expenditure curves منحنيات اإلنفاق
 Expenditure financed by borrowing مصروفات ممولة من قروض
 Expenditure met from taxation مصروفات ممولة من حصيلة الضرائب
 Expenditure of the state إنفاق الدولة، مصروفات الحكومة
 Expenditure taxes ضرائب اإلنفاق 
 Expense مصروفات، نفقة، ينفق
 Expense account حساب المصروفات
 Expense Analysis القائمة التحليلية للمصروفات
 Expense analysis sheet القائمة التحليلية للمصروفات
 Expense ledger سجل المصروفات
 Expense price variance االنحراف السعري للمصروفات
 Expense Price Variance االنحراف السعري للمصروفات
 Expense ratio نسبة المصروفات
 Expense utilization variance االنحراف االستخدامي للمصروفات
 Expense Utilization Variance االنحراف االستخدامي للمصروفات



 Expense variance انحراف المصروفات
 Expense Variance انحراف المصروفات
 Expense; expenses مصروف، نفقة، مصروفات، مصاريف
 Expenses مصروفات
 Expenses المصاريف (المصروفات)
 Expenses of production مصروفات اإلنتاج
 Expenses provided for in the   budget مصروفات مدرجة بالموازنة
 Expensing مصرفة اإلنفاق
 Expensive مكلف، مرتفع الثمن، غالي الثمن
 Expensive غاٍل، مرتفع التكلفة
 Experience الخبرة
 Experience خبرة، تجربة
 Experience a loss, to عانى من خسارة، جرب الخسارة
 Experience office membership العضوية بحكم المنصب
 Experience rating تحديد رسوم التأمين باالختبار
 Experience required الخبرة المطلوبة
 Experience structure هيكل الخبرة
 Experience, to عانى، كابد، جّرب
 Experienced خبير، محنك، مجرب
 Experienced in business محتك في األعمال التجارية
 Experiment تجربة، اختبار، امتحان
 Experiment تجريب
 Experiment تجربة (اختبار علمي)
 Experimental تجريبي، على سبيل التجربة
 Experimental group مجموعة تجريبية
 Experimental method منهج تجريبي
 Experimental method طريقة تجريبية
 Experimental plot حقل تجارب
 Experimental research بحوث تجريبية
 Experimental Studies البحوث والدراسات التجريبية
 Experimental Techniques الطرائق التقنية التجريبية
 Experimental variable متغير تجريبي
 Experimentation تجريب
 Experimentation التجريب
 Expert فني، خبير
 Expert خبير، متخصص، فني
 Expert appraisement أعمال الخبرة
 Expert fee أجر الخبير، أتعاب -
 Expert opinion رأى أهل الخبرة، تقرير خبير
 Expert report تقرير فني
 Expertise خبرة
 Expiration انقضاء أجل، انتهاء مدة، انتهاء صالحية،  استحقاق
 Expiration date تاريخ االنتهاء، تاريخ االستحقاق
 Expiration date انقضاء موعد االستحقاق
 Expiration of a concession انتهاء مدة عقد امتياز ما
 Expiration of concession انقضاء مدة االمتياز
 Expiration of tenancy انتهاء مدة عقد اإليجار
 Expire ينقضي
 Expire, to انقضى، انتهت مدة صالحيته، استحق
 Expired منتٍه، منقٍض، مطفأ، متوفى
 Expired bill كمبيالة استحقت، انتهت صالحيتها
 Expired cost التكلفة المنصرفة
 Expired policy بوليصة استحقت
 Expiry انتهاء، انقضاء، استحقاق
 Expiry date تاريخ انتهاء المفعول، - األجل
 Expiry date موعد االستحقاق، تاريخ االنقضاء
 Explain, to شرح، وضح، فّسر
 Explanation شرح، توضيح، تفسير، إيضاح
 Explanatory توضيحي، تفسيري، إيضاحي
 Explanatory marketing research بحوث السوق التفسيرية
 Explanatory notes مذكرات تفسيري، - إيضاحية
 Explanatory variable متغير مفسر
 Explicit واضح، صريح، جلي



 Explicit واضح، صريح، جلّى، بيِّن
 Explicit agreement اتفاق صريح،   –   واضح
 Exploit يستثمر، يستغل
 Exploit, to استغل، استثمر
 Exploitation استغالل، استثمار، تشغيل
 Exploitation استغالل، استثمار
 Exploitation colonies مستعمرات االستغالل
 Exploitation of labor استثمار العمالة
 Exploratory Studies البحوث والدراسات االستطالعية
 Exploratory study دراسات تمهيدية
 Exploratory study دراسة استطالعية
 Explore, to اكتشف، تكشف
 Explosion انفجار
 Explosion insurance تأمين ضد االنفجار
 Explosion risk خطر االنفجار
 Expo معرض
 Exponent أس، دليل قوة
 Exponential أسي
 Exponential equation معادلة أسية
 Exponential smoothing التمهيد األسي
 Exponential Smoothing التسوية األسسية
 Export يصدر، صادر، التصدير
 Export-import trade تجارة التصدير واالستيراد
 Export-oriented economy اقتصاد موجه للتصدير
 Export account حساب تصدير
 Export account حساب تصدير
 Export agent وكيل تصدير
 Export agent وكيل تصدير
 Export and import bank مصرف التصدير واالستيراد
 Export association اتحاد المصدرين
 Export ban حظر التصدير
 Export bond سند تصدير
 Export bonus إعانة التصدير، منحة التصدير
 Export Bonus منحة التصدير
 Export bonus; - bounty عالوة تصدير، منحة تصدير
 Export bounty بدل تصدير
 Export broker وسيط تصدير
 Export cartel كارتل تصدير، اتحاد احتكاري للتصدير
 Export certificate شهادة تصدير
 Export certificate شهادة تصدير
 Export commission houses بيوت التصدير بالعمولة
 Export control مراقبة الصادرات
 Export control مراقبة التصدير
 Export credit اعتماد تصدير، ائتمان تصدير
 Export credit اعتماد للتصدير
 Export Credit Guarante Department دائرة ضمان االعتماد الخاص بالتصدير
 Export credit guarantee ضمان اعتمادات التصدير
 Export credit insurance تأمين اعتمادات التصدير
 Export Credits ائتمانات التصدير
 Export declaration بيان تصدير
 Export department قسم التصدير
 Export diversification تنويع الصادرات
 Export drive حملة تصدير
 Export duty رسم صادر، رسم تصدير
 Export duty رسوم التصدير
 Export earnings حصيلة الصادرات
 Export embargo حظر التصدير
 Export finance; - financing تمويل الصادرات
 Export firm شركة تصدير
 Export firm; - house مؤسسة تصدير، بيت تصدير
 Export goods سلع تصدير
 Export incentives حوافز التصدير
 Export incentives حوافز تصدير



 Export industries صناعات تصديرية
 Export industry صناعة التصدير، فن التصدير
 Export insurance تأمين على الصادرات
 Export intelligence إعالم الصادرات، استكشاف مجاالت التصدير
 Export intelligence استخبارات التصدير
 Export invoice فاتورة تصدير، فاتورة خارجية
 Export invoice فاتورة تصدير
 Export letter of credit كتاب اعتماد التصدير
 Export licence ترخيص تصدير، رخصة -
 Export license إذن تصدير، رخصة تصدير
 Export markets أسواق تصدير
 Export merchant تاجر مصدر
 Export multiplier مضاعف الصادرات
 Export of money تصدير رؤوس األموال
 Export order طلب تصدير، أمر -
 Export oriented economy اقتصاد موجه للتصدير
 Export oriented industry صناعة موجهة للتصدير
 Export packer company شركة تعبئة الصادرات
 Export permit ترخيص تصدير
 Export permit رخصة تصدير، إجازة تصدير
 Export possibilities فرص التصدير، إمكانيات التصدير
 Export price سعر التصدير
 Export proceeds حصيلة بيع الصادرات
 Export products منتجات التصدير
 Export prohibition حظر التصدير
 Export quota حصة تصدير
 Export quota حصة التصدير
 Export rate اجرة شحن بضاعة التصدير
 Export refunds خصم على الصادرات، استرداد قيمة  الصادرات
 Export restrictions قيود على التصدير
 Export restrictions قيود على الصادرات
 Export risk guarantee ضمان ضد مخاطر التصدير
 Export shortfall انخفاض الصادرات
 Export specifications إقرار صادر، بيانات صادر
 Export subsidy إعانة تصدير
 Export surplus فائض التصدير
 Export surplus فوائض الصادرات
 Export tax ضريبة تصدير
 Export taxes ضرائب على الصادرات
 Export trade تجارة الصادر
 Export trade تجارة التصدير
 Export volume حجم الصادرات
 Export volume حجم الصادرات
 Export, to صدر
 Export; exportation تصدير، صادر
 Exportable قابل للتصدير، ممكن تصديره
 Exportable crop محصول مخصص للتصدير، محصول قابل  للتصدير
 Exportable surplus فائض قابل للتصدير
 Exportation تصدير، عملية تصدير، صادر
 Exportation التصدير
 Exporter ر ُمَصّدِ
 Exporting ُمَصدَّر
 Exporting متعلق بالتصدير
 Exporting country بلد مصدر
 Exports الصادرات
 Expose, to َغَرَض، كشف
 Exposition معرض
Exposure يتعرض (لخسارة، مخاطرة)
 Exposure ض (للخسارة) تعريض، تعرُّ
 Exposure risk خطر التعرض
 Express عاجل، خاص، واضح، دقيق، سريع
 Express صريح، سريع، يعبر عن، يرسل بالقطار  السريع
 Express acceptance قبول صريح



 Express approval موافقة صريحة
 Express contract عقد صريح
 Express delivery تسليم مستعجل، - خاص
 Express his gratitude, to عبر عن امتنانه
 Express letter خطاب مستعجل
 Express letter خطاب مستعجل
 Express obligation التزام صريح
 Express service خدمة سريعة
 Express trust أمانة صريحة
 Express warranty ضمان صريح
 Express, to َعبََّر، سرح، أوضح، اصدر
 Expressed in محررة بـ، مسحوبة بـ
 Expression تعبير
 Expression مقدار
 Expropriate, to نََزَع ملكية، صادر
 Expropriation نزع ملكية، مصادرة أمالك
 Expropriation نزع الملكية، مصادرة
 Expropriation for public purposes نزع ملكية للمنفعة العامة
 Expulsion طرد، إخراج
 Expunge يشطب، يحذف
 Extend يمدد، يقيم
 Extend a loan, to منح قرًضا
 Extend an invitation, to قدم دعوة
 Extend time of payment, to مدَّ أجل االستحقاق
 Extend, to مد أجالً أو مفعوالً أو استحقاقًا، منح، قدم
 Extended ممتد
 Extended collective agreement اتفاقية جماعية ممتدة
 Extended coverage امتداد التأمين
 Extended credit اعتماد ممتد
 Extended fund facilities تسهيالت سحب طويلة األجل
 Extended funds مبالغ ممنوحة
 Extended unemployment benefit مدفوعات بطالة ممتدة
 Extension َمّد، استمداد، تمديد، إطالة
 Extension تمديد، إطالة، تأجيل االستحقاق
 Extension facilities تسهيالت لمد األجل
 Extension of contract تمديد العقد
 Extension of credit َمّد أجل االعتماد
 Extension of credit تمديد مهلة الدفع
 Extension officer مرشد زراعي
 Extension service خدمات التوعية
 Extension, Credit تأجيل االستحقاق
 Extensive متسع، ممتد، واسع
 Extensive agriculture زراعة غير مكثفةـ على مساحات شاسعة
 Extensive business تجارة متسعة
 Extensive distribution التوزيع الشامل
 Extensive distribution التوزيع الشامل (الموسع)
 Extensive knowledge معرفة واسعة
 Extensive research بحث متعمق
 Extent مدى، سعة، حجم
 Extent of preferences نطاق المزايا، مدى المزايا التفصيلية
 Extent of the damage مدى الضرر
 Exterior خارجي، ظاهري
 External خارجي
 External account حساب خارجي، حساب قابل للتحويل
 External accounts حسابات خارجية
 External Accounts الحسابات الخارجية
 External assets أصول بالخارج
 External assistance مساعدة خارجية
 External auditor مراجع خارجي
 External Bill حوالة خارجية
 External control مراجعة خارجية، رقابة خارجية
 External control رقابة خارجية
 External convertibility قابلية التبديل الخارجية



 External debt دين خارجي
 External deficit عجز خارجي
 External diseconomies ضياع خارجي
 External economies وفورات خارجية
 External exchange صرف خارجي، عملة أجنبية
 External Functions الدوال الخارجية
 External loan قرض خارجي
 External storage ذاكرة خارجية
 External storage تخزين خارجي
 External surplus فائض خارجي
 External tariff تعريفة خارجية
 External trade تجارة خارجية
 Externalities تأثيرات خارجية، عناصر خارجية
 Extinction of a debt سداد الدين
 Extinguish a debt, to سدد دينًا ، أطفأ دينًا
 Extinguish a mortgage, to طهر عينًا من الرهن
 Extinguish, to أطفأ، محا، سدد، أنهى
 Extinguishment   إطفاء ، محو، انقضاء، سداد
 Extinguishment of a right انقضاء حق، سقوط حق
 Extortion ابتزاز
 Extra إضافي، زائد
 Extra إضافي، خارج
 Extra-budgetary account حساب خارج الميزانية
 Extra-legal مخالف للقانون
 Extra-ordinary استثنائي
 Extra-ordinary assembly جمعية غير عادية
 Extra-ordinary general meeting جمعية عامة غير عادية
 Extra-ordinary hours ساعات عمل غير عادية
 Extra-ordinary repairs إصالحات فوق العادة
 Extra-pay اجر إضافي
 Extra-territorial خارج الحدود
 Extra-zonal state دولة خارج الحدود
 Extra charges نفقات إضافية
 Extra cost تكلفة إضافية
 Extra cost تكلفة إضافية
 Extra dividend كوبون إضافي، قسيمة إضافية
 Extra dividend حصة أرباح إضافية
 Extra expenses مصروفات إضافية
 Extra fare أجرة إضافية
 Extra freight أجرة إضافية
 Extra hours ساعات عمل إضافية
 Extra interest فائدة إضافية
 Extra interest فوائد تأخير
 Extra marginal فوق الحدية
 Extra pay أجر إضافي
 Extra premium عالوة إضافية
 Extra pressure of work ضغط عم غير عادي
 Extra profit ربح إضافي
 Extra tax ضرائب إضافية
 Extra work عمل إضافي، ساعات عمل إضافية
 Extract ُمستخرج، ملخص، خالصة
 Extract instruction أمر استخالص
 Extract of account مستخرج من كشف حساب
 Extract of judgment صورة حكم
 Extract rate معدل االستخراج
 Extractive industries صناعات استخراجية
 Extractive industries صناعات استخراجية
 Extraneous risks أخطار عارضة
 Extraordinary غير عادي
 Extraordinary assembly جمعية غير عادية
 Extraordinary expenses مصروفات غير عادية
 Extraordinary expenses نفقات استثنائية
 Extraordinary general meeting جمعية عامة غير عادية



 Extraordinary item بند استثنائي
 Extraordinary Loss خسارة غير عادية
 Extraordinary resolution قرار جمعية عامة غير عادية
 Extraordinary Revenue إيرادات استثنائية
 Extraordinary revenues إيرادات استثنائية 
 Extraordinary settlement تسوية غير عادية
 Extraordinary settlement تسوية غير عادية
 Extraordinary sitting جلسة غير عادية
 Extrapolation استكمال، استقراء باالستكمال
 Extras إضافات، أعمال إضافية، أجور إضافية
 Extreme نهاية، طرف، متطرف، مفرط
 Extreme case حالة قصوى
 Extreme points نقاط قصوى
 Extremely ألقصى حد، للغاية
 Extremely ألقصى حد، للغاية
 Extremist متطرف
 eyewitness شاهد عيان
 F Formal   F   صيغة
 Fabian فابي، متعلق بالفابية
 Fabian society الجمعية الفابية
 Fabianism فابيانيه، اشتراكية التدرج
 Fabianism الفابية
 Fable أسطورة، قصة خرافية
 Fable, to تخيل، تصور، ادعى
 Fabric هيكل، بناء، نسيج
 Fabric نسيج، قماش
 Fabricate يَْصنَع، يختلق
 Fabricate, to صنع، لفق
 Fabricated materials مواد مصنعة
Fabricated parts أجزاء مصنعة
 Fabrication تصنيع، تلفيق
 Fabrication in transit تصنيع في الطريق
 Fabrication of furniture تصنيع األثاث
 Fabulous خيالي، أسطوري، خرافي
 Fabulous price ثمن خيالي
 Face وجه، سطح
 Face وجه
 Face-to-face instruction التعليم المباشر
 Face amount المبلغ االسمي 
 Face Amount Certificate تعهد بالقيمة االسمية 
 Face amount; nominal - قيمة اسمية، مبلغ اسمي، - مبلغ اإلصدار
 Face capital رأس المال االسمي
 Face capital; nominal - رأسمالي اسمي، رأسمال وجهي
 Face of a check وجه الشيك
 Face value القيمة االسمية
 Face Value القيمة االسمية
 Face value; nominal - قيمة اسمية، قيمة وجهية
 Facilitate يسهل، ييسر
 Facilities تسهيالت، مرافق
 Facility تسهيل، خدمة، مصلحة
 Facility تسهيل
 Facility for payment تسهل في الدفع، تسهيل في السداد
 Facsimile تصوير، نسخ
 Facsimile طبق األصل، صورة طبق األصل
 Facsimile posting machine مرسلة الصورة
 Facsimile signature نسخة من التوقيع
 Fact حادث، واقع، عمل، فعل
 fact-finding committee لجنة تقصي الحقائق
 Fact حقيقة
 Factitious value قيمة مفتعلة
 Factor وكيل بيع، عامل، عنصر، معامل، مؤسسة  تشتري أو تخصم ديون التجار
 Factor عامل، عنصر إنتاجي، وكيل تجاري
 Factor analysis تحليل العوامل



 Factor comparison method طريقة مقارنة العوامل
 Factor Comparison Method طريقة مقارنة العوامل
 Factor cost تكلفة عناصر اإلنتاج
 Factor Cost سعر الكلفة 
 Factor income دخل عوامل اإلنتاج
 Factor markets أسواق عناصر اإلنتاج
 Factor of evolution عامل تطوير
 Factor of goods وكيل بالعمولة
 Factor of production عامل إنتاج، عنصر -
 Factor payments المدفوعات إلى عناصر اإلنتاج
 Factorage سمسرة، عمولة
 Factorage سمسرة
 Factories and workshops act قانون المصانع والورش
 Factoring شراء أو خصم الديون أو حسابات العمالء
 Factoring بيع الديون
 Factoring خصم الكمبياالت، تحصيل أو شراء خصم  الديون
 Factors cost تكلفة العوامل
 Factors of production عناصر اإلنتاج
 Factors of Production عوامل اإلنتاج
 Factors proportions نسب عوامل اإلنتاج
 Factory مصنع
 Factory مصنع
 Factory act تشريع صناعي، قانون حوادث العمل
 Factory acts قوانين المصانع
 Factory burden مصاريف عبء المصنع
 Factory cost تكلفة المصنع
 Factory fumes أدخنة المصانع
 Factory hand عامل مصنع
 Factory layout التصميم الداخلي للمصنع
 Factory lying idle مصنع متعطل
 Factory management إدارة المصنع
 Factory overhead أعباء إضافية
 Factory overhead variance انحراف مصاريف المصنع غير المباشرة
 Factory planning تخطيط المصنع
 Factory price سعر المصنع
 Factory system نظام المصنع
 Factotum عامل يعمل كل عمل، سبع صنايع
 Facts collecting جمع الحقائق
 Facts finding committee لجنة تقصي الحقائق
 Facultative اختياري
 Facultative reinsurance إعادة تأمين اختياري
 Facultative reinsurance إعادة تأمين اختيارية
 Faculty قدرة، رخصة، صالحية، كلية، هيئة
 Faculty قدرة، إمكانية، كلية جامعية
 Faculty theory نظرية القدرة الضريبية
 Faculty theory of taxation نظرية دفع الضرائب حسب القدرة
 Fade يتالشى، يضمحل
 Fahrenheit scale مقياس فهرنهيت
 Fail خطأ، عيب، توقف، فشل
 Fail يفشل، يعجز
 Fail in one’s duty, to أخل بواجبه
 Fail; to أخفق، رسب، فشل، امتنع، توقف عن الدفع،  أفلس
 Failed bank مصرف في حالة إفالس
 Failed firm مؤسسة مفلسة
 Failing تخلف عن، عدم حدوث
 Failing payment تخلف عن الدفع
 Failing reply عدم الرد
 Failing unanimity عدم تحقق اإلجماع
 Failsafe آمن من التعطل
 Failure فشل، رسول، إفالس، تخلف، توقف، عجز
 Failure عطل، تعطل، فشل
 Failure logging تسجيل األعطال
 Failure of accept عدم القبول



 Failure rate نسبة التوقف، معدل التوقف
 Failure to make a return فشل في تحقيق عائد
 Failure to pay تخلف عن الدفع، توقف عن الدفع
 Fair سوق، معرض
 Fair عادل، معقول، جيد، مخلص، سلين، مشروع،  سائد
 Fair سوق، معرض، عادل
 Fair-way ممر مائي
 Fair average quality نوعية تجارية
 Fair competition منافسة مشروعة، منافسة عادلة
 Fair competition منافسة مشروعة
 Fair Competition المنافسة المشروعة
 Fair copy نسخة سليمة
 Fair copy نسخة نظيفة
 Fair day’s work يوم عمل عادل
 Fair deal صفقة متوازنة
 Fair employment practice معاملة وظيفية عادلة
 Fair market value قيمة سوقية سائدة، سعر السوق
 Fair market value القيمة السوقية العادلة
 Fair means طرق مشروعة، وسائل -
 Fair on its face عادل من حيث المظهر
 Fair price سعر معقول، سعر سائد
 Fair price السعر العادل
 Fair report تقرير معبر عن الحقيقة
 Fair trade تبادل على أساس المعاملة المثل
 Fair trade تجارة عادلة
 Fair trade practices األعراف التجارية المناسبة
 Fair Trading التجارة المشروعة
 Fair trading act قانون التجارة العادل
 Fair value القيمة العادلة
 Fair wage مرتب مجز، - عادل
 Fair wages أجور عادلة
 Fair wear and tear استهالك عادي
 Fair wear and tear البلى والتلف باالستهالك العادي
 Fairly بشكل مالئم، بصورة مقبولة، بالعدل  والقسطاس
 Fairness عدالة، إنصاف
 Fairness of competition مساواة في المنافسة، حيدة -- ، عدم انحياز   --
 Fairness of taxation عدالة ضريبية
 Fairway طريق مالحي
 Faith عقيدة، ثقة، إيمان
 Faith ثقة، نية
 Fake يلفق، يزور، يزيف
 Fake; faking خداع، تلفيق، تزييف
 Faked balance sheet ميزانية ملفقة
 Fall سقوط، انخفاض، خفض
 Fall يسقط، يقع، يهبط، نزول، هبوط
 Fall-back pay إعانة عدم توظيف
 Fall back ترجيع
 Fall due يستحق، يصبح مستحقا، واجب السداد
 Fall due, to استحق الدفع
 Fall in foreign stocks انخفاض في قيمة األوراق المالية األجنبية
 Fall in price انخفاض في الثمن
 Fall in prices هبوط األسعار
 Fall in the birth-rate نقص معدل المواليد
 Fall in value انخفاض في القيمة
 Fall into arrears, to تعرض لتراكم الفوائد
 Fall off value, to انخفضت قيمته
 Fall through يفضل، يتعثر
 Fall to يعين على، يتوجب على
 Fall, to خفض، سقط، انحدر
 Fallacious   خاطئ، مخادع، خداع
 Fallacious deduction عملية طرح خاطئة
 Fallacy خطأ، منطق غير سليم، تصور خاطئ
 Fallacy خطأ



 Falling ساقط، هابط، سقوط، انخفاض
 Falling market سوق هابطة، - في حالة هبوط
 Falling market سوق هابطة، سوق في حالة هبوط
 False ر، خاطئ، غير حقيقي ُمَزوَّ
 False accusation شكوى كيدية، بالغ كاذب
 False advertisement إعالن كاذب
 False Advertising اإلعالن المضلل
 False arrest إيقاف غير قانوني، قبض غير قانوني
 False balance sheet ميزانية كاذبة، ميزانية ال تعبر عن الحقيقة 
 False check شيك زائف
 False coins عمالت مزيفة
 False declaration إقرار كاذب
 False document وثيقة مزورة
 False drop وصول زائف
 False entry تزوير خطى، تزوير بخط اليد، تزوير  بالحسابات
 False price سعر خطأ
 False retrieval استرجاع زائف
 False signature توقيع مزور
 False statement إقرار مزيف، تقرير ال يعبر عن الحقيقة
 False statement تصريح كاذب
 False trademark عالمة تجارية أو صناعية مزيفة
 False weight وزن غير سليم
 False witness شاهد زور
 Falsification تزوير، تزييف
 Falsification تزوير، تزييف
 Falsification of accounts تزييف الحسابات
 Falsification of accounts تزوير الحسابات
 Falsify  يزور، يزيف
 Falsify, to زور، زيف، حّرف
 Falsity evidence, to اصطنع األدلة، حرف الحقائق
 Familiar معروف، مألوف، شائع
 Family عائلة، أسرة
 Family allowance مقابل أعباء عائلية، إعانة عائلية
 Family allowance fund صندوق اإلعانات العائلية
 Family allowances المخصصات العائلية، تعويضات عائلية
 Family budget ميزانية األسرة
 Family charges أعباء عائلية
 Family estate ممتلكات األسرة
 Family income دخل عائلي
 Family income supplement إعانة مكملة لدخل األسرة
 Family name لقب، اسم العائلة
 Family planning تنظيم األسرة، تحديد النسل
 Family reform act قانون إصالح األسرة
 Family responsibilities أعباء عائلية
 Family size حجم األسرة
 Family status حالة اجتماعية 
 Family welfare حماية األسرة
 Famine مجاعة، قحط، جدب
 Famine prices أثمان المجاعة، أسعار الشدة
 Fancy goods سلع كمالية، سلع فخمة
 Fancy price سعر خيالي، سعر باهظ
 Fancy shop متجر سلع كمالية
 Fare سعر، تعريفة، أجرة سفر
 Fare أجرة النقل، تعرفة النقل
 Farm مزرعة
 Farm مزرعة
 Farm-hand; - laborer عامل زراعي، يد عاملة زراعية
 Farm co-operative الجمعيات التعاونية الزراعية 
 Farm cooperative جمعية تعاونية زراعية
 Farm credit ائتمان زراعي
 Farm credit ائتمان زراعي
 Farm development تنمية زراعية
 Farm equipment مهمات زراعية



 Farm labor العمل الزراعي
 Farm lease إيجار مزرعة
 Farm motorization ميكنة زراعية
 Farm out يؤجر من الباطن
 Farm paper جريدة المزارعين
 Farm population السكان الزراعيين
 Farm price supports إعانات تدعيم أسعار المزرعة
 Farm prices أسعار المزرعة الدنيا
 Farm production إنتاج زراعي
 Farm products منتجات زراعية
 Farm sales بيع بالمزرعة
 Farm subsidies إعانات الزراعية
 Farm surplus فائض زراعي
 Farm surplus فائض المزارع
 Farm tractor جرار زراعي
 Farmer مزارع، فالح
 Farmer working on shares; share شريك بالمزارعة
 Farmer’s tax ضريبة زراعية
 Farming زراعة األرض
 Fascism الفاشية
 Fascist نصير الفاشية، فاشي
 Fashion زي سائد، زي حديث
 Fashion طراز، مودة
 Fashion designer مصمم أزياء
 Fashion goods سلع ذات طراز
 Fashion journal مجلة أزياء
 Fashion paper مجلة أزياء حديثة
 Fashion trade تجارة أزياء راقية
 Fashionable عصري، مطابق لذوق العصر
 Fashionable stores محالت عصرية
 Fashioned مشغول، مصنوع
 Fast سريع
 Fast-access storage وحدة تخزين سريعة التداول
 Fast freight ناولون شحن سريع
 Fast increase زيادة سريعة
 Fast moving product منتج سريع الدوران
 Fat سمين، دهني، مربح
 Fat content مشمول من الدهنيات
 Fat job وظيفة مربحة، - مجزية
 Fat salary مرتب ضخم
 Fat work عمل مجز
 Fatal قاتل، مميت، مقدر، مكتبو، حتمي
 Fatal accident حادث مميت
 Fatal defect عيب مهلك، عيب جسيم
 Fatal injury ضرب مفٍض للموت، ضربة قاضية
 Fatalism جبرية، قدرية
 Fate مصير، قدر، قضاء وقدر
 Fate مصير
 Father file الملف األب
 Father son technique أسلوب أب عن جد
 Fatigue إجهاد
 Fatigue اإلجهاد
 Fatigue allowance مسموحات التعب
 Fault خطأ، غلط، عيب
 Fault خطأ، تقصير، خلل
 Fault finding كشف الخلل
 Fault free خال من الخلل
 Fault locating test اختبار تحديد موقع الخلل
 Fault time زمن الخلل
 Faults analysis تحليل األخطاء
 Faulty خاطئ، معيب، مذنب
 Faulty معيب
 Faulty design تصميم خاطئ



 Faulty workmanship عيب في التنفيذ، عيب في البناء
 Favor production of certain goods فضل إنتاج بضائع بعينها
 Favor, favour صالح، مصلحة، يساند
 Favor, to حابى، فضل، تحيز
 Favor; favor جميل، معروف، فضل، صالح
 Favorable موافق، مالئم، مناسب، إيجابي
 Favorable مؤاٍت، مبشر بالنجاح
 Favorable balance رصيد دائن
 Favorable Balance o Trade ميزان تجاري رابح
 Favorable balance of payment ميزان المدفوعات المالئم
 Favorable balance of trade ميزان تجاري مالئم
 Favorable exchange صرف مناسب، سعر صرف مناسب
 Favorable exchange الصرف المالئم
 Favorable Purchases المشتريات المالئمة (المفضلة)
 Favorable rate سعر تفضيلي، سعر مميز
 Favorable terms شروط مواتية
 Favorable trade balance ميزان تجاري لصالح الدولة، - به فائض
 Favored مميز، مفضل، أكثر رعاية
 Favored class of workers طبقة مفضلة من العمال
 Favored nation treatment معاملة الدولة المفضلة
 Favoritism محاباة، محسوبية، تمييز
 Favoritism محسوبية، محاباة
 Favoritism المحاباة (المحسوبية)
 Favoritism in taxation عدم تحقيق العدالة في فرض الضرائب
 Feasibility جدوى، إمكانية التحقيق
 Feasibility جدوى
 Feasibility study دراسة جدوى اقتصادية
 Feasibility Study دراسة الجدوى
 Feasible عملي، ممكن تحقيقه
 Feasible ممكن تطبيقه عمليا 
 Feasible plan خطة يمكن تحقيقها
 Feasible solution حل ممكن
 Feature خاصية، عالمة
 Feature يبرز، ميزة، َمْعلَم، خاصية
 Feature cards بطاقات الخواص
 Fecundation خصوبة، كثرة النسل، وفرة اإلنتاج
 Federal bureau of lnvestigation مكتب األمن القومي
 Federal funds أموال اتحادية، أموال فيدرالية
 Federal funds bill; cash   management billسندات على الخزانة األمريكية من ٩ إلى ٢٠  يوًما
 Federal questions مسائل اتحادية
 Federal reserve banks مصارف االحتياطي االتحادي
 Federal reserve board مجلس االحتياطي االتحادي
 Federal reserve notes أوراق نقد فئة ١   –   ٥   –   ١٠   –   ٢٠   –   ١٠٠   –     ١٠٠٠
 Federal reserve system نظام االحتياطي للمصارف االتحادية
 Federal state دولة اتحادية
 Federal trade commission هيئة التجارة الفيدرالية
 Federal; Fed اتحادي، فيدرالي
 Federation اتحاد، نقابة
 Federation اتحاد
 Federation of employers اتحاد أصحاب العمل
 Federation of trade unions اتحاد النقابات العمالية
 Fee ُجْعل، رسم، أجر، أتعاب
 Fee; fees أجر، مكافأة، بدل حضور، أتعاب، رسم
 Fee; fees تغذية، يغذي، علف
 Feed – Back التغذية المرتدة (العكسية)
 Feed holes ثقوب تغذية
 Feed reel بكرة التغذية
استرجاع، استجابة ردية، رد فعل 
 Feedback استرجاع المعلومات، التغذية المرتدة
 Feedback control الرقابة من خالل التغذية المرتدة
 Feedback effect أثر عملية االسترجاع، - رد الفعل
 Feeder roads طرق فرعية
 Feeding تغذية، طعام، غذاء



 Feeding industry صناعة مغذية
 Feel يحس، إحساس، يشعر
 Feeler pin متحسس القراءة
 Fees أتعاب، رسوم
 Feign يدعي، يتظاهر بـ 
 Fellow زميل، رفيق
 Fellow زميل، رفيق
 Fellow worker زميل عامل، صبّى
 Fellowship منحة دراسية، زمالة
 Female أنثى، مؤنث، نسائي
 Female labor عمالة نسائية، نساء عامالت
 Feme covert امرأة متزوجة
 Feme sloe امرأة غير متزوجة
 Ferriage أجرة نقل بالمعديات
 Ferry معدية
 Ferry dues رسوم مرور
 Fertile خصب
 Fertility خصوبة 
 Fertility of land خصوبة التربة
 Fertility of land خصوبة األرض
 Fertility rate نسبة الخصوبة
 Fertility rate معدل الخصوبة
 Fertility: fertilness خصوبة
 Fertilization تخصيب، تسميد، تسبيخ
 Fertilizer ُمَخِصب، سماد، سباخ
 Fertilizer industry صناعة األسمدة
 Fertilizers أسمدة
 Fetishism تقديس أعمى
 Feudal إقطاعي، التزامي 
 Feudal إقطاعي، متعلق باإلقطاع 
 Feudal society مجتمع إقطاعي
 Feudalism نظام إقطاعي، نظام االلتزام
 Feudalism إقطاعية، نظام إقطاعي
 Fever حمى
 Fiasco فشل، إخفاق تام
 Fiat مرسوم، أمر، موافقة 
 Fiat money نقود إلزامية، نقود مجازة للتعامل
 Fiat money; paper - عملة ورقية، نقود ائتمانية، عملة مصدرة بال  غطاء
 Fibers ألياف
 Fiction خيال، مجاز، تصور، حيلة
 Fictitious صوري، وهمي، خيالي
 Fictitious صوري، خيالي، زائف
 Fictitious assets أصول وهمية، أصول صورية
 Fictitious bill كمبيالة صورية
 Fictitious bill كمبيالة صورية
 Fictitious capital راس مال وهمي
 Fictitious credit ائتمان صوري، اعتماد صوري
 Fictitious dividend ربح صوري، قسيمة ربح وهمية
 Fictitious payments مدفوعات صورية
 Fictitious profits أرباح صورية، - وهمية
 Fictitious profits أرباح صورية، أرباح وهمية
 Fictitious value قيمة صورية، قيمة وهمية
 Fidelity أمانة، دقة األداء
 Fidelity bond; - guarantee ضمان ضد خيانة األمانة
 Fidelity guarantee ضمان ضد خيانة األمانة
 Fidelity insurance تأمين ضد خيانة األمانة
 Fidelity insurance تأمين ضد خيانة األمانة
 Fiduciary قائم على الثقة، ائتماني
 Fiduciary أمين، مؤتمن، موثوق به
 Fiduciary Accounting المحاسبة االئتمانية
 Fiduciary bond سند ائتماني، سند ثقة
 Fiduciary circulation تداول النقود الورقية
 Fiduciary contract عقد ائتماني



 Fiduciary currency عملة ائتمانية، عملة ورقية
 Fiduciary issue إصدار أوراق نقد بدن غطاء ذهب
 Fiduciary issue إصدار ائتماني
 Fiduciary loan قرض بدون ضمان
 Fiduciary loan قرض ائتماني
 Fiduciary Loan قرض ثقة
 Fiduciary money عملة ائتمانية
 Fiduciary notes أوراق نقد ال غطاء لها
 Fiduciary notes أوراق نقد ال غطاء لها
 Fiduciary paper money النقود الورقية االئتمانية 
 Fiduciary service قسم إصدار البنكنوت
 Fiduciary service قسم إصدار البنكنوت
 Fiduciary standard نقود ائتمانية
 Fiduciary transaction عملية استيثاقية، عملية ائتمانية
 Field ميدان، موقع، مجال، نطاق، سوق، حقل
 Field ميدان، حقل، مجال، ميداني
 Field a mission يوفد بعثة، يرسل بعثة
 Field experiments تجارب على نطاق واسع
 Field investigation اختبار ميداني، تحري ميداني
 Field length طول الحقل
 Field names أسماء الحقول
 Field of activity مجال نشاط
 Field of activity مجال النشاط
 Field research بحث ميداني
 Field Research البحث الميداني
 Field sectioning تقسيم الحقول
 Field services خدمات ميدانية
 Field staff موظفو الموقع
 Field staff عاملون ميدانيون 
 Field study دراسة ميدانية
 Field study دراسة ميدانية
 Field survey تحقيق ميداني
 Field test اختبار ميداني
 Field training تدريب ميداني
 Field trip زيارة ميدانية
 Field warehouse مستودع حقلي
 Fieldwork عمل ميداني
 Fifo (first in, first out) الوارد أوال يصدر أوال
 FIFO : First In, First Out البضاعة الداخلة أوالً تصرف أوالً 
 Fifth خامس، خمس
 Fifth freedom حرية الطيران الخامسة
 Fifty-fifty قاعدة التساوي، - المناصفة في المسئوليات  واألرباح
 Fight foreign competition, to كافح ضد المنافسة األجنبية
 Fight, to كافح، ناضل، حارب
 Figure رقم، عدد بيان، وجه
 Figure أخر كسرين عشريين في سعر الصرف
 Figure رقم
 Figureless Accounts حسابات بدون أرقام
 File ملف، حافظة، دوسيه، أرشيف
 File ملف، إضبارة
 File a petition, to قدم التماًسا
 File a return, to قدم إقراًرا باإليراد
 File analysis تحليل الملفات
 File batching تجميع الملفات
 File consolidation ضم الملفات
 File control system نظام ضبط الملفات
 File gap فجوة بين الملفات
 File identification دليل الملف
 File label عالمة الملف
 File maintenance تعديل الملف
 File organization تنظيم الملف
 File posting قيد الملفات
 File reference الرجوع للملفات



 File, to حفظ، أودع، سجل، قدم
 Filed location موقع الحقل
 Filed management إدارة ميدانية
 Filed sales manager مدير مبيعات ميداني
 Filing حفظ، إيداع طلب
 Filing الحفظ
 Filing الحفظ
 Filing and indexing حفظ وتبويب
 Filing boxes علب حفظ
 Filing boxes علب حفظ
 Filing cabinet دوالب حفظ
 Filing cabinets خزائن الحفظ
 Filing clerk كاتب حفظ، موظف حفظ
 Filing clerk موظف الحفظ
 Filing department قسم الحفظ
 Filing department قسم الحفظ
 Filing of an application تقديم طلب، إيداع طلب
 Filing of the agreement إيداع االتفاقية
 Filing rules قواعد الحفظ
 Filing system نظام حفظ الملفات
 Filing System نظام الحفظ
 Fill يعبئ، يشغل
 Fill-in work أشغال استكمالية
 Fill in يمأل، يستوفي 
 Fill or kill للتنفيذ أو لإللغاء 
 Fill up a check, to حرر شيًكا
 Fill up a vacancy, to عين في مركز خالٍ 
 Fill up an order, to نفذ أمًرا
 Fill, to مأل فراًغا، حرر، أتم، أكمل
 Film فيلم
 Film analysis تحليل األفالم السينمائية
 Film optical sensing device مستشعر الفيلم الضوئي
 Film recorder جهاز التسجيل على الفيلم
 Filtering of information تصفية المعلومات
 Final نهائي، أخير، ختامي
 Final account حساب ختامي
 Final accounts الحسابات الختامية
 Final agreement اتفاق نهائي
 Final balance صافي الرصيد، رصيد نهاية الفترة، رصيد  ختامي
 Final checking مراجعة نهائية، - ختامية
 Final checking مراجعة نهائية
 Final consignee مراسل إليه أخير، صاحب الرسالة
 Final consumer مستهلك أخير
 Final consumer price سعر المستهلك األخير
 Final consumption االستهالك النهائي
 Final copy نسخة نهائية
 Final cost تكلفة نهائية
 Final date تاريخ أخير، أجل نهائي
 Final decision قرار نهائي
 Final decision قرار نهائي
 Final demand طلب نهائي
 Final demand الطلب النهائي
 Final design تصميم نهائي، رسومات نهائية
 Final destination جهة الوصول النهائية، جهة الورود النهائية
 Final discharge إخالء طرف
 Final dividend دفعة أخيرة من األرباح، باقي الكوبون
 Final goods سلع نهائية، سلع معدة للبيع
 Final instalment قسط أخير، آخر دفعة
 Final invoice فاتورة نهائية، قوائم حساب نهائية
 Final judgment حكم نهائي
 Final maturity أجل استحقاق نهائي
 Final payment آخر دفعة، قسط أخير
 Final port ميناء الوصول النهائي



 Final port ميناء الوصول
 Final products منتجات نهائية
 Final total إجمالي نهائي
 Final underwriting account حساب نهائي للمشتركين في قرض
 Final utility منفعة نهائية
 Finally أخيًرا، نهائيًا، بصفة نهائية
 Finance مالية، تمويل، مال، أموال
 Finance يمول
 Finance act قانون مالي
 Finance Act قانون المالية
 Finance bill كمبيالة تمويل
 Finance bill سند مالية
 Finance by borrowing, to مّول باالقتراض
 Finance charges تكلفة التمويل، مصاريف التمويل
 Finance charges نفقات تمويل
 Finance company شركة تمويل
 Finance Costs التكاليف التمويلية
 Finance dollar دوالر تمويلي
 Finance for housing تمويل بناء المساكن
 Finance house هيئة تمويل
 Finance house بيت تمويل
 Finance markets أسواق مالية
 Finance motive دافع التمويل
 Finance stamp طابع سندات
 Finance statement كشف األصول النقدية
 Finance, to مّول، أقرض
 Finances شئون مالية
 Finances الموارد المالية
 Financial مالي، ضريبي
 Financial مالي، متعلق بالمال
 Financial accounting المحاسبة المالية
 Financial accounts حسابات مالية
 Financial accounts حسابات مالية
 Financial activity نشاط مالي
 Financial activity نشاط مالي
 Financial administration إدارة مالية
 Financial advisor مستشار مالي
 Financial agreement اتفاق مالي
 Financial aid مساعدة مالية، عون مالي
 Financial analysis تحليل مالي
 Financial analyst محلل مالي، خبير مالي
 Financial aspects جوانب مالية
 Financial aspects جوانب مالية
 Financial assets أصول مالية
 Financial autonomy استقالل مالي
 Financial availability إمكانية مالية، تمويل متاح
 Financial availability إمكانيات مالية متاحة
 Financial balance sheet ميزانية مالية
 Financial burden عبء مالي
 Financial capacity قدرة مالية
 Financial capacity الطاقة المالية
 Financial capital تمويل رأسمالي
 Financial center مركز سوق المال، مركز مالي
 Financial charges أعباء مالية
 Financial circles أوساط مالية
 Financial control رقابة مالية
 Financial control رقابة مالية
 Financial cost center مركز تكلفة الخدمات المالية
 Financial counsellor مستشار مالي
 Financial credit اعتماد مالي
 Financial crisis أزمة مالية
 Financial deficit عجز مالي
 Financial deficit عجز مالي



 Financial document مستند مالي
 Financial embarassement ارتباك مالي، صعاب مالية
 Financial embarrassment ارتباط مالي، صعوبات مالية
 Financial empire سيطرة مالية، نفوذ مالي
 Financial equilibrium توازن مالي
 Financial equilibrium توازن مالي
 Financial evaluation تقييم مالي
 Financial forecasting تقديرات مالية، توقعات مالية
 Financial futures أسواق مالية آجلة
 Financial house مؤسسة مالية، بيت مالي
 Financial imbalance عدم توازن مالي، خلل مالي
 Financial incentives حوافز مالية
 Financial income إيرادات مالية
 Financial income إيرادات مالية
 Financial indices مؤشرات مالي
 Financial indices أسعار األوراق المالية
 Financial inducements حوافز مالية، منشطات مالية
 Financial insolvency إعسار مالي
 Financial instability عدم استقرار مالي، اضطراب -
 Financial instability عدم استقرار مالي
 Financial institutions مؤسسات مالية
 Financial interests مصالح مالية
 Financial intermediaries وسطاء ماليون
 Financial investment استثمار مالي
 Financial lease اعتماد إيجاري مالي
 Financial leasing تأجير تمويلي
 Financial ledger دفتر األستاذ المالي
 Financial legislation تشريع مالي
 Financial leverage رافعة مالية
 Financial loan قرض تمويلي
 Financial loss خسارة مالية
 Financial management إدارة مالية
 Financial market سوق مالية
 Financial means وسائل مالية، موارد مالية
 Financial models النماذج المالية
 Financial operations عمليات مالية
 Financial operations عمليات مالية
 Financial organization منظمة مالية
 Financial organization تنظيم مالي
 Financial package خطة تمويل
 Financial panic ذعر مالي
 Financial paper سند إذني تمويلي
 Financial paper ورقة مالية
 Financial participation مساهمة مالية، اشتراك في تمويل
 Financial participation اشتراك مالي، مساهمة مالية
 Financial penalties عقوبات مالية، جزاءات -
 Financial period سنة مالية، فترة مالية
 Financial period فترة مالية
 Financial piracy قرصنة مالية
 Financial planning تخطيط مالي
 Financial planning التخطيط المالي
 Financial policy سياسة مالية
 Financial policy سياسة مالية
 Financial position مركز مالي
 Financial position المركز المالي
 Financial power سلطة مالية
 Financial pressure ضغط مالي
 Financial problems مشاكل مالية
 Financial problems مشاكل مالية
 Financial productivity اإلنتاجية المالية
 Financial projection تصور مالي، تقديرات مالية
 Financial prudence حرص مالي، فطنة مالية
 Financial rate of return معدل العائد المالي



 Financial ratio معدل الهيكل التمويلي
 Financial Ratios النسب المالية
 Financial ratios النسب المالية
 Financial reform إصالح مالي
 Financial report تقرير مالي
 Financial report; - reporting تقرير مالي
 Financial resources موارد مالية
 Financial responsibility مسئولية مالية
 Financial responsibility مسئولية مالية
 Financial restraint تقشف مالي
 Financial rewards مكافآت مالية
 Financial risk مخاطرة مالية
 Financial solidarity تضامن مالي
 Financial stability استقرار مالي
 Financial stability استقرار مالي
 Financial standing مركز مالي، وضع مالي
 Financial standing المركز المالي، الوضع المالي
 Financial statement مركز مالي، موازنة، إقرار مالي، ميزانية
 Financial statement بيان مالي
 Financial statements analysis تحليل القوائم المالية
 Financial structure هيكل مالي
 Financial structure هيكل تمويلي
 Financial surplus فائض مالي
 Financial syndicate نقابة مالية، اتحاد مالي
 Financial times stock indices أسعار األوراق المالية في جريدة فاينانشيال  تايمس
 Financial world دوائر مالية، عالم المال
 Financial year سنة مالية
 Financially ماليًا
 Financially sound ملئ، موسر
 Financier ممول، مقرض، خبير مالي
 Financing تمويل
 Financing التمويل
 Financing capacity قدرة على التمويل
 Financing capacity قدرة على التمويل
 Financing company شركة تمويل
 Financing costs تكاليف التمويل
 Financing from reserves تمويل من االحتياطي، تمويل ذاتي من موارد  االحتياطي
 Financing methods طرق مالية
 Financing methods طرق التمويل
 Financing of foreign trade تمويل التجارة الخارجية
 Financing of industry تمويل الصناعة
 Financing of investment تمويل االستثمار
 Financing policy سياسة التمويل
 Financing policy سياسة التمويل
 Find, to وجد، اكتشف، القى، أعلن الحقيقة
 Finding اكتشاف، لقية، كنز، قرار محكمة، نتيجة  تحقيق
 Finding of the inquest حصيلة التحقيق، نتيجة التحقيق
 Findings لوازم صغيرة، نتائج الدراسة أو التحقيق
 Fine غرامة مالية
 Fine لطيف، جيد، فاخر، ذكي، نقي
 Fine من الدرجة األولى، نقي، خاص، صاف،  غرامة
 Fine bank bills أوراق مالية من الدرجة األولى
 Fine bills أوراق مالية من الدرجة األولى
 Fine gold ذهب خالص
 Fine gold ذهب خالص
 Fine rate سعر فائدة رئيسي، سعر الخصم األدنى
 Fine trade bill كمبيالة تجارية من الدرجة األولى
 Fine tuning تعديل طفيف
 Fine, to أوقع غرامة مالية
 Fineness نقاوة
 Fineness of coin عيار عملة
 Finest quality درجة أولى
 Finest rate; fine rate سعر فائدة مخفض



 Finish ينهي، يتم، يتفق
 Finish, to أنهى، أتم، أنجز
 Finished تام الصنع، منتٍه، مفروغ منه، مشغول
 Finished goods بضائع تامة الصنع
 Finished goods inventory مخزون البضاعة الجاهزة
 Finished iron حديد معد للبيع
 Finished products   منتجات تامة الصنع، منتجات مجهزة
 Finishing التشطيب
 Finishing إنهاء العمل (التشطيب)
 Finite محدود
 Finite series متسلسلة منتهية
 Finite set مجموعة محدودة
 Fire حريق، نار
 Fire حريق
 Fire-raising الحريق العمد
 Fire-resistant مقاوم للنار
 Fire-risks أخطار الحريق
 Fire department إدارة الحريق
 Fire extinguisher مطفأة حريق
 Fire insurance تأمين حريق، - ضد الحريق
 Fire insurance التأمين ضد الحريق
 Fire insurance policy وثيقة تأمين ضد الحريق
 Fire protection وقاية من الحريق
 Fire risk مخاطر الحريق، تعرض لمخاطر الحريق
 Fire sale البيع بسبب الحريق
 Fire underwriter شركة تأمين ضد الحريق
 Fireproof ضد النار
 Firing العزل
 Firm منشأة، بيت تجاري، شركة تضامن
 Firm حازم، مستقر، نهائي، ثابت
 Firm مؤسسة، شركة، منشأة
 Firm bargain; - deal صفقة باتة
 Firm bidding عرض نهائي
 Firm Bidding العرض النهائي
 Firm market سوق ثابتة
 Firm name عنوان الشركة، اسم الشركة، اسم تجاري،  عنوان تجاري
 Firm name االسم التجاري للشركة
 Firm offer عرض فعلي، عرض نهائي
 Firm offer عرض نهائي، عرض ثابت
 Firm price سعر نهائي
 Firm price; - quotation سعر ثابت، سعر نهائي
 Firm underwriting; direct - تعهد بات بااللتزام بالتغطية
 Firmware برنامج ذاكرة القراءة
 First أول
 First- Line Manger مدير الصف األول
 First-class درجة أولى، من الدرجة األولى
 First-class mail بريد من الدرجة األولى
 First-level address عنوان مباشر، عنوان من المستوى األول
 First-line manager مدير الصف األول
 First class درجة أولى، من الدرجة األولى
 First come first served أول القادمين أول المخدومين
 First comer أول القادمين، أول الداخلين
 First cost تكلفة أولية
 First decimal place المنزلة العشرية األولى
 First derivative المشتقة األولى
 First fruits نتائج أولية، باكورة
 First in first out ما يدخل أوالً يخرج أوالً 
 First in, first out (F.I.F.O) الوارد أوال، يصرف أوال
 First lien حق االمتياز األول في حبس الشيء
 First line الصف األول
 First line supervision مستوى اإلشراف األول
 First line supervisors المشرفون المباشرون
 First mortgage رهن أول، رهن من المرتبة األولى



 First mortgage رهن أول
 First mortgage bonds سندات مضمونة برهن من المرتبة األولى
 First mortgage bonds سندات مضمونة برهن من المرتبة األولى
 First mortgage loan قرض مضمون برهن من المرتبة األولى
 First of exchange كمبيالة أولى، نسخة أولى من كمبيالة
 First of exchange الصورة األولى من الكمبيالة
 First price سعر الفتح
 First priority أولوية قصوى، أولوية مطلقة
 First proof التجربة األولى للتصحيح، البروفة األولى
 First Proof التجربة األولى
 First quality من النوعية الممتازة
 First quartile الٌربيع األول
 First rate صنف أول
 First right حق األولوية 
 Firsthand مباشر
 Firsts سلع >{<’ أولى
 Fiscal مالي، ضريبي، تابع للميزانية أو داخل في  الميزانية
 Fiscal مالي
 Fiscal administration مصلحة الضرائب، إدارة -
 Fiscal agent وكيل مالي، وكيل معتمد لصرف مستحقات  محددة
 Fiscal balance رصيد مالي
 Fiscal control رقابة مالية
 Fiscal drug معالجة ضريبية للموازنة
 Fiscal evasion تهرب ضريبي
 Fiscal immunity حصانة ضريبية
 Fiscal incentives حوافز ضريبية
 Fiscal law قانون مالي
 Fiscal monopoly احتكار ضريبي، احتكار الدولة
 Fiscal monopoly احتكار مالي
 Fiscal penalty غرامة ضريبية
 Fiscal period فترة ضريبية، سنة مالية
 Fiscal period فترة مالية
 Fiscal policy سياسة ضريبية
 Fiscal policy سياسة مالية
 Fiscal relief إعفاءات ضريبية
 Fiscal year سنة ضريبية، سنة مالية
 Fiscal Year سنة مالية
 Fiscal year basis أساس السنة المالية
 Fish hooks عقبات
 Fisher limits act قانون تحديد مناطق صيد السمك
 Fisheries department مصلحة مصايد األسماك
 Fishery صيد أسماك
 Fishing industry صناعة صيد األسماك
 Fishy مريب، مشبوه
 Fist lien رهن حيازي ضمانا للوفاء بدين
 Fitness for employment لياقة أو صالحية للعمل
 Fitness test اختبار الصالحية
 Fittings تجهيزات، تركيبات
 Fittings تركيبات، مهمات، أجهزة
 Five-pound note تركيبات، مهمات، أجهزة
 Five day work العمل خمسة أيام أسبوعيا
 Five year plans خطط خمسية
 Fix, to ثبت، عين، حدد
 Fixed ثابت، محدد، مجمد
 Fixed advance سلفة محددة األجل
 Fixed and variable budgets الموازنات الثابتة والمتغيرة
 Fixed Asset Unit وحدة الموجودات الثابتة
 Fixed assets أصول ثابتة
 Fixed assets أصول ثابتة
 Fixed budget موازنة ثابتة
 Fixed Budget الميزانية الثابتة
 Fixed capital راس مال ثابت، استثمارات عقارية
 Fixed charges نفقات ثابتة، مصروفات عامة



 Fixed charges مصروفات ثابتة
 Fixed cost تكلفة ثابتة، - غير متغيرة
 Fixed Costs التكاليف الثابتة
 Fixed cycle operation عملية ثابتة الدورة 
 Fixed date تاريخ محدد
 Fixed date bill; after sight bill كمبيالة تستحق الدفع بعد فترة من اإلطالع
 Fixed debentures سندات ثابتة
 Fixed debt دين ثابت أو محدد
 Fixed debt دين ثابت
 Fixed deposit وديعة ثابتة، إيداع ألجل، وديعة محددة
 Fixed deposits ودائع ثابتة
 Fixed depreciation استهالك ثابت، إهالك بمعدل ثابت
 Fixed duty رسم ثابت، رسم محدد
 Fixed exchange صرف ثابت
 Fixed exchange rate سعر صرف محدد
 Fixed exchange rates أسعار الصرف الثابتة
 Fixed income دخل ثابت
 Fixed income دخل ثابت أو محدد
 Fixed income securities أوراق مالية بعائد ثابت
 Fixed income securities; fixed   interest securities أوراق مالية بعائد ثابت
 Fixed installment depreciation استهالك بأقساط ثابتة
 Fixed interest securities أوراق مالية بعائد ثابت
 Fixed investment استثمار ثابت
 Fixed length record سجل ثابت الطول
 Fixed liabilities خصوم ثابتة
 Fixed liabilities خصوم ثابتة
 Fixed margins حدود ثابتة، هوامش ثابتة
 Fixed point بنط ثابت، رقم عشري ثابت
 Fixed Point Constants ثوابت الفاصلة الثابتة
 Fixed point part جزء عشري
 Fixed Point Variables متغيرات الفاصلة الثابتة
 Fixed premium قسط ثابت
 Fixed price ثمن محدد
 Fixed Prices األسعار الثابتة
 Fixed prices أسعار ثابت
 Fixed production coefficient معامل اإلنتاج الثابت
 Fixed program computer حاسب ثابت البرامج
 Fixed property عقار
 Fixed property أموال غير منقولة
 Fixed Purchases المشتريات الثابتة
 Fixed rate; pegged rate سعر صرف ثابت
 Fixed salary مرتب ثابت
 Fixed shift نوبة عمل ثابتة
 Fixed storage تخوين ثابت
 Fixed term أجل محدد، استحقاق محدد
 Fixed term أجل محدد
 Fixed trust شركة استثمار محددة المجاالت
 Fixed trust شركة استثمار محددة المجاالت
 Fixed yield investment استثمار محدد اإليراد، استثمار محدد العائد
 Fixed yield securities سندات مالية ذات عوائد ثابتة
 Fixed yield security أوراق مالية محددة اإليراد
 Fixing تثبيت، تحديد
 Fixture جهاز ثابت، أداة مثبتة، ديون، قروض
 Fixtures تركيبات، عقارات بالتخصيص
 Fixtures and fittings التجهيزات الثابتة وملحقاتها
 Flag علم، لواء، راية
 Flag علم، إشارة
 Flagging متناقص، متضائل، متدهور
 Flagging an account إيقاف حركة حساب
 Flagging demand طلب متناقص
 Flagging support دعم متضائل
 Flagrant فاضح، فاحش، صارخ
 Flags of convenience تسجيل السفن في الخارج



 Flame proof ضد اللهب، مقاومة للهب
 Flap غطاء
 Flash check شيك بدون رصيد
 Flash report تقرير عاجل، تقرير برقي
 Flash Report تقرير مالي موجز
 Flat مسطح، صاٍف، موحد، بحالته، بدون فوائد
 Flat شقة، وحدة سكنية
 Flat مسطح، ثابت، راكد، بدون احتساب فائدة
 Flat bed duplicator الناسخة المستوية
 Flat cost تكلفة موحدة، قيمة أساسية
 Flat denial إنكار صريح، إنكار قطعي
 Flat fee أتعاب شاملة
 Flat filing تصنيف أفقي للملفات
 Flat market سوق متراخية، - هادئة
 Flat market سوق راكدة
 Flat Organization التنظيم المسطح
 Flat organization structure هيكل تنظيمي مفرطح
 Flat price سعر موحد، ثمن جزافي
 Flat price سعر بدون إضافة أرباح عليه
 Flat quotation تحديد األسعار بدون فوائد
 Flat rate سعر أساسي
 Flat rate سعر موحد
 Flat Rate ضريبة المرافق ذات النفع العام
 Flat sales مبيعات متراخية
 Flat yield عائد ثابت
 Flaw عيب، نقص
 Flawless ال تشوبه شائبة
 Fleet أسطول 
 Fleet policy عقد تأمين بحري
 Flexibility مرونة
 Flexibility of exchange rate مرونة أسعار الصرف
 Flexibility of prices مرونة األسعار
 Flexibility of the organization مرونة التنظيم
 Flexibility of the plan مرونة الخطة
 Flexible مرن 
 Flexible budget موازنة مرنة
 Flexible Budget الميزانية المرنة
 Flexible estimates تقديرات مرنة
 Flexible exchange rates أسعار صرف مرنة
 Flexible nond سند مرن
 Flexible policy سياسة مرنة
 Flexible price ثمن مرن
 Flexible schedule جدول مرن
 Flexible tariff تعريفة جمركية مرنة
 Flexible trust شركة استثمارية مرنة
 Flexible working hours ساعات العمل المرنة
 Flier مغامرة تجارية، نشرة إعالنية
 Flight رحلة طيران، هروب
 Flight طيران، هروب، رحلة
 Flight from the dollar الهروب من الدوالر
 Flight of capital هروب رأس المال إلى الخارج
 Flight time وقت الطيران
 Flip-flop دائرة إلكترونية قالبة
 Flip chart مجموعة لوحات الشرح
 Float يطرح، يعوم
 Float a bon issue, to طرح قرًضا بسندات
 Float a bond issue طرح قرض لسندات
 Float a company, to أسس شركة
 Float a loan يصدر قرضا
 Float a loan, to دعا لالشتراك في قرض، طرح قرًضا
 Float bonds, to أصدر سندات، طرح -
 Float, to عّوم، طرح، أسس
 Floaters سندات لحاملها من الدرجة األولى



 Floating عائم، متداول
 Floating عائم، متداول
 Floating تعويم العملة
 Floating address عنوان عائم
 Floating assets أصول متداولة
 Floating assets أصول متداولة
 Floating Assets الموجودات المتداولة
 Floating capital رؤوس أموال عائمة، - قابلة للتداول، راس  مال متداول
 Floating Capital راس المال عائم
 Floating cargo شحنة في عرض البحر
 Floating cargo حمولة تحت شراع السفينة
 Floating charge رهن عائم
 Floating charge تكليف عام، رهن عام، رهن متحرك
 Floating Charge تكليف عام
 Floating currency عملة عائمة
 Floating currency rate سعر صرف عائم
 Floating debentures سندات متداولة
 Floating debt دين قصير األجل، دين عائم
 Floating debt; unfunded debtدين سائر قصير األجل بدون فائدة، دين عائم  قصير األجل غير ثابت
 Floating dock رصيف عائم
 Floating dock حوض عائم
 Floating exchange rate سعر صرف عائم
 Floating exchange rates أسعار صرف معومة
 Floating Exchange Rates أسعار الصرف المعومة
 Floating interest rates معدالت فائدة معومة
 Floating Liabilities المطلوبات المتداولة
 Floating money فائض سيولة، أموال غير موظفة
 Floating Point Constants ثوابت الفاصلة السائبة
 Floating Point Variables متغيرات الفاصلة السائبة
 Floating policy عقد تأمين مفتوح
 Floating policy سياسة غير ثابتة، بوليصة عائمة
 Floating Policy البوليصة العائمة
 Floating rate سعر صرف عائم
 Floating rate معدل عائم
 Floating rate bond سند بسعر فائدة متغير
 Floating rate note سند إذني بسعر فائدة عائم
 Floating stock اسهم مطروحة
 Floor أرضية، دور
 Floor حد أدنى
 Floor prices األسعار الدنيا
 Floor trader تاجر بورصة 
 Floor walker مراقب المتجر
 Flotation طرح سندات أو أسهم في السوق، تعويم
 Flourish يزدهر، ينجح
 Flourishing مزدهر
 Flourishing trade تجارة مزدهرة
 Flow انسياب، حركة، تدفق
 Flow تدفق، جريان، يتدفق، يجري
 Flow-production نظام اإلنتاج المسلسل
 Flow تدفقات
 Flow chart رسم بياني لسير األعمال
 Flow Chart المخطط االنسيابي
 Flow charting تخطيط سير العمليات
 Flow diagram رسم تخطيطي لسير العمليات
 Flow direction اتجاه سير العمليات
 Flow line خط سير العمليات، خط الحركة
 Flow line production اإلنتاج الخطي المتفق
 Flow of capital تدفق رأس المال، انسياب -
 Flow of capital تدفق رأس المال
 Flow of cash statement بيان التدفق النقدي
 Flow of funds account حساب تدفق األموال
 Flow of funds matrix مصفوفة تدفق األموال
 Flow of funds statement بيان تدفق األموال



 Flow of information تدفق المعلومات
 Flow of labor تدفق األيدي العاملة
 Flow of money تدفق نقدي
 Flow of products تدفق المنتجات
 Flow path مسار العمليات
 Flow process chart خريطة تدفق العمليات
 Flow Process Chart خريطة سير العمل
 Flow process chart equipment خريطة تدفق العمليات والمعدات
 Flow process chart man type خريطة تدفق لعمليات العامل
 Flow shop مصنع يتبع نظام اإلنتاج المستمر
 Flow Statement كشف تدفقي
 Flow time زمن التدفق
 Flows تدفقات
 Fluctuate يتقلب، يتذبذب
 Fluctuate, to تقلب، تذبذب، تردد
 Fluctuating متذبذب، متقلب، غير ثابت
 Fluctuating exchange rates أسعار صرف متقلبة
 Fluctuating rate معدل متقلب
 Fluctuating rates سعر صرف متذبذب، -- متردد
 Fluctuation ذبذبة، تقلب، تردد
 Fluctuation تقلب
 Fluctuation clause شرط التقلبات
 Fluctuation in employment تقلب في الوظيفة
 Fluctuation in exchange تقلب سعر الصرف
 Fluctuation in export industries تقلبات صناعات التصدير
 Fluctuation in investment تذبذب االستثمار
 Fluctuation margin حد التقلبات
 Fluid سائل
 Fluid سائل 
 Fluid capital رأس مال سائل
 Fluid capital رأس مال سائل
 Fluid market سوق غير مستقرة
 Fluid savings مدخرات جاهزة
 Fluidity of labor سيولة العمل
 Flurry تقلب قصير األجل في األسعار
 Flush وافر، مستوى السطح
 Flux  انسياب
 Flying squadron فرقة متنقلة
 Focus بؤرة، مركز
 Fold machine آلة طي األوراق
 Folder ملف، إضبارة، حافظة
 Folio صفحة من سجل تجاري
 Follow متابعة، يتابع
 Follow- up Committee هيئة (مجلس) المتابعة
 Follow-up متابعة
 Follow-up file ملف متابعة
 Follow-up financing تمويل تكميلي
 Follow-up folders نشرات متابعة
 Follow-up investment استثمار تكميلي
 Follow up متابعة، مالحقة
 Follow up, to تابع، الحق
 Follow, to; تتبع، اقتفى أثرا
 Following الحق، مذكور بعد، تالٍ 
 Following account; تصفية تالية
 Following underwriter; مؤمن رئيسي، رائد مرّوجى االكتتاب
 Font شكل الحرف
 Food غذاء، أغذية، مواد غذائية
 Food allowance بدل غذاء
 Food allowance بدل طعام
 Food card بطاقة تموين
 Food consumption استهالك غذائي
 Food of animal origin مواد غذائية من أصل حيواني
 Food products منتجات غذائية



 Food rationing نظام توزيع الغذاء بالبطاقات
 Food subsidies دعم غذائي
 Food surpluses فوائض غذائية
 Foodstuffs مواد غذائية
 Foodstuffs مواد غذائية
 Foolproof ال يتعطل باالستعمال الخاطئ
 Foot قدم، أسفل صحيفة
 Foot قََدم
 Foot-pound قدم/ باوند
 Foot note ملوحة هامشية، حاشية
 Foot second قدم/ثانية
 Foot the bill يدفع قيمة فاتورة
 Football pools أموال المراهنة في كرة القدم
 Footing رضع، مركز، أساس
 Footing up إضافة
 Footnote حاشية، تذييل
 For account of لحساب
 For cash نقًدا
 For collection القيمة برسم التحصيل
 For deposit only فإلضافة في الحساب
 For the account لحساب، لصالح
 For the account and risk of لحساب وتحت مسئولية
 Forbearance تريث
 Forbid يمنع، يحظر
 Forbidden محظور، ممنوع
 Force قوة، طاقم، ضغط
 Force قوة
 Force down prices, to خفض األسعار جبًرا
 Force majeure قوة قاهرة
 Force majeure قوة قاهرة، سبب قهري
 Force of circumstances قوة الشيء المقضي به، حكم الظروف
 Force of gravity جاذبية، قوة الثقل
 Force of habit قوة العادة، حكم العادة
 Force up يرفع
 Force up interest rate يرفع سعر الفائدة
 Force up prices, to رفع األسعار جبًرا
 Force, to أجبر، أكره، أرغم
 Forced مجبر، مفروض، جبري، إلزامي
 Forced جبري، قهري
 Forced contributions تبرعات إجبارية، مساهمات إجبارية
 Forced currency سعر صرف إلزامي
 Forced frugality توفير إجباري
 Forced heirs ورثة شرعيون
 Forced labor عمل إجباري، أشغال شاقة
 Forced labor السخرة
 Forced loan قرض إجباري
 Forced loan قرض إلزامي
 Forced sale بيع جبري، تنفيذ جبري
 Forced sale بيع جبري، بيع قهري
 Forced saving توفير إجباري، ادخار إجباري
 Forced saving ادخار إجباري، االدخار قسرا
 Forces In The Manager قوى المدير
 Forces In The Situation قوى الموقف 
 Forces In The Subordinates قوى المرؤوسين
 Forces of the market قوى السوق
 Forecast تنبؤ، توقع، تقدير
 Forecast يتنبأ، تنبؤ
 Forecast, to توقع، تنبأ، قّدر
 Forecasted balance sheet ميزانية تقديرية، مركز مالي تقديري
 Forecasted balance sheet مركز مالي تقديري
 Forecasting توقع، تنؤ، تقدير
 Forecasting تنبؤ
 Forecasting التنبؤ (التكهن)



 Forecasting period فترة التنبؤ
 Foreclose the mortgage, to باشر بيع العقار المرهون
 Foreclose, to نزع ملكية، رفع يد المالك عن الشيء  المرهون
 Foreclosure حكم برفع يد المالك عن الشيء المرهون،  نزع ملكية
 Foreclosure sale بيع الشيء المرهون بحكم
 Foredate يؤرخ بتاريخ سابق
 Foregone سابق، ماض
 Foreign أجنبي، خارجي
 Foreign خارجي، أجنبي
 Foreign agreement اتفاق خارجي، - مع الخارج
 Foreign agreement اتفاقية خارجية
 Foreign aid معونة أجنبية
 Foreign assets أصول خارجية، مطلوبات من الخارج
 Foreign assets أصول خارجية، أصول في الخارج
 Foreign bank مصرف خارجي
 Foreign banks بنوك أجنبية
 Foreign bill كمبيالة على الخارج
 Foreign bill of exchange كمبيالة خارجية
 Foreign bills حواالت أجنبية
 Foreign bonds سندات خارجية
 Foreign bonds issue قرض سندات مصدرة بالخارج
 Foreign capital رأس مال أجنبي
 Foreign check شيك خارجي، - على الخارج، - من الخارج
 Foreign check شيك على الخارج، شيك من الخارج
 Foreign commerce تجارة خارجية
 Foreign company شركة أجنبية
 Foreign corporation شركة أجنبية
 Foreign correspondent مرسل بالخارج
 Foreign currency نقد أجنبي، عملة أجنبية
 Foreign currency عملة أجنبية
 Foreign currency account حساب بعملة أجنبية
 Foreign currency clause شرط عدم تحمل فروق سعر العملة
 Foreign currency debt دين بعملة أجنبية
 Foreign currency holding موجودات بعملة أجنبية
 Foreign currency loan قرض بعملة أجنبية
 Foreign currency reserves احتياطي عملة أجنبية، احتياطيات النقد  األجنبي
 Foreign currency reserves احتياطيات العمالت األجنبية
 Foreign currency units وحدات النقد األجنبي
 Foreign deposits ودائع أجنبية
 Foreign exchange عملة أجنبية، صرف أجنبي، كمبيو، نقد  أجنبي
 Foreign exchange الصرف األجنبي، التحويل الخارجي
 Foreign exchange allocation تخصيص عملة أجنبية
 Foreign exchange allocation تخصيص عملة أجنبية
 Foreign exchange assets موجودات بعملة أجنبية
 Foreign exchange broker سمسار عملة أجنبية، صراف
 Foreign exchange broker سمسار القطع األجنبي
 Foreign exchange brokers association جمعية سماسرة القطع األجنبي
 Foreign exchange business أعمال الصرف األجنبي، - الصرافة
 Foreign exchange business أعمال الصرف األجنبي
 Foreign exchange control رقابة على النقد األجنبي، مراقبة النقد
 Foreign exchange dealerصيرفي، مبدل عملة، مضارب على فروق  أسعار العملة، صراف
 Foreign exchange dealer مبدل عملة، صراف
 Foreign exchange department قسم الصرف األجنبي
 Foreign exchange department قسم الصرف األجنبي
 Foreign exchange earning إيرادات بعملة أجنبية
 Foreign exchange expenditures مصروفات بعملة أجنبية
 Foreign exchange gap فجوة في العملة األجنبية، عجز في --
 Foreign exchange liabilities التزامات بالعمالت األجنبية
 Foreign exchange market سوق العملة األجنبية
 Foreign exchange market سوق العمالت األجنبية
 Foreign exchange pool مجمع النقد األجنبي
 Foreign exchange position مركز العمالت األجنبية
 Foreign exchange position مركز العمالت األجنبية



 Foreign exchange rate سعر الصرف األجنبي
 Foreign exchange rate سعر صرف التحويل األجنبي
 Foreign Exchange Rate سعر صرف التحويل الخارجي
 Foreign exchange restriction قيود على النقد األجنبي
 Foreign exchange restrictions قيود على النقد األجنبي
 Foreign exchange transaction عملة صرف أجنبي
 Foreign exchange transaction عملية صرف أجنبي
 Foreign experts خبراء أجانب
 Foreign freight forwarder وكيل شحن بضائع أجنبية
 Foreign government stocks سندات حكومية أجنبية
 Foreign investment استثمار أجنبي
 Foreign investments استثمارات أجنبية
 Foreign invoice فاتورة خارجية
 Foreign labor عمالة أجنبية
 Foreign liabilities التزامات قبل الخارج
 Foreign liabilities خصوم خارجية
 Foreign loan قرض خارجي
 Foreign market سوق خارجية
 Foreign markets أسواق خارجية
 Foreign money عملة أجنبية
 Foreign money order حوالة دولية
 Foreign money order حوالة بريدية خارجية
 Foreign national شخص أجنبي
 Foreign notes and coins dealing in عمليات صرف عمالت أجنبية ورقية ومعدنية
 Foreign notes and coins dealings عمليات صرف العمالت األجنبية الورقية  والمعدنية
 Foreign of exchange كمبيالة خارجية
 Foreign produce إنتاج خارجي
 Foreign securities أوراق مالية أجنبية
 Foreign stock أوراق مالية أجنبية
 Foreign tourist سائح أجنبي
 Foreign trade تجارة خارجية
 Foreign trade التجارة الخارجية
 Foreign trade multiplier مضاعف التجارة الخارجية
 Foreign trade zone منطقة التجارة الخارجية
 Foreign transactions advisory committee اللجنة االستشارية للمعامالت األجنبية
 Foreign travel سفر إلى الخارج
 Foreign travel السفر للخارج
 Foreknowledge معرفة مسبقة، علم مسبق
 Foreman رئيس عمال
 Foreman مالحظ، رئيس عمال
 Foremanship رئاسة العمل
 Foremost أول القائمة، على رأس القائم
 Forerunner مقدم، سابق، مؤشر
 Forerunner of economic decline مقدمة االنحدار االقتصادي
 Foresee the financial collapse of, توقع االنهيار المالي
 Foresee, to توقع، نظر إلى بعيد، تنبأ
 Foresight بعد نظر، بصيرة
 Forest غاية 
 Forestall يحتكر، يمنع، يحول دون، يتحكم في
 Forestalling شراء البضاعة قبل وصولها إلى السوق
 Forestry زراعة الغابات
 Forestry economies اقتصاديات الغابات
 Forex club نادي الصيارفة، جمعية الصيارفة الدولية
 Forfait شراء مستندات التصدير بدون حق الرجوع
 Forfait finance تمويل عمليات شراء مستندات التصدير
 Forfait, to نقل ملكية مستندات التصدير، اشترى  مستندات التصدير
 Forfaitable debt دين قابل للشراء
 Forfaitable promisory note سند إذني قابل للشراء
 Forfaitable trade draft كمبيالة قابلة للشراء
 Forfaited bill كمبيالة تم شراؤها
 Forfaiter مصرف ضامن سداد مستندات التصدير
 Forfaiting شراء مستندات تصدير، نقل ملكية   –   بدون  حق الرجوع
 Forfaiting financier ممول عمليات شراء مستندات التصدير



 Forfaiting market سوق عمليات شراء مستندات التصدير
 Forfaiting transaction صفقة شراء مستندات تصدير
 Forfeit غرامة، شرط جزائي
 Forfeit clause شرط النكول، - العدول
 Forfeit, to صادر، أسقط حقًا، تنازل عن عالوة
 Forfeited shares اسهم مسقطة
 Forfeiture تجريد، مصادرة، سقوط، تغريم
 Forfeiture سقوط الحق
 Forfeiture of a right سقوط حق
 Forfeiture of shares سقوط الحق في تخصيص أسهم
 Forge يزور
 Forge a check, to زور شيًكا
 Forge, to زور، زيف
 Forged banknote ورقة بنكنوت مزورة
 Forged check شيك مزور
 Forged check شيك مزور
 Forged transfer تحويل ملفق
 Forged transfer act قانون التحويالت المزيفة
 Forger مزيف
 Forgery تزوير 
 Forgery of a signature تزوير توقيع
 Forgive يعفي
 Fork truck ناقلة ذات شوكة
 Form design تصميم النماذج
 Form letter خطاب موحد الشكل
 Form to كون، أسس، شكل
 Formal رسمي، شكلي
 Formal شكلي، رسمي، نظامي
 Formal agreement اتفاق رسمي
 Formal authority سلطة رسمية
 Formal communication  اتصال رسمي
 Formal contract عقد رسمي
 Formal denial تكذيب رسمي
 Formal group جماعة رسمية
 Formal meeting اجتماع رمسي
 Formal notice إخطار رمسي، إنذار -
 Formal notification  إشعار رسمي
 Formal organization تنظيم رسمي
 Formal Organization التنظيم الرسمي
 Formal receipt مخالصة رسمية، إيصال رسمي
 Formal training تدريب رسمي
 Formalism صورية، شكلية، الرسمية، االلتزام بالشكليات
 Formalities إجراءات شكلية
 Formality إجراء شكلي
 Formalization إضفاء الطابع الرسمي
 Format القطع، الشكل
 Format Statement عبارة الصيغ
 Formation تكوين، إنشاء، تشكيل
 Formation تكوين، تأسيس
 Formation of a company تكوين شركة
 Formation of capital تكوين راس المال
 Formation of reserve تكوين االحتياطي
 Forms Control مراقبة االستمارات
 Formula صيغة، نموذج
 Formula معادلة، صيغة، نموذج
 Formula translation (FORTRAN) لغة فورتران
 Formulate a claim, to صاغ طلبًا، قدم مطالبة
 Formulate, to كَون، صاغ، أعد، شكل
 Fortaitable obligation التزام قابل للشراء
 Fortaited debt دين تم شراؤه
 Forthcoming قريب، في وقت قريب، قادم
 Forthcoming آت، وشيك
 Forthcoming session جلسة قادمة



 Fortran لغة فرتران، لغة الكمبيوتر للصيغ العلمية
 FORTRAN لغة فورتران (ترجمة المعادالت)
 Fortuitous contract عقد احتمالي
 Fortunate محظوظ، صاحب حظ
 Fortunate investment استثمار جيد
 Fortune ثروة، ِغنى، حظ، مال
 Fortune ثروة، نصيب، مال
 Forty-hour week أسبوع عمل من أربعين ساعة
 Forum محكمة مختصة، منبر، ساحة، منصة
 Forward أمامي، آجل، مستقبلي
 Forward آت، قادم، مستقبلي
 Forward advice إشعار إرسال
 Forward buying الشراء للتخزين، الشراء مقدما
 Forward Buying الشراء اآلجل للتخزين
 Forward contract عقد آجل
 Forward cover غطاء آجل
 Forward covering غطاء عملة أجل
 Forward dealings معامالت آجلة، عمليات آجلة
 Forward delivery تسليم آجل
 Forward delivery تسليم آجل، تسليم مستقبلي
 Forward discount خصم آجل
 Forward dollars دوالرات تسليم آجل
 Forward exchange صرف آجل، عملية شراء أو بيع عملة تسليم  آجل
 Forward exchange الصرف اآلجل، تغطية ألجل
 Forward Exchange (Covering) التغطية ألجل
 Forward exchange market سوق صرف آجل
 Forward exchange market سوق الصرف اآلجل
 Forward exchange rate سعر صرف آجل
 Forward exchange rate سعر الصرف اآلجل
 Forward exchange transaction عملية صرف آجل
 Forward exchange transactions عمليات صرف آجلة
 Forward forward عقد آجل مغطى بعقد آجل
 Forward integration اندماج آجل
 Forward margin هامش السعر اآلجل، فرق بين السعر الحاضر  واآلجل
 Forward market سوق آجلة
 Forward market السوق اآلجل
 Forward marketing التسويق اآلجل
 Forward planning التخطيط المستقبلي
 Forward premium عالوة آجلة، فرق تأجيل التسليم
 Forward price سعر آجل
 Forward price السعر اآلجل
 Forward projections إسقاطات آجلة
 Forward purchase شراء آجل
 Forward rate سعر صرف آجل
 Forward rate السعر اآلجل
 Forward sale بيع آجل
 Forward transaction صفقة آجلة، عملية آجلة
 Forward transaction عملية آجلة
 Forward, to أرسل، بعث، وافى
 Forwarder وكيل شحن
 Forwarder’s receipt إيصال الناقل، - وكيل الشحن
 Forwarding تصدير، إرسال، نقل
 Forwarding agency وكالة شحن
 Forwarding agent وكيل شحن
 Forwarding agent; forwarder متعهد نقل، وكيل نقل، وكيل بحري
 Forwarding charges مصروفات نقل
 Forwarding charges نفقات إرسال، نفقات شحن
 Forwarding house مؤسسة نقل
 Forwarding station محطة إرسال
 Foul معيب، قذر
 Foul غير سليم، فاسد، تالف
 Foul bill of health شهادة صحية ملوثة
 Foul bill of lading بوليصة شحن ذات تحفظات



 Foul bill of lading; dirty --- وثيقة شحن معيبة، - بها تحفظات
 Found, to أسس
 Foundation تأسيس، مؤسسة
 Foundation of a building أساس مبني
 Founder مؤسس
 Founder member عضو مؤسس
 Founders share حصة تأسيس
 Founders’ shares أسهم التأسيس، حصص المؤسسين
 Founders’ stocks اسهم المؤسسين
 Foundry مسبك معادن
 Four address instruction أمر ذو أربعة عناوين
 Fourfold أربعة أضعاف
 Fourth estate صحافة، سلطة رابعة
 Fourth estate السلطة الرابعة
 Fraction كسر
 Fraction كسر، جزء
 Fractional  coins فئات العمالت المعدنية
 Fractional certificate شهادة بكسر أسهم
 Fractional certification شهادة بكسر األسهم
 Fractional coins فئات العمالت المعدنية
 Fractional equation معادلة كسرية
 Fractional exponent أس كسري
 Fractional money نقود كسرية
 Fractional number عدد كسري، كسر
 Fractional right حق في كسر األسهم
 Fractional; fractionary كسري، جزئي
 Fragile قابل للكسر
 Fragile قابل للكسر، َهشْ 
 fragment كسرة، جزء، شظية
 Fragmentation تفتيت
 Fragmentation of landholding تفتيت الملكية العقارية
 Frame إطار
 Frame of reference اإلطار المرجعي للتقييم
 Frame of the plan إطار الخطة
 Framework إطار، إطار عمل
 Framework إطار عام، نطاق، هيكل
 Franchise إعفاء، حق امتياز، حصانة
 Franchise امتياز
 Franchise clause شرط االمتياز
 Franchise house بيت االمتيازات
 Franchise tax ضريبة االمتياز
 Franchised dealer تاجر صاحب امتياز
 Franco خالص األجرة، خالص المصاريف
 Franco خالص األجرة والمصاريف، تسليم مخزن  المشتري
 Franco-valuta imports استيراد بدون دفع القيمة
 Franco delivery تسليم خالص األجرة
 Frank, to خلص، وضع طابع بريد أو دمغة
 Franked income دخل مدفوع الضريبة
 Franked investment income عائد استثمارات معفاة من الضرائب
 Franking إرسال البريد مجانا
 Franking machine آلة تخليص
 Franking machine آلة دمغ الرسائل
 Franking of letters دمغ الرسائل
 Fraternal society جمعية أخوية
 Fraud احتيال، خداع، تدليس
 Fraud; fraudulence تزوير، تدليس، احتيال
 Fraudulent احتيالي، تدليسي
 Fraudulent balance sheet ميزانية خادعة
 Fraudulent balance sheet ميزانية ملفقة
 Fraudulent bankruptcy إفالسي بالتدليس
 Fraudulent bankruptcy إفالس احتيالي 
 Fraudulent clause شرط احتيالي، - خداعي
 Fraudulent conveyance تحويل احتيالي 



 Fraudulent means وسائل تدليسية، - احيتالية
 Fraudulent sale بيع احتيالي
 Fraudulent transaction صفقة احتيالية، عملية نصب
 Free خالص، حر، مجانًا، معفي
 Free يعفي، يحرر، حد، خلو من، معفي، مجاني
 Free admission دخول بال قيد، - مجانًا
 Free alongside ship تسليم بجانب السفينة
 Free alongside ship تسليم رصيف ميناء التصدير
 Free and clear حق خالص ومطلق
 Free area منطقة حرة
 Free at destination تسليم في جهة الوصول
 Free banker مصرفي حر، مصرفي متساهل
 Free bill حوالة غير مقيدة
 Free capital رأس مال حر
 Free choice اختيار حر
 Free city مدينة حرة
 Free coinage إباحة سك النقود
 Free coinage حرية سك العمالت
 Free competition منافسة حرة
 Free copy نسخة مجانية
 Free delivery تسليم بدون مقابل
 Free docks خالص أجرة النقل حتى رصيف الشحن
 Free economy اقتصاد حر
 Free enterprise economy االقتصاد الحر، االقتصاد القائم على حرية  المشروع
 Free exchange fates أسعار الصرف الحرة
 Free food طعام مجاني، مأكوالت غير محملة بضرائب
 Free gold ذهب حر
 Free goods سلع مجانية
 Free hand سلطة مطلقة، يد مطلقة
 Free imports واردات معفاة من الرسوم
 Free in and out storage بدون مصاريف تحميل من وإلى الباخرة
 Free ingress حق دخول حر، دخول مجاني
 Free labor عمل حر
 Free list قائمة اإلعفاءات
 Free market سوق حرة
 Free market rates أسعار التحويل الحرة
 Free mutual insurance تأمين تعاوني أو اختياري
 Free of All Average (F.A.A) عدم ضمان الخسارة الجزئية
 Free of all overage عدم المسئولية عن جميع الخسارة
 Free of brokerage بدون سمسرة
 Free of charge بدون مصاريف، مجانًا
 Free of charge مجانا
 Free of duty معفي من الرسوم
 Free of general average عدم المسئولية عن الخسائر العمومية
 Free of income tax معفي من ضريبة الدخل
 Free of particular average عدم المسئولية عن خسائر معينة
 Free of Particular Average (F.P.A) شرط اإلعفاء من ضمان الخسارة الخاصة
 Free of premium معفي من األقساط
 Free of tax معفي من الضرائب
 Free offer عرض حّر، عطاء غير مقيد
 Free on board تسليم ظهر الباخرة
 Free on board (FOB.) التسليم ظهر الباخرة
 Free on quay تسليم الرصيف
 Free on quay تسليم الرصيف
 Free on rail تسليم السكة الحديد
 Free on rail; - on truck تسليم السكة الحديد
 Free over side تسليم حر لغاية الرصف
 Free particular average clause شرط عدم االلتزام بالتلف الجزئي
 Free pass مرور حّر، بطاقة إقامة
 Free port ميناء حر
 Free rate سعر صرف حر
 Free rate of exchange سعر التحويل الحر
 Free reserve فائض االحتياطي النقدي



 Free reserves احتياطيات حرة
 Free sample عينة مجانية
 Free stock بضائع حرة، مخزون حر
 Free Stock بضائع حرة
 Free time المهلة المسموح بها
 Free trade تجارة حرة
 Free trade zone منطقة تجارة حرة
 Free trade zone; free zone منطقة حرة
 Free trail تجربة مجانية
 Free Zone منطقة حرة
 Free, to حّرر، خلّص، أعفى، طهر
 Freedom حربة، استقالل
 Freedom حرية
 Freedom of action حرية التصرف
 Freedom of action حرية التصرف
 Freedom of association الحرية النقابية
 Freedom of choice حرية االختيار
 Freedom of choice حرية االختيار
 Freedom of contract حرية التعاقد
 Freedom of contract حرية التعاقد
 Freedom of entry حرية الدخول إلى الصناعة
 Freedom of navigation حرية المالحة
 Freedom of trade حرية التجارة
 Freehold ملكية عقارية خالصة
 Freehold ملكية عقارية مطلقة المدة
 Freeholder مالك عقار ملكية خالصة
 Freelance مستقل، طليق
 Freelance broker سمسار عمومي
 Freely بحرية، اختياري، بدون قيد
 Freely convertible currency عملة حرة التحويل
 Freely fluctuating exchange rates أسعار صرف حرة التقلب
 Freely transmissible shares اسهم غير مقيدة االنتقال
 Freer access مجال أوسع، فرصة أرحب
 Freeze يحدد، يجمد
 Freeze rent, to جمد اإليجارات
 Freeze wages, to جمد المرتبات، - األجور
 Freeze, to جمد
 Freezing تجميد
 Freezing of prices تجميد األسعار
 Freight الشحن، أجرة الشحن
 Freight allowances سماح بخصم على النولون
 Freight allowed أجرة شحن مسموح بخصمها
 Freight basis قواعد النولون
 Freight bill فاتورة شحن
 Freight car عربة بضاعة
 Freight charges نفقات شحن
 Freight collect نولون يحصل من مستلم البضاعة
 Freight collect لتحصيل أجرة الشحن
 Freight contract   عقد شحن
 Freight depot محطة شحن بضائع
 Freight forward دفع النولون في ميناء الوصول
 Freight forward تدفع أجرة الشحن في ميناء الوصول
 Freight forwarder وكيل شحن، وكيل نقل
 Freight free خالص أجرة الشحن
 Freight in أجرة الشحن على البضاعة المشتراة
 Freight inward أجرة شحن البضائع الداخلة
 Freight land شحن بري، أجرة نقل بري
 Freight market سوق النقل
 Freight mile طن بضاعة يشحن مسافة ميل
 Freight note فاتورة النولون
 Freight note مذكرة شحن
 Freight office مكتب شحن
 Freight out أجرة شحن على المبيعات



 Freight paid; - repaid نولون مدفوع مقدًما
 Freight payable at destination أجرة شحن تدفع في جهة الوصول
 Freight prepaid أجرة الشحن مدفوعة مقدما
 Freight prorate نولون متدرج حسب المسافة
 Freight rate أسعار الشحن
 Freight rates فئات أجور الشحن
 Freight release تأشيرة تفيد بأن أجرة الشحن مدفوعة
 Freight service قسم نقل البضائع، قسم الشحن
 Freight tariff قائمة أسعار الشحن، تعريفة النولون
 Freight tariff قائمة أسعار الشحن
 Freight ton طن بحري
 Freight ton طن تأجير
 Freight train قطار بضاعة
 Freight train قطار شحن
 Freight, to شحن، نقل، أجر سفينة
 Freighter شاحن، ناقلة، شاحنة
 Freighter عربة شحن، عربة بضائع
 Freighter شاحن، شاحنة
 Freighting شحن، نقل بضائع بحري، بري، جوي، نقل  بضائع
 Freighting on measurement شحن بضائع بالحجم، -- بالسعة
 Freighting on weight شحن البضائع بالوزن
 Freighting per ton شحن بضائع بالطن
 Freightliner قطار شحن سريع
 French franc area منطقة الفرنك الفرنسي
 Frequency تكرار، تردد، تواتر
 Frequency curve منحنى التكرار
 Frequency curve منحنى تكراري
 Frequency distribution توزيع تكراري
 Frequency distribution توزيع تكراري
 Frequency Distribution تواتر التوزيع
 Frequency of errors تكرار الخطاء
 Frequency polygon المضلع التكراري
 Frequency ratio معدل التكرار
 Frequency table جدول تكراري
 Frequency; frequence تكرار، تواتر، تردد
 Fresh طازج، حديث، جديد
 Fresh activity نشاط جديد
 Fresh money نقود جديدة
 Fresh water ماء عذب، - بارد
 Frictional unemployment بطالة احتكاكية
 Friend of the court صديق المحكمة
 Friendly ودي، حبي
 Friendly ودي
 Friendly flag علم دولة صديقة
 Friendly societies جمعيات الصداقة
 Friendly society جمعية صداقة، جمعية تعاونية
 Fright أجرة شحن، نولون شحنة
 Fright density كثافة الشحن
 Fright equalization معادلة أجرة الشحن
 Fright in أجرة شحن على المشتريات
 Fright outward أجرة شحن البضائع الخارجية
 Fright payable at destination نولون يدفع في جهة الوصول
 Fringe هامشي، جانبي، إضافي
 Fringe benefits مزايا إضافية، - جانبية، أجر إضافي، أرباح  هامشية
 Fringe Benefits مزية إضافية
 Fringe group فريق مساعد، فريق احتياطي
 Fringe group فريق فرعي
 Fringe markets أسواق جانبية، - ثانوية
 Fringe markets أسواق ثانوية
 From استمارة، نموذج، صيغة
 From صيغة، شكل ، نموذج، استمارة، يشكل،  يؤلف
 Front جبهة، واجهة
 Front-end fees مصاريف مقدمة إلدارة القرض



 Front-end finance مقدمات يسددها المقترض مساهمة منه في  التمويل
 Front-loaded spending إنفاق أول المدة
 Front line خط مواجهة، خط أمامي
 Front money مقدم أتعاب
 Front office مكتب أمامي
 Front page advertisement إعالن في الصحيفة األولى
 Frontage واجهة
 Frontier حدود
 Frontier check تفتيش عند الحدود، رقابة الحدود
 Frontier district منطقة حدود
 Frontier formalities إجراءات حدود
 Frontiers حدود، منطقة حدود
 Frozen مجمد، مثلج
 Frozen مجمد
 Frozen account حساب مجمد
 Frozen account حسابات مجمدة
 Frozen assets أصول مجمدة
 Frozen credit ائتمان مجّمد، اعتماد مجّمد
 Frozen credit اعتماد مجمد
 Frozen meat لحم مجّمد
 Fruit فاكهة، ثمرة، نتيجة
 Fruit of labor ثمرة العمل، نتيجة العمل
 Fruiter سفينة نقل الفواكه
 Frustration إحباط، خيبة أمل
 Frustration اإلحباط ـ الملل
 Fuel وقود، بنزين
 Fuel وقود 
 Fuel gas غاز الوقود
 Fuel oil مازوت، زيت وقود
 Fuel research أبحاث الوقود
 Fugitive هارب، فارّ 
 Fugitive-facts file ملف المتنوعات
 Fugitive from justice هارب من حكم، -- العدالة
 Ful coverage تغطية تامة
 Fulfil a condition, to وفي شرًطا، نفذ شرًطا، استوفى -
 Fulfil, to نفذ، أنجز، وفى، استوفى
 Fulfill ينجز، يستوفي، ينفذ
 Fulfillment تحقيق، تنفيذ
 Fulfilment إنجاز، استيفاء
 Fulfilment of a contract إنجاز العقد، تنفيذ العقد
 Fulfilment of an obligation وفاء بالتزام
 Full كامل، كلي، مليء، ممتلئ
 Full-cost pricing التسعير حسب التكلفة
 Full-disclosure principle مبدأ اإلطالع أو اإلظهار الكامل
 Full-paid stocks اسهم مستوفاة القيمة، اسهم مدفوعة بالكامل
 Full-time employee موظف متفرغ
 Full-time job وظيفة كاملة الدوام
 Full-time work عمل كامل الدوام
 Full age سن الرشد
 Full amount مبلغ كامل
 Full amount مبلغ كامل
 Full blast نشاط كلي، إنتاجية قصوى
 Full board إقامة كاملة
 Full board إقامة كاملة
 Full cargo حمولة كاملة
 Full contribution clause شرط المساهمة التامة
 Full convertibility قابلية التحويل الكاملة
 Full Convertibility قابلية التحويل الكاملة 
 Full Cost Pricing سعر الكلفة الكامل
 Full costing تكلفة كلية
 Full costing method طريقة التسعير حسب التكلفة
 Full cover ضمان كامل، غطاء كامل
 Full crew system نظام الطاقة الكامل



 Full duty رسم كامل
 Full duty رسم كامل، ضريبة كاملة
 Full employment عمالة كاملة
 Full endorsement تظهير تام
 Full endorsement تظهير كامل
 Full exemption إعفاء كامل
 Full fare أجرة كاملة
 Full fare تعرفة كاملة، أجر كامل
 Full force طاقم كامل
 Full keyboard لوحة مفاتيح كاملة
 Full legal tender coins قطع عملة معدنية متداولة
 Full line forcing إجبار المشتري على شراء مجموعة أصناف
 Full member عضو كامل العضوية
 Full name اسم كامل، اسم ولقب
 Full particulars كل البيانات، كل التفاصيل
 Full particulars كامل التفصيالت
 Full partner شريك كامل
 Full pay اجر كامل
 Full pay leave إجازة بأجر كامل
 Full payment سداد كلي، دفع تام
 Full power سلطة كاملة
 Full price ثمن كامل، ثمن مرتفع
 Full rate أجرة كاملة
 Full service bank مصرف يصرح له بتقديم كافة الخدمات  المصرفية
 Full set of bill of lading مجموعة كاملة من وثيقة الشحن
 Full set of bill of lading مجموعة كاملة من وثيقة الشحن
 Full settlement سداد نهائي، تسوية كاملة 
 Full settlement سداد نهائي، تسوية شاملة
 Full stock سهم كامل
 Full tariff أجرة كاملة
 Full tested program برنامج تام االختبار
 Full text كامل النص، نص كامل
 Full time job وظيفة كل الوقت
 Fully equipped مجهز تجهيًزا كامال
 Fully goods fair قطن من رتبة فولي جود فير
 Fully paid-up capital رأس مال مدفوع بالكامل
 Fully paid shares أسهم مدفوعة بالكامل
 Fully paid shares اسهم مدفوعة بالكامل
 Fully paid up capital رأس مال مدفوع بالكامل
 Fully secured creditor دائن مغطى تماًما برهون
 Fumigation تبخير، تدخين، تعقيم بالبخار
 Fumigation certificate شهادة تبخير، - تعقيم بالبخار
 Fumigation certificate شهادة تعقيم
 Function وظيفة، عمل، منصب، اختصاص
 Function دالة، وظيفة، محصلة، اختصاص
 Function of business risks وظيفة المخاطرة التجارية
 Function of money دور النقود، وظيفة -
 Function of money وظيفة النقود
 Functional وظيفي، دالي
 Functional activity نشاط وظيفي
 Functional analysis تحليل الوظائف
 Functional analysis التحليل الوظيفي
 Functional analysis نظام التحليل الوظيفي
 Functional Analysis التحليل الوظيفي
 Functional approach منهج وظيفي
 Functional Approach منهج دراسة الوظائف التسويقية
 Functional area مجال الوظيفة
 Functional area مجال وظيفي
 Functional authority سلطة وظيفية
 Functional authority سلطة وظيفية
 Functional budget موازنة وظيفية
 Functional category فئة وظيفية
 Functional category فئة وظيفية



 Functional chart خريطة االختصاصات الوظيفية
 Functional classification تصنيف وظيفي
 Functional classification تصنيف وظيفي
 Functional contacts اتصاالت وظيفية
 Functional departments إدارات وظيفية
 Functional design تصميم وظيفي
 Functional distribution توزيع وظيفي
 Functional Marketing التسويق العملي
 Functional organization تنظيم وظيفي
 Functional organization التنظيم الوظيفي
 Functional Organization التنظيم الوظيفي
 Functional planning التخطيط الوظيفي
 Functional relations العالقات الوظيفية
 Functional Relations العالقات الوظيفية
 Functional relationship عالقة وظيفية
 Functional research بحوث وظيفية
 Functional responsibilities مسئوليات وظيفية
 Functional Responsibilities المسؤوليات الوظيفية
 Functional responsibility مسئولية وظيفية
 Functional specialization تخصص وظيفي
 Functional specialization تخصص وظيفي
 Functional Specialization التخصص الوظيفي
 Functional structure هيكل وظيفي
 Functional type الشكل الوظيفي للتنظيم
 Functionary موظف
 Functioning budget موازنة التشغيل
 Functions وظائف، دوال
 Functions of management وظائف اإلدارة
 Functions of money وظائف النقود
 Fund صندوق، مال
 Fund a loan يمول قرضا، يستدين لسداد القرض
 Fund Surplus فائض الصندوق
 Fund, to أودع ماالً في صندوق حكومي، دعم
 Fund; funds مال، أموال، رصيد، اعتماد مالي، رأس مال،  صندوق
 Fundamental أساسي
 Fundamental balance ميزان أساسي
 Fundamental disequilibrium عدم توازن أساسي لميزان المدفوعات
 Fundamental disequilibrium عدم توازن أساسي، اختالل أساسي
 Fundamental market forces عوامل أساسية مؤثرة في السوق النقدية
 Fundamental principles مبادئ أساسية
 Fundamentals of management أساسيات اإلدارة
 Funded capital رؤوس أمواله مستثمرة
 Funded debt دين ثابت من أصل وفوائد، دين مغل لفائدة  ملكية مغلة لعائد
 Funded debt دين موحد، دين مكفول
 Funded Debt دين مغطى
 Funded property ملكية مغلة لعائد
 Funded reserve احتياطي مستمر
 Funding تحويل دين طويل األجل إلى قصير األجل
 Funding تمويل
 Funding bonds سندات بقيمة فوائد، - ال تدفع بين الدول
 Funding Bonds سندات تمويل
 Funding loan قرض محول، قرض مثبت من أصل وفوائد 
 Funding loans قروض تمويلية
 Funding operations عمليات تمويل
 Funds االحتياطي، أموال
 Funds-in-trust أموال األمانات
 Funds flow statement بيان تدفق األموال
 Funds in transit أموال قيد التحصيل
 Funds of a company أموال الشركة
 Funeral expenses نفقات الجنازة
 Funeral societies جمعيات جنائزية، جمعيات دفن الموتى
 Fungible items أموال مثلية، مثليات
 Furlough إجازة قصيرة، إذن بالغياب



 Furnace فرن
 Furnish يجهز، يؤسس
 Furnish evidence, to قّدم الدليل
 Furnish funds, to قدم أمواالً، زّود باألموال
 Furnish information, to أعطى استعالًما، زّود بالمعلومات
 Furnish, to زّود، وّرد، أمّد، قّدم، أثّث
 Furnished مزّود، مفروش
 Furnished apartment شقة مفروشة
 Furnished flat شقة مفروشة
 Furnished rooms غرف مفروشة
 Furnishings تجهيزات
 Furniture أثاثات، مفروشات
 Furniture أثاث
 Furs as money الفراء كنقود
 Further إضافي، الحق، تالٍ 
 Further إضافي، آخر، يعزز
 Further bid عرض أكبر، - أعلى
 Further cover ضمان إضافي
 Further education تعليم تكميلي
 Further information معلومة إضافية، - مكملة
 Further more أكثر من ذلك، باإلضافة إلى ذلك
 Further orders طلبات تالية، أوامر شراء تالية
 Further training تدريب تكميلي
 Fusion إدماج، اندماج، انصهار
 Fusion اندماج
 Future مستقبل، أجل، آت
 Future consumption استهالك مستقبلي
 Future delivery تسليم آجل
 Future estate ممتلكات متوقعة
 Future goods بضاعة آجل
 Future Market سوق (بورصة) العقود
 Future markets بورصة العقود، الصفقات اآلجلة
 Future prices أسعار مستقبلية
 Future prices أسعار آجلة
 Future prospects احتماالت المستقبل
 Future prospects تطلعات المستقبل
 Future sum مبلغ آجل
 Future transactions عمليات تجارية آجلة
 Future transactions عمليات آجلة
 Future wants احتياجات آجلة، - مستقبلية
 Futures أموال أو استثمارات محسوبة بأسعار مستقبلية
 Futures عمليات آجلة التسليم، البيع والشراء اآلجل
 Futures call بيع بتاريخ آجل محدد
 Futures contracts عقود آجلة، شراء أو بيع بأسعار محددة في  تاريخ مستقبلي محدد
 Futures exchange سوق صرف آجلة
 Futures market سوق العقود
 Gage ضمان، تأمين، رهن حيازي
 Gage رهن حيازي، ضمان
 Gage, gauge مقياس، معيار، محدد قياس
 Gain مكسب، ربح، كسب
 Gain كسب، دخل، ربح
 Gain sharing المشاركة في الربح
 Gain, to كسب، ربح، تكَسب، رفع السعر
 Gainful مربح، مثمر، مفيد
 Gainful occupation مهنة مربحة
 Gainful occupation مهنة مكسبة
 Gainfully بربِحية، بَكسب، ُمربًِحا
 Gainfully employed موظفون متكسبون
 Gainfully employment استخدام جالب للكسب، نشاط مربح
 Gallon جالون
 Gallon جالون
 Gallop inflation تضخم راكض
 Galloping inflation تضخم توسعي



 Galvanize يجلفن، يطلي بالزنك
 Gamble مقامرة، مضاربة
 Gamble on a rise in prices, to ضارب على ارتفاع األسعار
 Gamble on the stock exchange, to ضارب في البورصة
 Gamble, to قامر، غامر، ضارب
 Gambler مقامر، مضارب
 Gambling مقامرة، مراهنة
 Gambling المقامرة في الشراء
 Gambling policy سياسة المضاربة
 Game لعبة، مباراة
 Game theory نظرية المباريات
 Game Theory نظرية األلعاب
 Gaming and wagering contract عقد مقامرة ورهان
 Gamut سلسلة كاملة
 Gang مجموعة، ُزْمرة
 Gang punch تثقيب متماثل
 Gang wage system نظام األجر الجماعي
 Gantt chart خريطة جانت
 Gap فجوة، ثغرة، فارق
 Gap ثغرة، فجوة، مسافة فاصلة
 Garage كراج
 Garage account حساب باسم مستعار
 Garbage نفاية، فضالت
 Garbling صهر النقود الذهبية
 Garbling صهر النقود الذهبية أو الفضية لصناعة الحلي
 Garnish يحجز ماال للمدين لدى الغير
 Garnishee محجوز لديه
 Garnishee order أمر حجز
 Garnishee order أمر إلى المحجوز لديه
 Garnisher دائن حاجز
 Garnishment حجز ما للمدين للغير
 Garnishment حجز مال المدين لدى الغير
 Gas غاز
 Gas oil زيت الغاز
 Gas stocks اسهم غاز
 Gate بوابة
 Gate pulse نبضة تشغيل دائرة إلكترونية
 Gather information, to جمع معلومات
 Gather rents, to حصل إيجارات
 Gather speed, to اكتسب سرعة
 Gather taxes, to جمع الضرائب
 Gather, to جمع، ضم، اكتسب، حصل
 Gauging قياس، تقدير شحنة السفينة
 Gazette جريدة
 Gear يجهز، يُعَّدل
 Gear a programme يهيئ برنامجا
 Gearing العديل
 Gearing ratio معدل اإلقراض، نسبة التوظيف
 Gemstone حجر كريم
 General عام، جماعي، شامل، بدون تحفظات
 General عام
 General acceptance قبول غير مشروط، - بدون تحفظات
 General acceptance قبول عام
 General advance in prices ارتفاع عام في األسعار
 General agent وكيل عام
 General Agreement on Tariffs and اتفاقية عامة للتعريفات الجمركية والتجارة
 General agreement on tariffs and trade (الجات)   االتفاقية العام للتعريفات الجمركية والتجارة
 General and administrative expenses مصروفات عامة وإدارية
 General arrangements to borrow ترتيبات عامة لالقتراض
 General assembly الجمعية العمومية، الجمعية العامة
 General assembly; - meeting جمعية عمومية، - عامة
 General Audit تدقيق عام
 General average خسارة عمومية، عوارية عامة



 General average خسارة عامة
 General Average الخسارة العامة
 General average clause شرط الخسارة العمومية
 General balance sheet ميزانية عمومية، - عامة
 General bill of loading وثيقة شحن جامعة، -- شاملة
 General cargo شحنة باالستكمال
 General census إحصاء عام
 General certificate of education (G شهادة الثانوية العامة
 General clearing مقاصة عامة
 General committee لجنة عامة
 General convention مؤتمر عام
 General cost models نماذج التكلفة العامة
 General covenant اتفاق عام
 General creditor دائن عادي
 General creditor دائن عام
 General credits اعتمادات عامة
 General crossing تسطير عام
 General crossing تسطير عام
 General customs directorate دائرة الجمارك العامة
 General deposits ودائع عامة
 General director مدير عام
 General elections انتخابات عامة
 General endorsement تظهير عام
 General equilibrium توازن عام
 General equilibrium توازن عام
 General executive مدير عام تنفيذي
 General expenses مصروفات عامة
 General expenses account حساب المصروفات العامة
 General Fixed Assets صندوق األصول الثابتة
 General foreman مالحظ عام
 General fund صندوق عام
 General Fund صندوق عام
 General good الصالح العام
 General grant هبة عامة
 General guaranty ضمان، عام، كفالة عامة
 General holiday إجازة عامة
 General imports واردات عامة
 General index of retail prices الرقم القياسي ألسعار التجزئة
 General inspector مفتش عام
 General interest مصلحة عامة
 General Interest, Principle of مبدأ أولوية المصلحة العامة
 General journal يومية عامة
 General journal اليومية العادية، دفتر اليومية العامة
 General knowledge معلومات عامة
 General labor union نقابة عامة للعمال
 General ledger دفتر األستاذ العام
 General legacy وصية عامة
 General letter of credit خطاب اعتماد جماعي
 General level of prices مستوى عالم لألسعار
 General lien امتياز عام
 General lien حق عام في الحجز
 General loss خسارة عامة
 General manager مدير عام
 General medical board قومسيون طبي عام
 General merchandise store متجر عام
 General mortgage رهن عام
 General mortgage bond سند رهن عام
 General mortgage, blanket mortgage رهن عام
 General movements of prices الحركات العامة لألسعار
 General overhead account حساب المصروفات اإلضافية العامة
 General partner شريك متضامن
 General partnership شركة تضامن
 General partnership شركة تضامن



 General Policies السياسات العامة
 General policy سياسة عامة
 General price level المستوى العام لألسعار
 General Price Level المستوى العام لألسعار
 General public جموع الشعب، عامة الشعب
 General purpose computer حاسب آلي جامع
 General purpose computer حاسب عام الغرض
 General Purpose Data المعطيات المتعددة األغراض
 General purpose machine آلة عامة الغرض
 General purpose program برنامج عام الغرض
 General register سجل عام
 General release إبراء عام للذمة
 General reserve   احتياطي عام
 General revenue tax ضريبة اإليراد العام
 General rule   قاعدة عامة
 General sales tax ضريبة المبيعات العامة
 General secretary أمين عام، سكرتير عام
 General services خدمات عامة
 General session   دورة عامة
 General store مستودع عام، محالت تجارية كبرى
 General store متجر عام
 General strike إضراب عام
 General strike إضراب عام
 General systems theory النظرية العامة للنظم
 General tariff تعرفة عامة
 General trend اتجاه عام
 General unemployment بطالة عامة
 General union نقابة عامة
 Generalist موظف ذو خبرة عامة
 Generality عمومية
 Generalization تعميم، إطالق أحكام عامة
 Generalization تعميم
 Generalize, to عَمم، أطلق أحكاًما عامة
 Generalized system of preferences نظام األفضليات المعمم
 Generated address عنوان مولد
 Generated program برنامج مولد
 Generating مولد كهربائي، مولد طاقة
 Generating station محطة كهراء، محطة قوى
 Generation إنتاج، توليد، عصر، جيل
 Generation of electricity توليد الكهرباء
 Generation of income إدرار الدخل، تنمية اإليرادات
 Generation of income توليد الدخل
 Generation of power توليد طاقة
 Generator مولد كهربائي
 Generator ُمَوِلدْ 
 Generous كريم، خصب
 Generous soil تربة خصبة، أرض خصبة
 Genetic وراثي
 Genetic resource موارد وراثية
 Gentleman’s agreement اتفاق ودي، اتفاق شرف
 Gentlemen’s agreement وفاق اإلشراف، اتفاق ودي
 Genuine أصيل، أصلي، حقيقي
 Genuine حقيقي، أصلي، أصيل
 Genuine article صنف أصلي، صنف مضمون
 Genuine coin عملة أصلية
 Genuine diamond ماس حقيقي
 Genuine purchaser مشتٍر جاد
 Genuine saving ادخار فعلي
 Geographer عالم جغرافي
 Geographic filing الحفظ الجغرافي
 Geographic Method of Filing طريقة الحفظ الجغرافي
 Geographic Pricing التسعير الجغرافي
 Geographical جغرافي



 Geographical متعلق بالجغرافيا
 Geographical decentralization ال مركزية جغرافية
 Geographical distribution توزيع جغرافي
 Geographical mile ميل بحري
 Geographical mobility إمكانية االنتقال جغرافيا
 Geographical position موقع جغرافي
 Geographical wage differentials فروق جغرافية في األجور
 Geography جغرافيا 
 Geology جيولوجيا
 Geometric هندسي، متعلق بالهندسة
 Geometric average متوسط هندسي
 Geometric average متوسط هندسي
 Geometric figure شكل هندسي
 Geometric mean وسط هندسي
 Geometric progression متتالية هندسية
 Geometric progression متوالية هندسية
 Geometric solution حل هندسي
 Geometry هندسة
 Geometry علم الهندسة
 Gestation َحْملُ 
 Gestation period فترة قيام المشروع
 Gestation period فترة الحمل
 Get-up مظهر عام
 Get dearer, to غال ثمنه
 Get into arriears, to تأخر، تخلف
 Get into debt, to استدان
 Get money in, to حّصل أمواالً 
 Get money out of, to سحب أمواالً من
 Get one’s living, to اكتسب معيشته
 Get orders, to ع أوامر الشراء جمَّ
 Get out a balance sheet, to أعد ميزانية
 Get rich, to أصبح ثريًا، جمع ثروة
 Get, to حصلن نال، فاز
 Gettable ممكن الحصول عليه
 Ghost tables جداول تخيلية
 Giffin goods سلع دنيا
 Gift هبة، منحة، هدية
 Gift هبة، هدية
 Gift certificate شهادة بالهدية
 Gift of nature هبة الطبيعة
 Gift tax ضريبة على الهبات
 Gifted موهوب
 Gifts inter vivos هدايا خاضعة لضريبة الوفاة
 Gilt طالء بالذهب، مطلي بالذهب، مذهب
 Gilt-edge مضمون القيمة
 Gilt-edge securities أوراق مالية من الدرجة األولى
 Gilt-edged bills كمبياالت من الدرجة األولى
 Gilt-edged investiments استمارات مربحة للغاية
 Gilt-edged securities أوراق مالية من الدرجة األولى
 Gilts سندات أو أسهم مضمونة
 Gimmick حيلة، وسيلة تحايل
 Ginning mill محلج
 Ginning mill; - factory محلج
 Giro جيرو، مدفوعات بطريق المقاصة
 Giro شيكات بريدية
 Giro مدفوعات عن طريق المقاصة، "الجيرو"
 Giro system نظام الجيرو
 Gist خالصة، جوهر ، فحوى
 Give-and-take امتيازات متبادلة
 Give a rise, to أعطى عالوة
 Give account, to أدى حسابًا
 Give and take أخذ وعطاء
 Give bail, to قدم ضمانًا



 Give change for, to رد نقوًدا، قدم نقوًدا
 Give consideration for, to أودع ضمانًا مقابال
 Give credit, to اقرض، منح تسهيال
 Give notice يرسل إخطارا
 Give notice, to أنذر، أعطى إخطاًرا مسبقًا
 Give security, to قدم ضمانًا
 Give time, to أعطى مهلة
 Give, to أعطى، منح
 Giveaway هدية
 Giveaway price سعر زهيد
 Given محدد، معين، معطي
 Given مع التسليم بت، على ضوء، حيث أن
 Giver of an option معطى حق الخيار
 Giver of option money مشتٍر بشرط الخيار
 Giver of the rate دافع عالوة الخيار
 Glass زجاج، نظارة، كوب، قدح
 Glass industry صناعة الزجاج
 Glass ware أدوات زجاجية
 Glazed Paper الورق الصقيل
 Gliding parity سعر صرف منزلق
 Global إجمالي، شامل
 Global cover تغطية إجمالية، ضمان بمبلغ محدد
 Global insurance policy بوليصة تأمين إجمالية
 Global liquidity سيولة دولية
 Global needs احتياجات إجمالية
 Global negotiations مفوضات شاملة
 Globalization عولمة، إكساب صفة العالمية
 Globalize to عوالم، اكسب صفة العالمية
 Gloss لمعة، صقل
 Glut يتكدس
 Glut of money تكدس رؤوس األموال
 Glut, to زاحم، إتخم، أغرق السوق
 Glutted market سوق مغرقة بالسلع
 Go-go fund توظيفات مالية جريئة، توسع زائد
 Go-go years سنوات الرواج
 Go-slow strike إضراب التباطؤ
 Go a bear, to ضارب على هبوط األسعار
 Go a bull, to ضارب على ارتفاع األسعار
 Go abroad, to سافر إلى الخارج
 Go bail for, to تقدم كضامن
 Go bankrupt, to أفلس، أعلن إفالسه
 Go down, to انخفض
 Go gage محدد قياس قبول
 Go guarantee for , to تقدم كضامن لـ
 Go into liquidation, to أعلن تصفية أعماله
 Go on strike, to أضرب عن العمل
 Go public يطرح اسهما للجمهور
 Go shares with, to شارك مع
 Go slow strike, to أضرب اإلبطاء في مباشرة العمل
 Go surety for someone, to تقدم كضامن لشخص ما
 Go To عبارة االنتقال غير الشرطي
 Go under يخفق
 Go up, to ارتفع، زاد
 Go, to هب، تقدم
 Goal هدف، غرض
 Goal هدف
 Goal الهدف
 Goal setting تحديد األهداف
 Goals-oriented systems أنظمة موجهة لتحقيق األهداف
 Goals congruence تطابق األهداف
 Goals structure هيكل األهداف
 God هللا
 Going concern منشأة ناجحة



 Going concern مشروع مستمر
 Going out خروج
 Going price السعر السائد، السعر الجاري، سعر اليوم
 Going value القيمة الجارية
 Going wage األجر السائد
 Gold ذهب، تبر
 Gold الذهب
 Gold-pegged currency عملة مقومة بالذهب
 Gold backing غطاء ذهب
 Gold backing غطاء ذهب
 Gold bars ingots; - bullion سبائك ذهب
 Gold bearing تبر، حامل ذهب
 Gold block بلدان كتلة الذهب
 Gold block countries بالد كتلة الذهب
 Gold bonds سندات تدفع بالذهب
 Gold bonds سندات تدفع بالذهب
 Gold bricking التظاهر بالعمل
 Gold bullion سبيكة ذهبية
 Gold bullion standard قاعدة السبائك الذهبية
 Gold bullion standard قاعدة السبائك الذهبية
 Gold Bullion Standard نظام السبائك الذهبية
 Gold certificate شهادة ذهبية، شهادة بكمية ذهب
 Gold certificate شهادة الذهب، عملة ورقية ذات غطاء ذهب
 Gold clause شرط الدفع بالذهب
 Gold clause شرط الذهب
 Gold coin عملة ذهبية، مسكوك ذهبي
 Gold coin currency عملة ذهبية
 Gold content عيار الذهب
 Gold cover غطاء ذهب
 Gold coverage غطاء ذهب
 Gold currency عملة ذهبية
 Gold currency; - money نقد ذهبي، عملة ذهب
 Gold devaluation إنقاص قيمة الذهب
 Gold devaluation إنقاص قيمة الذهب
 Gold digger باحث عن الذهب، باحث عن الثروة -
 Gold drain استنفاذ الذهب، تسرب الذهب
 Gold drain هروب الذهب
 Gold exchange standard قاعدة الصرف بالذهب
 Gold exchange standard نظام الصرف بالذهب
 Gold Exchange Standard نظام الصرف بالذهب
 Gold export point نقطة خروج الذهب
 Gold export points حدَّا تصدير الذهب
 Gold fever حمى الذهب
 Gold field حقل ذهب، حوض ذهب
 Gold fields أحواض ذهب، مناطق حاملة لعروق الذهب
 Gold fixing تحديد سعر الذهب
 Gold franc فرنك ذهبي، فرنك ذهب
 Gold gap عجز أو نقص في الذهب
 Gold gap فجوة الذهب
 Gold hoarding اكتناز الذهب
 Gold holdings احتياطيات من الذهب
 Gold holdings احتياطي الذهب
 Gold import point نقطة دخول الذهب
 Gold import points حّدا استيراد الذهب
 Gold loan قرض ذهبي
 Gold market سوق الذهب
 Gold market سوق الذهب
 Gold mine منجم ذهب
 Gold money نقود ذهبية
 Gold monometallism نظرية االعتماد على الذهب
 Gold monometallism فردية معدن الذهب
 Gold note كمبيالة بالذهب
 Gold nuggets ذهب خام، تبر



 Gold parity سعر تعادل العملة بالقياس بالذهب
 Gold parity سعر التعادل للذهب
 Gold point حّدا الذهب
 Gold points حدا الذهب
 Gold pool اتحاد الذهب
 Gold pool صندوق الذهب المشترك
 Gold premium عالوة الذهب
 Gold premium عالوة الذهب
 Gold price سعر الذهب
 Gold price سعر الذهب
 Gold ratio نسبة متحصالت الذهب إلى النقد المتداول
 Gold reserve احتياطي الذهب
 Gold revaluation إعادة تقدير الذهب
 Gold revaluation إعادة تقدير الذهب
 Gold rush تهافت على اكتناز الذهب
 Gold shares اسهم ذهبية
 Gold shortage عجز في كمية الذهب
 Gold specie ذهب مسكوك نقًدا
 Gold specie standard قاعدة المسكوكات الذهبية
 Gold specie standard قاعدة المسكوكات الذهبية
 Gold standard قاعدة ذهب
 Gold standard قاعدة الذهب
 Gold sterilization تعقيم الذهب
 Gold stock مخزون الذهب
 Gold trade تجارة الذهب
 Gold tranche شريحة ذهب
 Gold tranche شريحة الذهب
 Gold tranche position مركز شريحة الذهب
 Gold value القيمة بالذهب
 Gold value clause شرط دفع القيمة بالذهب
 Gold washing التقاط الذهب من التراب أو الماء
 Gold weight وزن الذهب الخالص
 Golden rule of banking قاعدة ذهبية لسيولة المصارف
 Goldsmith صائغ، صانع مشغوالت ذهبية
 Goldsmith الصائغ
 Good جيد، طيب، مفيد، حسن
 Good جود
 Good صحيح، جيد، صالح
 Good average quality متوسط الجودة
 Good bargain صفقة طيبة
 Good business عملية تجارية رابحة
 Good consideration ِعَوْض معنوي
 Good debt دين جيد
 Good debts ديون جيدة
 Good delivery تسليم سليم
 Good delivery تسليم صحيح
 Good fair جود فير
 Good faith نية حسنة، حسن نية
 Good faith حسن النية
 Good fir جود فير
 Good funds أرصدة مستحقة الوفاء
 Good husbandry إدارة حسنة
 Good location موقع جيد
 Good money عملة جيدة
 Good money عملة جيدة
 Good offices مساعٍ حميدة
 Good offices مساع حميدة، وساطة كريمة
 Good receipt مخالصة صحيحة
 Good surety كفيل ملئ
 Good till cancelled عرض قائم لحين إلغائه
 Good title حق ملكية صحيح
 Goodness جودة، طيبة
 Goodness of fit كفاءة مطابقة



 Goodness of fit test اختبار حسن المطابقة
 Goods بضائع، سلع
 Goods سلع، بضائع
 Goods-bought ledger دفتر أستاذ المشتريات
 Goods agent متعهد بضائع
 Goods and chattels بضائع وأمتعة
 Goods and services سلع وخدمات
 Goods description مواصفات البضائع
 Goods in bond بضائع بمخازن اإليداع
 Goods in bond بضائع مخزونة
 Goods in bulk بضائع سائبة
 Goods in process بضائع تحت التشغيل
 Goods in process بضاعة تحت الصنع
 Goods in process inventory جرد البضاعة تحت الصنع
 Goods in stock بضاعة بالمخزن
 Goods in transit بضاعة بالطريق
 Goods In Transit بضائع بطريق الترانسيت
 Goods of boat بضائع في عرض البحر
 Goods on approval بضائع تحت القبول
 Goods on consignment بضائع برسم األمانة
 Goods on consignment بضاعة مودعة على سبيل األمانة
 Goods on hand بضاعة حاضرة
 Goods on sale بضاعة برسم البيع
 Goods on sale of return بضائع برسم البيع أو اإلعادة
 Goods platform رصيف التحميل
 Goods rates أسعار السلع
 Goods returned بضاعة مردودة
 Goods station محطة بضائع
 Goods station محطة البضائع
 Goods train قطار بضاعة
 Goods wagon شاحنة البضائع
 Goodwill رضا، تقبل حسن
 Goodwill شهرة المحل
 Goodwill شهرة المحل (المشروع)
 Goodwill of a firm شهرة المحل، السمعة التجارية
 Gossip ثرثرة
 Govern, to حكم، أدار
 Governed economy اقتصاد موجه
 Governing body هيئة حاكمة
 Governing body هيئة اإلدارة
 Governing council مجلس رئاسي
 Governing law قانون واجب التطبيق، قانون منظم
 Government حكومة، حكومي
 Government agency مصلحة حكومية
 Government annuity مرتب تدفعه الدولة لشخص ما
 Government bank مصرف حكومي
 Government bond سند حكومي
 Government bonds سندات حكومية
 Government Bonds السندات الحكومية
 Government broker وسيط حكومي، سمسار حكومي
 Government budget ميزانية الدولة
 Government check شيك حكومي
 Government corporation شركة حكومية
 Government debt دين حكومي
 Government debt الدين العام
 Government department مصلحة حكومية
 Government depositary محل إيداع حكومي
 Government deposits ودائع حكومية
 Government deposits ودائع حكومية
 Government employee موظف حكومي
 Government expenditure مصروفات حكومية
 Government expenditure إنفاق حكومي
 Government finance مالية عامة، - حكومية



 Government funds أموال عامة، - حكومية
 Government funds أموال عامة حكومية
 Government guaranteed debt قرض بكفالة الحكومة
 Government interference تدخل الحكومة
 Government investment استثمار حكومي
 Government loan قرض حكومي
 Government loan قرض حكومي
 Government monopoly احتكار الدولة
 Government official موظف حكومي
 Government ordinary expenditure and المصاريف واإليرادات العامة للحكومة
 Government organ جهاز حكومي
 Government owned plant مصنع حكومي
 Government pension معاش حكومي
 Government revenue إيرادات حكومية
 Government revenues إيرادات الحكومة، - عامة
 Government securities أوراق مالية حكومية
 Government stocks سندات حكومية
 Government supervision إشراف حكومي
 Government training centers مراكز التدريب الحكومية
 Governmental accounting المحاسبة الحكومية
 Governmental agent مأمور حكومي
 Governmental machinery الجهاز الحكومي
 Governmental organization of industry التنظيم الحكومي للصناعة
 Governmental Standards In   Specification المواصفات القياسية الرسمية
 Governor حاكم، محافظ
 Governor المحافظ
 Governor of a central bank محافظ مصرف مركزي
 Governorate المحافظة
 Governorate المحافظة
 Governorate council مجلس المحافظة
 Grace سماح، رعاية، عفو
 Grace period فترة سماح
 Grace period فترة سماح، مهلة
 Grace Period أيام المهلة
 Gradation تدريج، تحديد الدرجة أو الصنف
 Grade درجة، مستوى، مرتبة، فئة
 Grade درجة صنف
 Grade التربة ـ الدرجة
 Grade description method طريقة التقدير حس بترتيب ووصف الوظائف
 Grade of staff فئات العاملين، - الموظفين
 Grade system نظام الدرجات في تقييم الوظائف
 Graded مصنف، متزايد، متناقص، متدرج
 Graded ax ضريبة متدرجة
 Gradient منحدر
 Gradient درجة الميل
 Grading تصنيف، تدرج
 grading التدريج، الترتيب
 Grading الترتيب ـ التدرج
 Grading method طريقة التدرج
 Grading method طريقة التدريج، طريقة الترتيب
 Grading Method طريقة التدريج
 Grading of duties تدريج الواجبات 
 Grading of Duties تدريج الواجبات
 Gradual تدريجي
 Gradual extinction of debt انقضاء تدريجي للدين، إطفاء --
 Gradual slope منحدر متدرج
 Gradualism التدرجية
 Graduated متدرج، خريج معهد أو كلية
 Graduated income tax ضريبة دخل تصاعدية
 Graduated income tax ضريبة دخل متدرجة
 Graduated pension scheme نظام معاشات التقاعد المتدرج
 Graduated scale سلم متدرج، مقياس متدرج
 Graduated tariff تعرفة متدرجة



 Graduated tax ضريبة متدرجة
 Graduated Tax ضريبة تصاعدية
 Graft فساد الذمم، رشوة
 Grain حبوب، بقول
 Grain-silo صومعة حبوب
 Grain crop محصول حبوب
 Grain exchange بورصة الحبوب
 Grain market سوق الحبوب
 Grain rent مزارعة
 Grain trade تجارة الحبوب
 Gram جرام
 Granary مستودع حبوب
 Grand ألف دوالر
 Grand father cycle دورة الجيل قبل السابق
 Grand total مجموع عام، مجموع كلي
 Grand total مجموع كلي
 Grandfather clause بند الحقوق المكتسبة، شرط --
 Grange جمعية زراعية تعاونية، نقابة مزارعين
 Grant منحة، امتياز، دعم، جائزة
 Grant يهب، يمنح، منحة
 Grant-holder مستفيد من منحة دراسية
 Grant-in-aid دعم، مساعدة مالية
 Grant-in-aid إعانة حكومية
 Grant a delay يمهل، يمنح مهلة
 Grant a monopoly, to منح احتكاًرا، وافق على احتكار
 Grant an overdraft, to وافق على سحب على المكشوف
 Grant clean credit يمنح اعتمادا للسحب على المكشوف
 Grant clean credit, to منح اعتماًدا للسحب على المكشوف
 Grant in kind منحة عينية، إعانة عينية
 Grant in kind منحة عينية، منحة مالية
 Grant jury هيئة محلفين تحقيقية
 Grant of land حكر أرض
 Grant of the patent منح براءة اختراع، منح عالمة مسجلة لمنتج
 Grant, to منح، وهب، وافق على
 Granted مقبول، موافق عليه
 Grantee موهوب له
 Granting of credit منح اعتماد، موافقة على اعتماد
 Granting of credit الموافقة على اعتماد أو ائتمان
 Grantor واهب، متبرع، متنازل
 Grantor واهب
 Grapevine إشاعة
 Graph رسم بياني، خط بياني، يمثل بالرسم البياني
 Graph plotter راسم بياني
 Graph; diagram شكل بياني، رسم بياني
 Graphic analysis تحليل بياني
 Graphic chart خريطة بيانية
 Graphic correlation ارتباط خطي
 Graphic method طريقة بيانية
 Graphic presentation عرض بياني
 Graphic presentation تمثيل بياني
 Graphic rating scale السلم البياني للترتيب
 Graphic Rating Scale السلم البياني للترتيب
 Graphical form شكل بياني
 Gratification إرضاء، رضا
 Gratis مجاني، بدون مقابل، مجانًا
 Gratis مجانا
 Gratuitous مجاني، بال عوض
 Gratuitous مجاني
 Gratuitous contract عقد تبرعي
 Gratuitous deposit وديعة مجانية
 Gratuitous loan قرض مجاني
 Gratuitous Loan قرض بدون فائدة
 Gratuity منحة، إكرامية



 Gratuity إكرامية، وهبة
 Grave  خطير، جاد، جسيم
 Grave offence مخالفة جسيمة
 Grave symptoms عوارض خطيرة
 Gravel roads طرق زلطية
 Graveyard shift مناوبة منتصف الليل
 Graving dock حوض جاف إلصالح السفن
 Graving dock, dry dock حوض جاف
 Gravity جاذبية، ثِقَلّ 
 Gray market سوق رمادية، سوق موازية
 Great depression كساد أعظم (١٩٣٠)
 Great depression الكساد العظيم
 Great exhibition المعرض الكبير
 Great needs احتياجات قصوى
 Greatest common divisor القاسم المشترك األعظم
 Greed طمع، جشع
 Greed of gain جشع الربح
 Green أخضر
 Green clause credit اعتماد الدفعة المقدمة والتخزين
 Green clause credit اعتماد الدفعة المقدمة والتخزين
 Green currency عملة خضراء، وحدة حسابية للمواد الغذائية  األوروبية
 Green goods خضر وفواكه
 Green hands العمال المبتدئون
 Green labor عمالة غير مدربة
 Green paper الكتاب األخضر
 Green rate سعر حسابي للمواد الغذائية
 Green; greenback أوراق بنكنوت
 Greenback الدوالر األمريكي
 Greenbelt الحزام األخضر
 Greenhands عمال تحت التدريب، - مبتدئون
 Greenpower قوة النقود
 Grey area المنطقة الرمادية
 Grey area occupation مهنة غير محددة
 Grey market سوق بخس
 Grid شبكة
 Grid Subroutine الروتين الفرعي الشبكي
 Grid theory نظرية الشبكات اإلدارية
 Grievance شكوى، تظلم
 Grievance adjustment تسوية المنازعات
 Grievance committee لجنة التظلمات، - الشكاوي
 Grievance procedures إجراء التظلم
 Grocery بقالة، مواد البقالة، حانوت البدال
 Gross جملة، إجمالي، قائم 
 Gross إجمالي، قائم
 Gross abuse سوء استعمال فاضح
 Gross amount قيمة إجمالية
 Gross amount مبلغ إجمالي
 Gross average معدل إجمالي
 Gross average عوارية عامة
 Gross capital employed إجمالي راس المال المستخدم
 Gross charter تأجير مركب كامل
 Gross cost تكلفة إجمالية، إجمالي التكلفة
 Gross cost تكلفة إجمالية
 Gross crime جريمة جسيمة
 Gross damage value القيمة اإلجمالية لألضرار
 Gross disbursements إجمالي المدفوعات
 Gross domestic product إجمالي الناتج الداخلي
 Gross domestic product (G.D.P.) الناتج المحلي اإلجمالي
 Gross earnings مكاسب إجمالية
 Gross expenses إجمالي المصروفات
 Gross fixed capital formation القيمة اإلجمالية لتكوين رأس المال الثبت
 Gross fixed investment إجمالي االستثمارات الثابتة
 Gross fixed investment إجمالي االستثمار الثابت



 Gross income مجمل الدخل، إجمالي -
 Gross income إجمالي الدخل
 Gross interest مجمل الفائدة، إجمالي -
 Gross interest إجمالي الفائدة
 Gross investment إجمالي االستثمار
 Gross lease إجمالي اإليجار
 Gross margin هامش إجمالي
 Gross margin إجمالي هامش الربح
 Gross Margin هامش الربح اإلجمالي
 Gross material requirements إجمالي االحتياجات من المواد
 Gross national debt إجمالي الدين القومي
 Gross national expenditure إجمالي اإلنفاق القومي
 Gross national product إنتاج قومي كلي
 Gross national product إجمالي الناتج القومي
 Gross National Product (G.N.P) الناتج القومي اإلجمالي
 Gross negligence إهمال جسيم
 Gross negligence; garelessness إهمال جسيم
 Gross output إجمالي المخرجات
 Gross pay إجمالي األجر
 Gross pay إجمالي األجور والمرتبات
 Gross premium إجمالي قسط التأمين
 Gross price ثمن إجمالي
 Gross product إنتاج كلي، ناتج كلي
 Gross product الناتج الكلي
 Gross profit ربح إجمالي، إجمالي الربح
 Gross profit مجمل الربح
 Gross Profit ربح إجمالي
 Gross profit from sales مجمل ربح المبيعات
 Gross profit margin هامش الربح اإلجمالي
 Gross Profit Margin هامش الربح اإلجمالي
 Gross Profit Ratio معدل الربح اإلجمالي
 Gross receipt حصيلة إجمالية، إجمالي التحصيل
 Gross receipt ربح إجمالي
 Gross recording تسجيل إجمالي
 Gross return عائد إجمالي
 Gross sales إجمالي المبيعات
 Gross Sales المبيعات اإلجمالية
 Gross sales profit إجمالي ربح المبيعات
 Gross spread مصاريف إصدار
 Gross ton طن وافٍ 
 Gross tonnage حمولة كلية، سعة إجمالية
 Gross tonnage السعة اإلجمالية بالطن
 Gross trading profit إجمالي ربح المتاجرة
 Gross value قيمة إجمالية
 Gross value القيمة اإلجمالية
 Gross Value القيمة اإلجمالية
 Gross weight وزن قائم
 Gross weight الوزن اإلجمالي
 Gross yield عائد إجمالي
 Gross yield الريع اإلجمالي، إجمالي العائد
 Grossing up تضخيم الفائدة، تعلية الفائدة
 Ground أرض، أساس، سبب
 Ground أرض، أساس، سبب
 Ground assumption افتراضات أو ادعاءات ال أساس لها
 Ground floor طابق ارضي
 Ground for challenge أساس أو سبب للتحدي
 Ground information معلومات مباشرة
 Ground rent دخل عقاري
 Ground rent إيجار األرض
 Groundage رسوم رسو
 Groundless بدون أساس، بدون مبرر
 Groundless complaint شكوى ال أساس لها من الصحة
 Groundwork أساس، قاعدة



 Group مجموعة، فريق، جماعة
 Group مجموعة، جماعة
 Group – Oriented Leadership قيادة مهتمة بالجماعة
 Group acceptance قبول جماعي
 Group Acceptance القبول الجماعي
 Group action عمل جماعي
 Group Action العمل الجماعي
 Group appraisal تقييم جماعي
 Group Appraisal التقييم الجماعي
 Group balance sheet ميزانيات المجموعة، مجمع --
 Group banking مجموعة مصرفية، اتحاد مصارف
Group Behavior سلوك الجماعة
 Group behavior سلوك جماعي
 Group bonus منحة جماعية
 Group cohesiveness تماسك الجماعة
 Group contagion عدوى الجماعة
 Group Contagion عدوى الجماعة
 Group decision قرار جماعي
 Group decision قرار جماعي
 Group depreciation method طريقة االستهالك الجماعي
 Group Depreciation Method أسلوب االستهالك (اإلندثار) بالمجموعة
 Group discussion مناقشة جماعية 
 Group Discussion المناقشة الجماعية
 Group Dynamics حركية الجماعة
 Group dynamics حركية الجماعة
 Group health insurance تأمين صحي جماعي
 Group ideology عقيدة الجماعة
 Group Ideology معتقدات الجماعة
 Group incentives حوافز جماعية
 Group Incentives التشجيعات الجماعية
 Group insurance تأمين جماعي
 Group insurance تأمين جماعي
 Group interviewing مقابلة جماعية
 Group Interviewing المقابلة الجماعية
 Group management إدارة جماعية
 Group mind العقل الجماعي
 Group morale الروح المعنوية للجماعة
 Group norms أعراف الجماعة
 Group Norms أعراف الجماعة
 Group pattern of organization نمط التنظيم في عمل الجماعة
 Group piece rate أجر جماعي بالقطعة
 Group policy عقد جماعي، بوليصة جماعية
 Group pressure ضغط جماعي
 Group project training تدريب جماعي على مشروع
 Group rate معدل جماعي
 Group rate depreciation المعدل الجماعي لإلهالك
 Group Rate Depreciation المعدل الجماعي لإلندثار 
 Group select technique طريقة االختيار من خالل مجموعة
 Group structure بناء الجماعة، هيكل الجماعة
 Group Technology تقنية المجموعات
 Group theory نظرية الجماعات أو التجمعات
 Group Timing Technique طريقة توقيت المجموعات
 Group trading متاجرة جماعية
 Group training تدريب جماعي
 Group work عمل جماعي
 Groupement مجموعة البنوك في جنيف
 Grouping تجميع
 Grouping of activities تجميع األنشطة
 Grouping of records تجميع السجالت
 Grower مزارع، منتج
 Growing متزايد، نام
 Growing debt دين متزايد
 Growing rate معدل متزايد



 Growing unemployment بطالة متزايدة
 Growth نماء، نمو، تزايد
 Growth نمو
 Growth of productivity نمو اإلنتاجية
 Growth paths مسارات النمو
 Growth potential إمكانية النمو، قدرة على النمو، طاقة النماء
 Growth prospects احتماالت التوسع، توقعات النمو
 Growth rate معدل النمو، معدل الزيادة
 Growth rate معدل النمو
 Growth stock سهم التوسع، سهم الزيادة
 Growth stocks اسهم قيمتها قابلة للزيادة
 Growth theory نظرية النمو
 Growth trends اتجاهات النمو
 Growth zone منطقة نمو
 Guarantee يكفل، يضمن، كفالة، ضمان
 Guarantee الضمانة (الكفالة)
 Guarantee a bill, to وقع كمبيالة على سبيل الكفالة
 Guarantee a debt, to ضمن دينًا، كفل دينًا
 Guarantee a payment, to ضمن السداد
 Guarantee a person, to كفل شخًصا
 Guarantee acceptance قبول الكفالة
 Guarantee agreement عقد ضمانة، اتفاق ضمان
 Guarantee association رابطة ضمانات
 Guarantee charges مصاريف إصدار خطاب ضمان
 Guarantee commission عمولة ضمان
 Guarantee company شركة ضمان
 Guarantee cover غطاء خطاب ضمان
 Guarantee credit ائتمان ضمانات، ائتمان التزامات عرضية
 Guarantee deed عقد كفالة
 Guarantee fund احتياطي ضمان، - خطاب ضمان
 Guarantee insurance تأمين الضمان
 Guarantee margin حد الضمان
 Guarantee of a bill of exchange كفالة المدين في الكمبيالة
 Guarantee of a bill of exchange كفالة المدين في الكمبيالة
 Guarantee of signature ضمان صحة توقيع
 Guarantee of solvency كفالة عدم التوقف
 Guarantee option خيار ضمان القرض
 Guarantee with direct liability as   co ضمان تضامني، مدين متضامن
 Guarantee with direct liability as co كفالة تضامنية
 Guarantee, to   ضمن، كفل
 Guarantee; guaranty ضمان، كفالة، ضامن، كفيل
 Guaranteed annual wage مرتب سنوي مضمون
 Guaranteed annual wage أجر سنوي مضمون
 Guaranteed bills كمبياالت مضمونة
 Guaranteed bond سند مضمون القيمة والعائد
 Guaranteed bond سند مضمون
 Guaranteed credit ائتمان مضمون
 Guaranteed debt قرض مضمون
 Guaranteed deed عقد كفالة
 Guaranteed deposits ودائع مضمونة
 Guaranteed dividend أرباح اسهم مضمونة
 Guaranteed Dividend أرباح اسهم مضمونة
 Guaranteed interest فائدة مضمونة
 Guaranteed letter of credit خطاب اعتماد مضمون
 Guaranteed Letter of Credit االعتماد المضمون
 Guaranteed loan قرض مشمون
 Guaranteed obligations التزامات مضمونة
 Guaranteed prices أسعار مضمونة
 Guaranteed stock أوراق مالية مضمونة القيمة والعائد
 Guaranteed Stock أسهم مضمونة
 Guaranteed stocks اسهم مضمونة
 Guaranteed wage أجر مضمون
 Guarantees مسئولية اتحادية عن القروض الحكومية



 Guarantor ضامن، كفيل
 Guarantor كفيل، ضامن
 Guaranty كفالة، ضمان
 Guaranty company شركة كفالة
 Guaranty deposit إيداع تأمين
 Guaranty deposit إيداع تأمين
 Guaranty funds أموال ضامنة، وسائل ضمان
 Guaranty funds أموال الضمان
 Guardian حارس، قيّم، وصي
 Guardian وصي
 Guardian fund صندوق ضمان الودائع المصرفية
 Guardian’s bond تهد الوصي
 Guardians of the poor أوصياء الفقراء
 Guardianship قوامة، وصاية
 Guardianship وصاية 
 Guess ظن، تخمين، تقدير
 Guessed price ثمن ظنّي، سعر جزافي
 Guidance توجيه، إرشاد
 Guidance command أمر توجيه
 Guidance computer حاسب توجيه
 Guide مرشد، دليل
 Guide يقود، يوجه، دليل، مرشد
 Guide الدليل
 Guide-lines خطوط إرشادية، مبادئ توجيهية، دليل  إرشادي 
 Guide card بطاقة إرشادية
 Guide cards بطاقات إرشاد
 Guide Cards بطاقات الدليل
 Guide folder ملف إرشاد
 Guide Folder ملف الدليل
 Guide hole ثقب دليلي
 Guide investors دليل المستثمرين
 Guide investors دليل المستثمرين
 Guide mark عالمة دليلية
 Guide Plan خطة الدليل
 Guide price سعر إرشادي
 Guide price سعر استرشادي
 Guide value قيمة إرشادية
 Guide, to قاد، أرشد
 Guided interview مقابلة موجهة
 Guided Interview المقابلة الموجهة
 Guidelines خطوط عريضة، إرشادات عامة، توجيهات  عامة
 Guild هيئة، رابطة، جمعية
 Guild طائفة، نقابة
 Guild socialism اشتراكية الحرفيين
 Guild system نظام الطوائف
 Guilt ذنب، تجريم، إدانة
 Guilty مذنب، جان
 Guinea جنيه
 Gummed label بطاقة ملصقة
 Gyrate يتذبذب بحركة دائرية
 Gyration ذبذبة حول نقطة أو محول
 Habeas corpus أمر مثول
 Habit عادة، تعود، اعتياد
 Habit عادة
 Habitable يسكن، صالح للسكن
 Habitant ساكن، قاطن
 Habitation سكن، سكنَى، مسكن
 Habitation مسكن، سكن
 Habitual معتاد مألوف
 Habitual معتاد، اعتيادي
 Hackney carriage عربة أجرة
 Haggle يساوم
 Haggle, to ساوم، فاصل



 Haggler مساوم
 Haggling مساومة، فصال
 Haggling مساومة
 Hague Convention اتفاقية الهاى
 Hague Rule قواعد الهاى
 Hague tribunal محكمة الهاى
 Hail insurance تأمين ضد البََرد
 Haircut رأسمال سمسار ببورصة نيويورك
 Haircut finance قرض بضمان أوراق مالية
 Half نصف
 Half-brother أخ غير شقيق
 Half-circle نصف دائرة
 Half-commission نصف عمولة
 Half-day work عمل نصف الوقت
 Half-dollar نصف دوالر
 Half-fare نصف أجرة
 Half-monthly نصف شهري
 Half-pay نصف مرتب
 Half-price نصف ثمن
 Half-rate نصف أجرة
 Half-service نصف خدمة
 Half-stock سهم فئة ٥٠ دوالًرا
 Half-subtracter طارح مرحلي
 Half-time نصف الوقت
 Half-time job وظيفة بعض الوقت
 Half-time system نظام الدوام النصفي
 Half-timer عامل نصف الوقت
 Half-timer عامل غير متفرغ
 Half-year نصف عام
 Half-yearly نصف سنوي
 Half adder جامع مرحلي
 Half adjust تعديل النصف
 Half duplex service نقل غير آني للبيانات
 Half fare نصف أجرة
 Half line نصف مستقيم
 Half penny نصف بنس
 Half plane نصف مستو
 Half price نصف السعر
 Half space نصف فراغ
 Half stock سهم نصفي
 Half word نصف كلمة
 Hall قاعة، ردهة، صالحة
 Hall ردهة، قاعة
 Hall-mark stamp دمغة المصوغات، عالمة الجودة
 Halo effect تأثير الهالة
 Halo Effect Buying أثر الهالة
 Halt توقف مؤقت
 Halt instruction أمر توقف
 Hammer بيع جبري، بيع بالمزاد العلني
 Hammer prices, to خفض األسعار تخفيًضا، أنزل األسعار، كَسر  األسعار
 Hammer, to دق، طرق
 Hammered أعلن إفالسه في البورصة
 Hamper يعرقل، يقيد
 Hand يَد، عامل
 Hand-book مرجع، دلل
 Hand-core group مجموعة رئيسية
 Hand-labor عمل يدوي
 Hand-made نصاعة يدوية
 Hand-picking قطف يدوي، جنى -
 Hand-to-mouth buying شراء حد الكفاف
 Hand – To – Mouth الشراء الكفافي
 Hand calculator آلة حاسبة يدوية
 Hand labor عمل يدوي



 Hand luggage أمتعة تحمل باليد
 Hand notes أوراق نقدية نَُصفت وأرسل كل نصف على  حدة بالبريد
 Hand over money personally, to سلَم النقود شخصيًا
 Hand over the money direct, to دفع يًدا ليد
 Hand punch تثقيب يدوي
 Hand sort فرز يدوي
 Hand, to سلم، أودع
 Handbill إعالن يوزع باليد
 Handbook دليل، مرجع
 Handicapped مقعد، معطل، معوق
 Handicapped person ُمعََوقْ 
 Handicapped worker عامل معوق، عامل عاجز
 Handicraft عمل يدوي، صناعة يدوية، حرفة يدوية
 Handicraft حرفة يدوية، براعة يدوية
 Handicraft economy اقتصاد الحرف اليدوية
 Handing charges مصاريف تداول، مصاريف ميادة، مصاريف  مشال
 Handle يناول، يتعامل
 Handle a lot of business, to عقد صفقات كبيرة
 Handle, to تداول، تناول، عالج
 Handling معاملة، شحن، تداول، مناولة
 Handling costs تكاليف المناولة
 Handling time فترة المناولة
 Hands wanted طلب عمالة، مطلوب عمال
 Handsel قسط أول، صفقة أولى
 Handshaking تعارف
 Handsome price سعر جيد
 Handy سهل التناول، مالئم لالستعمال
 Hang up توقف طارئ
 Harass يضايق، يزعج
 Harbor ميناء، ملجأ، مرفأ
 Harbor ميناء، مرفأ
 Harbor-dues رسوم الميناء
 Harbor authorities سلطات الميناء
 Harbor dues رسوم الميناء
 Harbor station محطة بحرية، محطة الميناء
 Hard صلب، جامد، شاق
 Hard-earned مكتسب بمشقة
 Hard-price سعر ثابت
 Hard-work عمل صعب، - شاق
 Hard cash نقد فوري، نقد أجنبي
 Hard cash; - money نقود معدنية
 Hard copy نسخة مطبوعة
 Hard core unemployment بطالة مزمنة، - مستمرة
 Hard currency عملة صعبة
 Hard Currency عملة صعبة
 Hard goods سلع معمرة
 Hard landing هبوط حاد
 Hard loan قرض يصعب الحصول عليه
 Hard look نظرة فاحصة
 Hard market سوق مستقرة
 Hard money عملة كاملة التغطية، مال مقترض بسعر فائدة  عالية
 Hard Money النقود (العملة) الصعبة
 Hard sell بيع عسر
 Hard Selling البيع الصعب
 Hard tact حقيقة مرة
 Hard terms شروط غير ميسرة
 Hard water ماء عسر
 Hardship premium بدل أعمال شاقة
 Hardware المكونات المادية
 Hardware الوسائل المادية
 Hardware check اختبار آلي
 Hardware computer مجموعة الكيان المعدني المادي للحساب  اإللكتروني
 Hardware register مسجل داخلي



 Hardwood خشب صلب
 Harm ضرر، خسارة
 Harmful ضار، مؤذٍ 
 Harmonic analysis تحليل توافقي
 Harmonic average متوسط توافقي
 Harmonic mean وسط توافقي
 Harmonic motion حركة توافقية
 Harmonic progression متوالية أفقية
 Harmonization تنسيق، توفيق، مواءمة
 Harmonization of customs rules تنسيق قوانين الجمارك
 Harmonize ينسق، يوفق
 Harmonize, to نسَّق، وفَق
 Harmony of interests توافق المصالح
 Harmony of interests توافق المصالح
 Harmony of objectives تناسق األهداف
 Harter act قانون هارتر ويحكم عمليات النقل البحري
 Harvest محصول، حصاد
 Harvest theory of the trade cycle نظرية المحصول كأساس للدورة االقتصادية
 Hat money أجر إضافي نظير العناية، إكرامية الربان
 Haul نقل بالقطر أو الدحرجة، مسافة
 Haul يجر، ينقل
 Haulage قل، شحن، مصاريف سحب السفينة
 Haulage نقل بالعربات أو بالشاحنات، أجرة النقل
 Hauling جر، سحب
 Haven مرفأ، ملجأ أمين
 Haven مهرب، مالذ
 Hawker بائع متجول
 Hazard حظ، صدفة، خطر، مخاطرة
 Hazard خطر، مصدر خطر
 Hazard of war مخاطر الحرب
 Hazard work bonus بدل عمل خطر
 Hazardous plan مشروع مغامر
 Hazardous speculation مضاربة خطرة
 Head رأس، رئيس، عمود، بند، باب، فصل
 Head رأس، رئيس
 Head accountant رئيس حسابات
 Head carrying arm ذراع حامل للرؤوس
 Head foreman رئيس ورشة، معلم
 Head gap فجوة الرأس
 Head lessee مستأجر رئيسي
 Head of a coin وجه عملة
 Head of a department رئيس قسم ، مدير إدارة
 Head of a department رئيس قسم، رئيس مصلحة
 Head of family رب األسرة
 Head of state رئيس دولة
 Head office مركز رئيسي
 Head office مقر الشركة، المركز الرئيسي
 Head partner شريك رئيسي
 Head post office مكتب بريد رئيسي
 Head tax ضريبة الرأس ، ضريبة العنق
 Head teller رئيس قسم الخزينة
 Head work عمل عقلي، عمل ذهني
 Header مقدمة
 Header label سجل بيانات تعريفية
 Heading عنوان، باب، رأس موضوع
 Heading عنوان
 Headline عنوان العمود
 Headlines عناوين رئيسي
 Headquarter المركز الرئيسي
 Headquarters مركز قيادة عامة، مركز إدارة
 Heads of agreement بروتوكول االتفاقية
 Headship الرئاسة
 Headway تقدم، انطالقة



 Health صحة 
 Health accommodations مرافق صحية
 Health care رعاية صحية
 Health certificate شهادة صحية
 Health insurance تأمين صحي
 Health insurance program برنامج للتأمين الصحي
 Health service خدمة صحية
 Hearing جلسة استماع، جلسة مرافعة
 Hearing االستماع في التحقق، جلسة
 Hearsay شهادة سماع م، التغير، شهادة على شهادة،  إشاعة
 Heart of matter صلب الموضوع، لب الموضوع
 Heat حرارة
 Heat consumption استخدام الحرارة
 Heat efficiency كفاءة حرارية، عائد حراري
 Heat energy طاقة حرارية
 Heater دفاية
 Heating expenses نفقات التدفئة
 Heating system نظام التدفئة
 Heavily بقوة، بثقل، بشدة
 Heavily indebted مثقل بالديون
 Heavily traveled line خط ثقيل الحركة، - كثيف الحركة
 Heavy ثقيل، قوي، باهظ، مرتفع
 Heavy burden حمل ثقيل، عبء باهظ
 Heavy charge on the budget عبء باهظ على الميزانية
 Heavy crop محصول وفير
 Heavy duty متين، قوي االحتمال
 Heavy expenditure مصروفات باهظة
 Heavy fine غرامة باهظة
 Heavy lifts مثقالت، طرود ثقيلة
 Heavy losses خسائر فادحة
 Heavy market سوق أسعارها منخفضة
 Heavy percentage نسبة مئوية مرتفعة
 Heavy pressure ضغط قوي، - شديد
 Heavy run; heavy rush تهافت شديد
 Heavy sales مبيعات كثيفة
 Heavy taxes ضرائب مرتفعة
 Heavy work عمل شاق
 Hectare هكتار
 Hedge تغطية، تحوط، ترجيح، موازنة
 Hedge against inflation, to تحوط من خطر ارتفاع التضخم
 Hedge buying موازنة الشراء
 Hedge by buying at long date, to غطى مركزه بشراء آجل
 Hedge clause شرط الحماية
 Hedge clause; safeguard - نص الوقاية، شرط الحماية
 Hedge currency عملة التغطية
 Hedge one stock against another, راجح ورقة مالية مقابل ورقة مالية أخرى
 Hedge selling موازنة البيع
 Hedge, to تحوط، توقّى، غطى مركزه، أجرى مراجحة  أو موازنة
 Hedging تغطية، تحوط، قيام المضارب بتغطية مركزه  مقابل عقد آجل
 Hedging تغطية، تحوط
 Hedging التحوط (التغطية)
 Hedging clause شرط تحفظي
 Hedging for the settlement مراجحة بعقد آجل بغرض تسوية المركز
 Hedging transactions عمليات التغطية
 Heir وارث
 Heir-apparent وارث ظاهر
 Heir-at-law وارث شرعي، - ظني
 Heir apparent وارث شرعي
 Heir at law وارث بقوة القانون
 Heir presumptive وارث ظني، - افتراضي
 Heir; heiress وريث، وريثة، وارث
 Heiress وارثة
 Held محتفظ به، مودع، موجود



 Help نجدة، إسعاف، مساعدة
 Help wanted طلب موظفين
 Henceforth من اآلن فصاعدا
 Hereafter تاليا، فيما بعد
 Hereafter; hereinafter فيما بعد، فيما يلي
 Hereby بموجب هذا
 Hereby بموجب هذه، بهذا
 Hereditament مال قابل للتوريث، ميراث عقاري
 Hereditament ميراث، تركة
 Hereinafter فيما يلي، فيما بعد
 Hereto مع هذا، مرفق
 Heretofore حتى اآلن، فيما سبق
 Hereunder أدناه، وفقا لهذه الوثيقة
 Hereunder: hereafter أدناه، فيما بعد
 Herewith طيه، مرفقا بهذا
 Herewith; herein مع هذا، طيه
 Heritable قابل للتوريث
 Heritable قابل للتوريث
 Heritage إرث، تركة
 Heritage تراث، ميراث عقاري
 Heterogeneity عدم تجانس، تغاير الخواص
 Heterogeneous غير متجانس، متغاير
 Heterogenous Goods بضائع متغايرة الصفات والعناصر
 Hetro scedasticity عدم ثبات التباين
 Heuristic approach أسلوب تجريبي
 Heuristic method المنهج التجريبي
 Heuristic program برنامج تجريبي
 Heuristic routine روتين تجريبي
 Hexadecimal system نظام حسابي أساسه الرقم ١٦
 Hidden مستتر، خفي، سرى
 Hidden assets أصول خفية، - ظاهرة بأقل من قيمتها
 Hidden assets أصول مستتر
 Hidden Assets موجودات مخفية
 Hidden defect عيب مستتر، - خفي
 Hidden defects عيوب خفية
 Hidden dividends أرباح مستتر
 Hidden hand نفوذ خفي، يد خفية
 Hidden hand اليد الخفية
 Hidden inflation تضخم مستتر
 Hidden price increase زيادة سعر خفية
 Hidden reserve احتياطي مستتر
 Hidden Reserve احتياط مخفي
 Hidden reserves احتياطيات خفية
 Hidden tax ضريبة مستترة
 Hidden tax ضريبة مستترة
 Hidden unemployment بطالة خفية
 Hide, to أخفى، حجب
 Hierarchic control الرقابة الرئاسية
 Hierarchical تدريجي، خاص بالتسلسل الوظيفي
 Hierarchical order تدرج وظيفي، - رئاسي
 Hierarchical planning system نظام تدرج للتخطيط
 Hierarchical responsibility تدرج المسئولية
 Hierarchical responsibility مسئولية متدرجة
 Hierarchy تدرج الكوادر، تدرج وظيفي، تسلسل وظيفي
 Hierarchy تدرج
 Hierarchy تسلسل المستويات (تدرج المستويات)
 Hierarchy of authority تدرج السلطة
 Hierarchy of Authority تدرج السلطة
 Hierarchy of needs تدرج الحاجات
 Hierarchy of Needs تدرج الحاجات
 Hierarchy of ranks تدرج المراتب
 Hierarchy of skills تدرج المهارات
 Hierarchy of systems تدرج النظم



 High عاٍل، مرتفع، هام
 High-frequency تردد عال، توافر -
 High-grade رتبة عالية، - عليا
 High-handed استبدادي، تعسفي
 High-handedly بصورة تحكمية، بشكل تحكمي 
 High-income tax-payers كبار ممولي الضرائب
 High-interest فائدة مرتفعة
 High-jacker, hijacker لص سلع مهربة
 High-level مستوى عال، مستوى مرتفع
 High-money مال مقترض بسعر فائدة مرتفع
 High-official موظف كبير
 High-powered moneyمجموع النقود المتداولة مضاف إلها  االحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي
 High-pressure sale بيع اضطراري
 High-price ثمن مرتفع
 High class من الدرجة األولى، من النوعية الممتازة
 High cost of living allowance إعانة غالء المعيشة
 High cost or living allowance إعانة غالء معيشة
 High coupon كوبون ذو سعر فائدة مرتفع
 High court of appeal محكمة االستئناف العليا
 High court of justice محكمة العدل العليا
 High density tape شريط عالي الكثافة
 High duty goods بضائع مرتفعة الرسوم الجمركية
 High executive كادر ممتاز، وظائف عليا، مدير تنفيذي
 High finance أوساط مالية عليا
 High finance صفقة مالية معقدة
 High flyers أسهم ارتفعت قيمتها السوقية ارتفاًعا جنونيًا
 High grade مرتبة عالية
 High level languages لغات عالية المستوى
 High Level Languages لغات الحاسبة اإللكترونية
 High mass-consumption استهالك جماعي عالي المستوى
 High percentage نسبة مئوية مرتفعة
 High price مرتفع الثمن
 High priced share أسهم قيمتها السوقية متشبعة
 High quality نوعية ممتازة
 High quality جودة ممتازة
 High rank طبقة عالية
 High rate of interest سعر فائدة مرتفع
 High return عائد مرتفع
 High seas أعالي البحار
 High seas أعالي البحار
 High speed سرعة قصوى
 High speed memory ذاكرة سريعة
 High speed printer وحدة طباعة عالية السرعة
 High speed reader وحدة قراءة عالية السرعة
 High wages أجور مرتفعة
 High wages; - salary أجر مرتفع، مرتب مرتفع
 Higher bid عرض أعلى، أعلى عرض
 Higher bid عرض أعلى، سعر أعلى
 Higher classes طبقات عليا
 Higher education تعليم عال
 Higher education التعليم العالي
 Highest bidder مزايد أعلى، صاحب أعلى عرض
 Highest bidder أعلى مقدم سعر، أعلى مزايد
 Highest common divisor القاسم المشترك األعظم
 Highest scale of taxation أقصى سلم ضريبي
 Highway طريق عمومي، طريق سريع
 Highway طريق عام
 Highway network شبكة الطرق
 Highway safety أمن الطرق
 Highway transportation النقل البري
 Highways act قانون الطرق العامة
 Hike ارتفاع، زيادة
 Hinder and delay يعرقل ويخر



 Hindrance عقبة، عائق
 Hinge ِمقََصلَةُ، محور، يتركز حول
 Hint تلميح، يلمح
 Hinterland ظهر الميناء، المنطقة خلف الميناء
 Hire تأجير، إيجار
 Hire يستخدم، يستأجر، أجرة
 Hire-purchase شراء تأجيري، شراء بالتقسيط
 Hire-purchase credit تمويل عمليات الشراء التأجيري
 Hire contract عقد استئجار
 Hire of equipment إيجار معدات
 Hire of money تأجير أموال، استثمار نقود
 Hire of safe أجرة خزانة مصفحة
 Hire purchase شراء بالتقسيط
 Hire, to أجر، استخدام
 Hired labor يد عاملة أجيرة
 Hired labor عمل مأجور
 Hirer مستأجر
 Hirer مستأجر، مستخدم
 Hiring توظيف
 Hiring تعيين استخدام، استئجار
 Hiring hall قاعدة االستخدام
 Hiring records مستندات التعيين
 Histogram مدرج تكراري
 Histogram مخطط توزيع التواتر
 Historian مؤرخ
 Historical تاريخي
 Historical cost تكلفة تاريخية
 Historical costing حساب التكاليف التاريخية
 Historical Costing حساب التكاليف المتأخر
 Historical Costs (Actual) التكاليف التاريخية
 Historical materialism المادية التاريخية
 Historical records سجالت تاريخية
 Historical school المدرسة التاريخية
 Historical series سالسل تاريخية
 Historigram خط بياني
 History تاريخ
 History التاريخ 
 History file ملف تاريخي
 Hit, to أصاب، مس
 Hitherto حتى اآلن، حتى الوقت الحاضر
 Hoard ادخار، اكتناز
 Hoard يكنز
 Hoard gold, to اكتنز الذهب
 Hoard labor عمال احتياط
 Hoard labor عمال احتياطيون
 Hoard of money اكتناز النقود
 Hoard, to اكتنز، اختزن
 Hoarding اكتناز، اختزان األموال
 Hoarding اكتناز
 Hoardings أموال مكتنزة
 Hobby هواية
 Hock رهن حيازي، ضمان
 Hog-cycle phenomena ظاهرة الدورة العنكبوتية
 Hogshead برميل كبير
 Hoist يرفع، رافعة
 Hold يمتلك، يحوز، يعتقد
 Hold-back pay األجر المستحق
 Hold a meeting, to عقد اجتماًعا
 Hold in escrew, to احتجز في حراسة قضائية، أودع لدى شخص  ثالث
 Hold shares, to حاز أسهًما
 Hold up سطو، سطو مسلح
 Hold, to حاز، تملك، احتجز
 Holder حامل، حائز ، صاحب



 Holder مالك، حامل، حائز، شاغل
 Holder in due course حامل (كمبيالة) حسن النية
 Holder of a security حامل ضمان، مرتهن
 Holder of an account صاحب حساب
 Holder of procuration وكيل مفوض، حائز على توكيل، حامل توكيل
 Holder of procuration وكيل مفوض
 Holder of share مساهم، حامل سهم
 Holding حيازة، ملكية، سهم، مشاركة، محفظة أوراق  مالية
 Holding bank مصرف قابض، مصرف مالك
 Holding capacity السعة
 Holding company شركة قابضة، شركة مالكة لرأس المال
 Holding company شركة قابضة
 Holding Company الشركة القابضة
 Holding power of attorney وكيل مفوض
 Holding the line كبح األسعار
 Holdings أموال سائلة وممتلكات يمكن تحويلها لنقد
 Holdings overs; holdovers عمل بطريق الورديات لبعد مواعيد العمل  العادية
 Hole site موقع ثقب
 Holiday يوم عطلة، إجازة
 Holiday with pay; paid - إجازة مدفوعة
 Holidays عطالت األعياد
 Holidays with pay إجازة بأجر
 Holidays with pay act قانون اإلجازات بأجر
 Holograph سند مكتوب بخط منشئه
 Holographic will وصية مكتوبة بخط الموصي
 Home منزل، مسكن، وطن، مسقط الرأس بيت،  سكني
 Home داخلي، قومي، وطني، منزلي
 Home-grown cereal الغالل المنتجة محليا
 Home-made مصنوع محليا
 Home-safes خزائن البيوت، حصاالت
 Home – Comfort Buying الشراء في البيت
 Home banking نظام خدمة مصرفية تؤدي إلكترونيًا على  جهاز التليفزيون
 Home bill سند داخلي
 Home consumption استهالك داخلي
 Home consumption استهالك محلي
 Home country الوطن األم
 Home currency عملة وطنية
 Home currency عملة وطنية
 Home economics التدبير المنزلي
 Home economics تدبير منزلي
 Home for aged دار المسنين
 Home goods سلع وطنية
 Home industry صناعة وطنية
 Home loan قرض إسكاني، قرض بناء
 Home market سوق داخلية
 Home office وزارة الداخلية
 Home office المكتب الرئيسي، المركز الرئيسي
 Home ownership ملكية المنازل
 Home port ميناء تسجيل السفينة
 Home port ميناء موطن السفينة
 Home produce إنتاج وطني
 Home produce منتجات محلية
 Home rule استقالل داخلي
 Home safe حصالة
 Home store, parent store المتجر الرئيسي
 Home sue استهالك داخلي
 Home trade تجارة داخلية
 Home worker عامل منزلي
 Homestead ملكية عائلية
 Homestead المسكن وما حوله
 Homestead مزرعة
 Homeward في اتجاه العودة
 Homeward freight نولون إعادة



 Homeward journey رحلة العودة
 Homeward voyage رحلة العودة
 Homework عمل ينجز في المنزل
 Homicide قتل، جريمة قتل إنسان
 Homogeneity تجانسن تماثل
 Homogeneous cargo شحنات متجانسة، - من نوع واحد
 Homogeneous commodities سلع متجانسة
 Homogeneous equation معادلة متجانسة
 Homogeneous factor عنصر متجانس
 Homogeneous of homogeneal متجانس
 Homogeneous products منتجات متجانسة
 Homoscedasticity تنوع متجانس
 Honest نزيه، آلمين، صادق
 Honest broker سمسار نزيه
 Honest dealings صفقات شريفة
 Honest means وسائل مشروعة
 Honesty أمانة، صدق، نزاهة
 Honesty أمانة، إخالص
 Honor دفع، أو قبول عند االستحقاق
 Honor a bill of exchange, to سدد كمبيالة
 Honor a draft, to وقع بقبول كمبيالة
 Honor, to سدد، وقع بالقبول شَرف بالوفاء
 Honor; honor شرف، أمانة، وساطة
 Honorarium مكافأة شرفية، أتعاب
 Honorary duties وظائف شرفي، - بال مقابل
 Honorary member عضو شرف
 Honored bill كمبيالة مسددة
 Hook damage ضرر الخطاف
 Hoop يطوق، يحزم بطوق
 Hopper جيب تغذية
 Horizontal أفقي
 Horizontal أفقي
 Horizontal addition جمع أفقي
 Horizontal amalgamation اندماج أفقي
 Horizontal analysis تحليل أفقي
 Horizontal authority سلطة أفقية
 Horizontal axis المحور األفقي، المحور السيني
 Horizontal chart خريطة التنظيم األفقية
 Horizontal communication اتصال أفقي
 Horizontal diversification policy سياسة التنويع األفقي
 Horizontal divisions التقسيمات األفقية
 Horizontal expansion توسع أفقي
 Horizontal filing الحفظ األفقي
 Horizontal integration التكامل األفقي
 Horizontal line مستقيم أفقي
 Horizontal mobility القدرة على التنقل األفقي
 Horizontal organization التنظيم األفقي
 Horizontal plane متوى أفقي
 Hors-cadre staff موظفون خارج الهيئة
 Hors-cadre staff مستخدمون من خارج الهيئة
 Horse حصان
 Horse-power حصان بخاري، قوة حصان
 Horse-power hour حصان بخاري في الساعة
 Horse-tooth maize ذرة شامي
 Horsepower قوة حصان
 Hosiery صناعة المالبس
 Hospital مستشفي
 Hospital beds أسرةَّ المستشفيات
 Hospitalization insurance تأمين العالج في المستشفي 
 Host مضيف، عائل
 Host country بلد مضيف، دولة مضيفة
 Hot حار، دافئ، ساخن
 Hot Bill سند سريع



 Hot money رؤوس أموال جائلة أو غير مستقرة بسبب  الظروف االقتصادية أو لسوء اإلدارة
 Hot money نقود مكتسبة بطرق غير مشروعة
 Hot money نقد متداول، أموال نشطة
 Hot Money نقود ساخنة 
 Hotel فندق
 Hotel financing تمويل صناعة الفنادق
 Hotel industry صناعة الفنادق
 Hotel trade صناعة الفندقة
 Hots; treasury bonds سندات الحكومة يوم طرحها وتداولها
 Hour ساعة زمنية
 Hourly كل ساعة
 Hourly earnings; كسب بالساعة، مقابل بالساعة
 Hourly wage أجر بالساعة
 Hourly wage rates معدالت األجور في الساعة
 Hours of attendance ساعات العمل، مواعيد العمل
 Hours of delivery مواعيد توزيع
 Hours of work ساعات العمل
 House منزل، مبنى، محل، دار، مؤسسة
 House بيت
 House-to-house selling بيع بالطواف على المنازل
 House agent سمسار تأجير منازل
 House bill; كمبيالة مسحوبة من المركز الرئيسي على  فرع له
 House clearing إعادة تنظيم منشأة
 House duty ضريبة المباني
 House duty رسم المباني، ضريبة المنازل المأهولة
 House for sale منزل للبيع
 House journal مجلة المنشأة
 House letting أماكن لإليجار
 House of Commons مجلس العموم
 House of issue مصرف اإلصدار
 House of Lords مجلس اللوردات
 House organ لسان حال المؤسسة
 House style ِسَمةٌ المؤسسة
 House tax ضريبة المنازل
 House to let   منزل لإليجار
 Household أفراد األسرة
 Household budget ميزانية عائلية
 Household expenditure مصروفات عائلية
 Household expenses نفقات األسرة
 Household goods أثاث منزلي
 Household goods سلع منزلية
 Household sector قطاع األسر
 Housekeeper مدبرة منزل
 Housekeeper مدبرة المنزل
 Housekeeping تدبير منزلي
 Housekeeping أعمال تحضيرية
 Housekeeping routine روتين تحضيري
 Housing إسكان
 Housing إيواء، إسكان، سكن
 Housing acts قوانين اإلسكان
 Housing allowance بدل سكن
 Housing boom ازدهار إسكان
 Housing census تعداد المساكن
 Housing cooperative تعاونية اإلسكان
 Housing corporation مؤسسة اإلسكان
 Housing loan قرض إسكان
 Housing loan قرض إسكان
 Housing problem مشكلة اإلسكان
 Housing ramp ارتفاع فاحش لإليجارات
 Housing shortage أزمة سكن، نقص المساكن
 Housing societies جمعيات اإلسكان
 Housing subsidies دعم الدولة لإلسكان
 Housing subsidies إعانات لتشييد المساكن



 Housing unit وحدة إسكان
 Hovering charge ر سم متغير
 Hoy سفينة صغيرة
 Hub of the business world مركز عالم التجارة
 Huckster بائع متجول
 Hull تأمين على جسم السفينة
 Hull جسم سفينة
 Hull Insurance تأمين على جسم السفينة
 Human بشري، إنساني
 Human إنساني
 Human behavior سلوك إنساني
 Human behavior; سلوك بشري
 Human capital راس مال بشري
 Human capital رأس مال بشري
 Human control رقابة بشرية
 Human dignity الكرامة اإلنسانية
 Human engineering هندسة بشرية، تخطيط منظم للعمل
 Human engineering الهندسة البشرية
 Human error خطأ بشري أو إنساني
 Human error خطأ بشري
 Human factor عامل بشري أو إنساني
 Human factor عامل إنساني
 Human Factor العامل اإلنساني
 Human investment استثمار بشري
 Human labor عمل إنساني
 Human nature الطبيعة البشرية
 Human relations عالقات إنسانية
 Human Relations العالقات اإلنسانية
 Human resources موارد بشرية
 Human rights حقوق اإلنسان
 Human settlements مستوطنات بشرية
 Human skills مهارات بشرية
 Humane economy اقتصاد إنساني
 Humane measures إجراءات إنسانية
 Humankind جنس بشري 
 Humble متواضع
 Humdrum رتيب، ممل
 Humdrum work عمل رتيب، عمل ممل
 Humidity رطوبة
 Humidity رطوبة 
 Hundred مائة
 Hundredfold مضاعفات المائة
 Hundreds’ place منزلة المئات
 Hundredweight قنطار وزنة ١٢٢  رطال = ٥٠.٧ كيلو  جراًما
 Hunger جوع
 Hunger-strike إضراب عن الطعام
 Husbanding إدارة رشيدة
 Husbandry إدارة، استغالل، زراعة، تربية
 Hush-money رشوة، ثمن السكوت
 Hush money رشوة مقابل الصمت
 Hybrid هجين، مختلط المولد
 Hybrid computer حاسب مختلط
 Hydraulic بقوة المياه، هيدروليكي
 Hydraulic-power طاقة مائية، طاقة من فعل مساقط المياه
 Hydro-electric power قدرة كهربائية مولدة من المياه
 Hygiene صحة
 Hygiene علم الصحة
 Hyperdeflation انكماش جامح
 Hyperemployment  عمالة زائدة
 Hyperinflation تضخم جامح
 Hyperinflation التضخم المفرط
 Hypermarket متجر كبير واسع
 Hypermarkets أسواق مركزية ضخمة (مجمع)



 Hypertension ضغط دم عالٍ 
 Hypothec رهن بحري
 Hypothecary متعلق برهن
 Hypothecary claim   دين مضمون برهن
 Hypothecary creditor دائن مرتهن
 Hypothecary loan قرض مضمون برهن
 Hypothecate يرهن
 Hypothecate, to رهن، ارتهن، ضمن دينًا برهن
 Hypothecated bonds سندات مضمونة برهن
 Hypothecation اختصاص عقاري، رهن غير حيازي لعقار  أو منقول
 Hypothecation رهن غير حيازي
 Hypothecation bond محرر رسمي برهن
 Hypothecation certificate شهادة برهن
 hypothesis فرض
 Hypothesis الفرضية، الظنية
 Hypothesis نظرية، افتراض، فرض
 Hypothetic; hypothetical نظري، افتراضي
 I Format   I   صيغة
 I O U سند إني، إقرار بالدين
 I Owe You (I.O.U) أنا مدين لك
 I.O.U, I owe you سند دين، إني مدين لك
 Ice age عصر جليدي
 Idea فكرة، رأى
 Idea فكرة
 Idea box صندوق االقتراحات
 Idea box صندوق اآلراء
 Ideal مثالي، أمثل، تصوري
 Ideal مثالي
 Ideal conditions ظروف مثالية
 Ideal efficiency إنتاجية مثلى
 Ideal efficiency الكفاءة المثالية
 Ideal index number الرقم القياسي األمثل
 Ideal point نقطة مثالية
 Ideal print center line خط المنتصف المثالي لطباعة الحرف
 Ideal Self الذات المثالية
 Ideal standard cost تكلفة قياسية مثلى
 Ideal standards معايير مثالية
 Idealism المثالية، المذهب المثالي
 Identical مماثل، مطابق، ذاته، نفسه
 Identical مطابق، مماثل، متطابق
 Identical figures أشكال متطابقة
 Identical quantities كميات متطابقة
 Identification تعريف، تمييز
 Identification التشبه باآلخرين
 Identification badge شارة، عالمة مميزة
 Identification card بطاقة إثبات شخصية، بطاقة تحقيق هوية
 Identification card بطاقة إثبات شخصية
 Identification certificate إشهار رسمي
 Identification codes; - words شفرة، كلمات دليلة
 Identification department مصلحة تحقيق الشخصية، إدارة --
 Identification division القسم التعريفي
 Identification mark عالمة تمييز
 Identification of projects تحديد هيكل المشروعات
 Identify, to حدد، عيّن، تعرف
 Identity هوية، تماثل، تطابق
 Identity متطابقة، هوية
 Identity card بطاقة إثبات شخصية، - تحقيق هوية
 Identity card بطاقة هوية
 Identity document مستند مثبت للخصية
 Identity element العنصر المحايد
 Identity of cost توازي أسعار التكلفة مع أسعار البيع
 Ideology أيديولوجية، معتقد أو مذهب متكامل، عقيدة
 Idle عاطل، معطل، بال عمل



 Idle متعطل عن العمل، عديم الجدوى
 Idle balances أرصدة معطلة
 Idle capacity طاقة معطلة
 idle capacity cost تكلفة الطاقة العاطلة
 Idle Capacity Cost كلفة
 Idle capital رأس مال معطل
 Idle capital رأس مال عاطل
 Idle cash نوقد معطلة
 Idle funds أموال غير مستخدمة
 Idle labor عمال عاطلون
 Idle money أموال عاطلة
 Idle money نقود عاطلة
 Idle period وقت ضائع
 Idle plant معدات معطلة
 Idle resources موارد غير مستخدمة 
 Idle resources موارد عاطلة
 Idle rumors إشاعات بال أساس
 Idle time وقت ضائع
 Idle time وقت تعطيل
 IF Statement عبارة   (IF)   الشرطية
 Ignition إشعال، اشتعال
 Ignore يتجاهل
 Ignore character حرف التجاهل
 Ill مريض، سيء
 Ill-aquired مكتسب بدون وجه حق
 Ill-balanced غير متوازن
 Ill-defined غير معين، شيء التحديد، سيء التعريف
 Ill-fame سيء السمعة
 Ill-founded; ill-grounded على غير أساس سليم
 Ill-qualified غير مؤهل
 Ill-will سوء النية
 Ill advised قليل الفهم، - اإلدراك
 Ill manned occupations مهن تعاني من نقص العمالة
 Illegal غير مشروع، غير قانوني
 Illegal غير قانوني
 Illegal acts أعمال غير مشروعة
 Illegal character حرف غير نمطي
 Illegal consideration عوض غير قانوني
 Illegal contract عقد غير مشروع
 Illegal interest فائدة غير قانونية
 Illegal interest فائدة غير قانونية
 Illegal practice أعمال غير مصرح بها
 Illegal proceeding إجراء غير قانوني
 Illegal sale بيع غير قانوني
 Illegal strike إضراب غير مشروع
 Illegal strike إضراب غير شرعي
 Illegal traffic تجارة غير مشروعة
 Illegible غير مقروء، غير واضح
 Illegitimate غير شرعي
 Illicit محظور، غير مشروع
 Illicit commission عمولة غير مشروعة، رشوة
 Illicit gain كسف غير مشروع
 Illicit profits أرباح غير مشروعة
 Illicit profits أرباح غير مشروعة
 Illicit trade in opiates تجارة المخدرات غير المشروعة
 Illiquid غير سائل، غير نقدي
 Illiquid position سيولة شحيحة، مركز تنقصه السيولة
 Illiquidity عدم السيولة، فقدان طابع السيولة
 Illiquidity عديم السيولة
 Illiquidity risk مخاطر عدم السيولة
 Illiteracy األمية
 Illiterate أمي، يجهل القراءة والكتابة
 Illness مرض



 Illth سلع ضارة أو عديمة النفع
 Illumination إنارة، إضاءة
 Illusion وهم
 Illusory وهمي
 Illusory profit ربح وهمي
 Illusory profits أرباح وهمية
 Illustrate يوضح
 Illustrate, to صور، بين، وضح
 Illustration توضيح، إيضاح
 Image صورة، فكرة، تصور
 Image صورة 
 Image frequency تردد الصورة
 Imaginary axis محور تخيلي
 Imaginary numbers أعداد تخيلية
 Imbalance إخالل التوازن، اختالل -
 Imbalance عدم توازن، اختالل التوازن
 Imbalance of payments اختالل توازن المدفوعات
 Imitation تقليد
 Imitation تقليد، تزييف
 Imitation of jewels جواهر تقليد، مصوغات مقلدة
 Imitation technique أسلوب التقليد، فن -
 Immature غير ناضح
 Immature creditor nation دولة مقرضة قبل األوان
 Immature debtor nation دولة مقترضة قبل األوان
 Immature project مشروع غير مدروس، - غير ناضج
 Immeasurable متعذر قياسه، ال نهائي
 Immediate فوري، مباشر
 Immediate حالي، مباشر
 Immediate access التعامل الفوري
 Immediate annuity دخل سنوي فوري
 Immediate annuity معاش فوري، دخل سنوي فوري
 Immediate cause سبب مباشر
 Immediate cause سبب مباشر
 Immediate delivery تسليم فوري
 Immediate effect أثر مباشر
 Immediate object هدف مباشر
 Immediate order طلب فوري
 Immediate possession حيازة مباشرة
 Immediate shipment شحن فوري
 Immediate supervisor مشرف مباشرة
 Immediate supervisor مشرف مباشر
 Immediate vicinity جوار مباشر
 Immense شاسع، ضخم، هائل
 Immersed مغموس، غارق
 Immersed in debt غارق في الديون
 Immigrant مهاجر
 immigrant مهاجر
 Immigrant remittances تحويالت المهاجرين
 Immigrate: to هاجر
 Immigration هاجرة
 Immigration هجرة
 Immigration country بلد هجرة، مهجر
 Immigration officer ضابط هجرة
 Immigration policy سياسة الهجرة
 Imminent داهم، وشيك، قريب الحدوث
 Imminent ُمْحِدق، وشيك
 Imminent danger; imminent peril خطر داهم ، - وشيك
 Immobility ثبات، عدم حركة، عدم مرونة
 Immobility جمود، عدم المقدرة على الحركة
 Immobilization of capital تجميد رأس المال
 Immobilize capital, to جمد رؤوس األموال
 Immobilize, to جمد
 Immoderate مفرط، مبالغ، متطرف



 Immoderate demands مطالب غير معتدلة
 Immoral contract عقد مناف لآلداب العامة
 Immoral contract عقد مناف لآلداب
 Immoral offence إخالل باآلداب العامة
 Immovable property; immovables أموال عقارية، ملكية عقارية، أموال ثابتة
 Immovables عقارات، أصول غير منقولة
 Immune ُمَحصَّن، مستثنى
 Immune from taxation مستثنى من الضرائب
 Immunity حصانة، استثناء، مناعة، إعفاء
 Immunity حصانة، إعفاء
 Immunity from juridiction and   execution حصانة قضائية وتنفيذية
 Impact اثر، رد فعل
 Impact تأثير، أثر، صدمة، اصطدام
 Impact effect األثر المباشر
 Impact loan قرض مؤثر
 Impact of automation آثار األداء التلقائي
 Impact of inflation آثار التضخم
 Impact on the environment مؤثرات على البيئة
 Impact printer وحدة طباعة تعمل بالَطْرق على الورق
 Impair يضعف، يوهن، يعطل
 Impairment أضعاف، حرمان، تجريد
 Impairment إضعاف، تعطيل
 Impairment (Of Capital) تدهور الرأسمال
 Impairment of international   monetary system ضعف النظام النقدي الدولي
 Impartial محايد، غير متحيز، عادل
 Impartial غير منحاز، منصف
 Impartial chairman رئيس محايد
 Impartiality حياد، عدم التحيز، حيدة
 Impartiality of administration حياد اإلدارة
 Impeach, to وجه اتهاًما، جرح شاهًدا، رد، شكا، اتهم،  ادعى
 Impeccable condition حالة ممتازة، خلو من العيوب
 Impecunious معدم، معسر، مفلس
 Impede يعيق، يعرقل
 Impede the expansion to trade, to وقف حائالً في سبيل توسع التجارة
 Impede, to عاق، اعترض السبيل، حال، عرقل
 Impediment مانع، عائق، حائل
 Impediment عائق، حائل، عقبة
 Impelling دافع، باعث، ُمِلحّ 
 Impelling need حاجة ُملحة
 Imperative إجباري، ُملِزم، قهري
 Imperative ُملح، ملزم، حتمي، ضروري جدا
 Imperative circonstances ظروف قهرية، - حتمية
 Imperative planning التخطيط الملزم
 Imperative reason سبب قهري
 Imperceptible غير ملحوظ
 Imperceptible difference اختالف غير ملحوظ
 Imperfect معيب، غير سليم، ناقص
 Imperfect غير كامل، غير مثالي، ناقص
 Imperfect centralization المركزية الناقصة
 Imperfect competition منافسة غير متكافئة
 Imperfect competition منافسة غير كاملة
 Imperfect market سوق غير كاملة
 Imperfect market سوق المنافسة غير الكاملة
 Imperfect oligopoly احتكار القلة غير الكامل
 Imperfection نقص، عيب، شائبة
 Imperfection نقص، شائبة
 Imperial measures المقاييس اإلنجليزية
 Imperialism إمبريالية، استعمار، تسلط
 Imperialism استعمال، إمبريالية
 Imperialist إمبريالي، استعمالي
 Impermeable ال ينفذ منه الماء
 Impersonal account حساب غير شخصي، حساب برقم
 Impersonal account حساب غير شخصي، حساب األشياء



 Impersonal cost center مركز التكلفة غير الشخصي
 Impersonal Cost Center مركز الكلفة غير الشخصية
 Impersonal firm منشأة غير شخصية
 Impersonality in administration الموضوعية في اإلدارة
 Impersonality of the monetary   market   ال اعتبار لألِشخاص في سوق المال
 Impersonation تمثيل شخصية، انتحال صفة شخص آخر
 Imperst سلفة مستديمة
 Impertinent خارج عن الموضوع
 Impetus دافع، حافز، باعث
 Impetus to sales دفعة لزيادة حجم المبيعات
 Implead يقاضي أكثر من شخص واحد في الدعوى
 Implement أداة
 Implement ينجز، يطبق
 Implement an obligation, to نفذ التزاًما
 Implement of an agreement تنفيذ اتفاق
 Implement of the budget إعداد الموازنة، وضع الموازنة موضع التنفيذ
 Implement, to نفذ، أنجز
 Implementation تنفيذ، موضع تنفيذ
 Implementation تطبيق، تنفيذ
 Implication تضمين، توريط، اتهام، دس، تلميح، ردود  فعل
 Implicit ضمني، غير صريح
 Implicit ضمني، مفهوم ضمنيا، غير منظور
 Implicit agreement اتفاق ضمني
 Implicit condition شرط ضمني
 Implicit costs تكاليف ضمنية
 Implicit costs تكاليف ضمنية
 Implicit differentiation تفاضل ضمني
 Implicit exchange rates أسعار صرف ضمنية
 Implicit export rate معدل تصدير محسوب ضمنًا
 Implicit function وظيفة ضمنية
 Implicit function دالة ضمينة
 Implicit price index مؤشرة ضمني
 Implicit rent إيجار ضمني
 Implicit subsidy دعم ضمني
 Implied ضمني
 Implied acceptance قبول ضمني
 Implied acceptance قبول ضمني
 Implied binary point فاصل ثنائية ضمنية
 Implied condition شرط ضمني
 Implied contract شبه عقد
 Implied contract عقد ضمني
 Implied partnership شركة بسيطة ضمنية
 Implied policies سياسات ضمنية
 Implied trust أمانة ضمينة
 Implied warranty ضمان ضمني
 Imply contradiction, to تضمن تناقًضا
 Imply, to تشمن، ألمح، أدخل
 Import استيراد، وارد، أهمية، داللة
 Import استيراد، يستورد، بضاعة مستورد
 Import-export bank بنك االستيراد والتصدير
 Import-export directorate إدارة االستيراد والتصدير
 Import ban حظر االستيراد
 Import bonus عالوة استيراد
 Import broker سمسار استيراد
 Import business تجارة االستيراد
 Import commission agent وكيل استيراد بالعمولة
 Import controls رقابة االستيراد، - الواردات
 Import credit اعتماد استيراد، ائتمان لالستيراد
 Import credit اعتماد استيراد
 Import deposit تأمين استيراد، ضمان استيراد
 Import deposits ودائع االستيراد
 Import duty رسم استيراد، رسم وارد
 Import duty رسم استيراد



 Import duty act قانون رسوم االستيراد
 Import duty advisor committee اللجنة االستشارية لرسوم االستيراد
 Import entitlement account حاسب مؤهل لالستيراد
 Import entitlement; حق االستيراد
 Import entry إقرار وارد بالجمارك
 Import formalities إجراءات استيراد، - وارد
 Import gold point نقطة دخول الذهب
 Import goods سلع مستوردة
 Import labor, to استورد عمالة
 Import letter of credit خطاب اعتماد لالستيراد
 Import licence ترخيص استيراد
 Import license إذن استيراد
 Import list قائمة السلع المصرح باستيرادها
 Import list قائمة المواد المستوردة
 Import permit إذن استيراد، ترخيص -
 Import permit رخصة استيراد
 Import premium عالوة استيراد
 Import premium عالوة استيراد
 Import price سعر االستيراد
 Import price index مؤشر أسعار االستيراد
 Import procedures إجراءات االستيراد
 Import prohibition حظر االستيراد
 Import quotas حصص االستيراد
 Import rate عسر االستيراد
 Import rate تعريفة الواردات
 Import regulations قواعد االستيراد
 Import restrictions قيود االستيراد
 Import restrictions القيود على االستيراد
 Import specie point نقطة استيراد الذهب
 Import subsidy إعانة االستيراد
 Import substitution بدائل االستيراد
 Import surplus فائض الواردات
 Import tariff تعريفة االستيراد
 Import tax ضريبة االستيراد
 Import trade تجارة االستيراد
 Import, to استورد
 Importance أهمية 
 Importation استيراد، وارد
 Imported مستورد، وارد
 Imported goods سلع مستوردة
 Imported Goods البضائع المستوردة
 Importer مستورد
 Importing استيراد، مستورد
 Importing country بلد مستورد
 Imports واردات
 Imports by commodity التركيب السلعي للواردات
 Imports for consumption واردات لالستهالك
 Imports surcharge رسم استيراد إضافي
 Impose يفرض
 Impose a tax, to فرض ضريبة
 Impose a fine, to فرض غرامة
 Impose, to فرض، قرر رسًما أو ضريبة
 Imposition فْرض ضريبة
 Imposition رسم، ضريبة
 Impossibility استحالة
 Impossible consideration عَوض مستحيل
 Impossible contract عقد غير قابل للتنفيذ
 Impossible contract عقد مستحيل
 Impost رسم وارد، ضريبة واردة
 Impost رسم على الواردات األجنبية
 Impotence; impotency عدم قدرة، عجز
 Impound يحتجز
 Impound, to حجز، صادر



 Impounded goods سلع وبضائع مصادرة او محجوزة
 Impounded Goods البضائع المصادرة أو المحجوزة
 Impression تأثر، انطباع
 Impression طبعة، انطباع
 Imprest سلفة، قرض
 Imprest account حساب السلف
 Imprest fund صندوق السلف
 Imprest system نظام السلف
 Imprest System نظام السلفة المستديمة
 Imprimatur تصريح بالطبع
 Imprint بصمة، عالمة
 Improper غير الئق
 Improper conduct سلوك غير الئق
 Improper exploitation استغالل غير الئق
 Improve, to تحسن، تقدم، نما
 Improved متقدم، متحسن، نام
 Improved ُمَحسن
 Improved goods سلع محسنة
 Improved Goods البضائع المحسنة
 Improved land أرض تحسنت   –   أدخلت فيها المرافق
 Improved working conditions ظروف العمل تحسنت
 Improvement تحسين
 Improvement تحسين، تقدم
 Improvement and betterment insurance تأمين على اإلضافات والتحسينات
 Improvement curve منحنى التحسن
 Improvement loan قرض مخصص للتحديث
 Improvement mortgage رهن للتحسين
 Improvement mortgage bond سند رهن لتحسين العقار
 Improvement of prices تحسن األسعار
 Improvement of sales تحسن حركة البيع
 Improving management performance تحسين األداء اإلداري
 Improvised means وسائل مرتجلة
 Impugn يطعن
 Impulse حافز، قوة دافعة، نبضة
 Impulse Buying الشراء النزوي أو العشوائي
 Impulse goods سلع محفزة للشراء
 Impurity شائبة
 Imputation system نظام تجنب االزدواج الضريبي على األرباح
 Imputed مفترض، مقدر، محتسب
 Imputed cost تكلفة مفترضة
 Imputed income الدخل المفترض
 Imputed interest فائدة صورية
 Imputed interest فائدة مفترضة
 Imputed Interest إيراد الرأسمال
 Imputed negligence إهمال مفترض
 Imputed notice إشعار مفترض
 In-house financing تمويل مباشر
 In-house training تدريب داخل المؤسسة
 In-lieu بديل، مكان
 In-line processing system نظام التشغيل عند الحاجة
 In-patient مريض تحت العالج بمستشفى
 In-patient services خدمات عالجية بمستشفى
 In-payments متحصالت
 In-plant communication system نظام لالتصال داخل الموقع
 In-plant training تأهيل داخل المنشأة، - في الموقع
 In-plant training تدريب داخل المصنع
 In-service training التدريب أثناء الخدمة
 In-toutch service خدمة مصرفية إلكترونية تتم باالتصال عن  طريق خطوط الهاتف
 In-transit privileges امتيازات الترانزيت
 In-tray training, in-basket training التدريب من خالل دراسة المراسالت الواردة
 In – depth Interviews المقابالت المتعمقة
 In – Service Training التدريب أثناء الخدمة
 In absentia في غياب



 In advance مقدًما
 In alienable غير قابل للتحويل
 In and out في الداخل والخارج
 In and over في عنبر السفينة وعلى ظهرها
 In apparent good order في حالة ظاهرية جيدة
 In arrear متأخر
 In arrears متخلف، لم يدفع التزاماته في وقت استحقاقها
 In ballast سفينة خالية من البضائع، - على الصابورة
 In ballast سفينة محملة بالصابورة
 In being على قيد الحياة، حي يرزق
 In blank على بياض
 In bond في مخازن اإليداع
 In bond محجوز في مستودع الجمرك
 In Bond في مستودع الكمارك
 In bulk بالجملة، سائب، جزافًا
 In bulk سائبة، بالجملة
 In case of need عند الحاجة
 In cash نقًدا
 In circulation متداول
 In common على الشيوع، باالشتراك
 In common على الشيوع، بالمشاركة
 In Common Account حساب الشيوع
 In company training تدريب داخل الشركة
 In demand مطلوب
 In dispute محل نزاع
 In duplicate من نسختين أصليتين
 In escrow لدى طرف ثالث
 In force ساري المفعول
 In kind عينا، عينيا
 In kind عيني
 In loco parentis الشخص الذي يقوم مقام األب أو األم
 In order مطابق للنظام
 In pawn ضمانا، مرهون
 In process تحت التشغيل
 In process inventory مخزون تحت التشغيل
 In rotation بالتناوب، دوريا
 In service أثناء الخدمة
 In situ في الموقع، على الطبيعة
 In specie نقدا
 In stock في المخزن
 In the black وصف للشركة التي تربح
 In the red وصف للشركة التي تخسر
 In transit عابر، بطريق العبور
 In transit قيد التحصيل
 In triplicate من ثالث نسخ أصلية
 In turn في انتظار الدور، بالدور
 Inability عجز، عدم قدرة
 Inability عجز، قصور
 Inability to pay عدم قدرة على الدفع
 Inaccuracy عدم الدقة
 Inaccurate account حساب غير صحيح
 Inactive عاطل
 Inactive account حساب خامل
 Inactive account حساب غير نشط، حساب خامل
 Inactive market سوق خاملة، سوق غير نشطة
 Inactive money نقود عاطلة
 Inactive security أوراق مالية غير نشطة
 Inactive stocks اسهم غير نشطة
 Inadequacy قصور، عدم الكفاية
 Inadequate غير كاف، غير مالئم، غير مناسب
 Inadequate salary مرتب غير كاف
 Inadmissible غير مسموح به، غير مقبول
 Inadvertently دون قصد، بغير قصد



 Inadvisable غير ُمْستََصوب
 Inalienable غير قابل للصرف، غير قابل للتغيير
 Inalienable right حق ال يجوز التصرف فيه
 Inapplicable غير قابلة للتطبيق
 Inaugural setting جلسة افتتاحية
 Inauguration افتتاح، تدشين، تنصيب
 Inbond إنبوند، جمعية عالمية للسندات
 Inc. (incorporated) محدودة
 Incalculable متعذر حسابه، ال يحصى، ال يعد
 Incalculable losses خسائر ال تعد
 Incapable غير قادر، غير كفء، عاجز
 Incapable of improvement غير قادر على التقدم
 Incapacitated محجور عليه، فاقد األهلية
 Incapacity عجز
 Incapacity of the staff عدم كفاية الموظفين، عجز العاملين
 Incentive حافز
 Incentive allowance العالوة التشجيعية
 Incentive award المكافأة التشجيعية
 Incentive bonus حافز إنتاج
 Incentive ceilings الحد األعلى للمكافأة التشجيعية
 Incentive performance مستوى األداء باألجر التشجيعي
 Incentive plans خطط األجور التشجيعية
 Incentive prices أسعار تشجيعية
 Incentive Scheme خطة تشجيعية
 Incentive schemes نظم الحوافز
 Incentive shares أسهم تشجيعية
 Incentive system نظام الحوافز
 Incentive wages أجور إنتاج، - تشجيعية
 Incentive wages أجور تشجيعية
 Incentives حوافز
 Inception شروع، بداية
 Inception of the policy بدء سريان البوليصة
 Inception report تقرير أولي
 Inch بوصة
 Inchoate ناقص، غير تام
 Incidence أثر، وقوع
 Incidence َوْقع، أثر، تأثير
 Incidence of a tax وقوع الضريبة
 Incidence of taxation َوْقع الضريبة
 Incident حادث، عارض، حدث
 Incidental عرضي، عارض
 Incidental expenses مصروفات عارضة
 Incidental expenses نفقات طارئة، نفقات عرضية
 Incidental time وقت عرضي
 Incipient inflation تضخم بادئ
 Incipient inflation تضخم مكبوت
 Incitation حث، تحريض
 Incitement حدث، دفع، تحريض
 Incitement to progress حث على التقدم
 Incline, to مال، جنح، انحنى، عطف
 Include, to ضم، احتوى، تضمن
 Including بما فيه، محتويا على، متضمنا
 Inclusion إدراج، تضمين
 Inclusive شامل، كلي، لغاية، بما فيه
 Inclusive شامل، متضمن
 Inclusive charge تعريفة شاملة
 Inclusive sum ثمن شامل، مبلغ شامل، مبلغ كلي
 Incombustible ال يحترق
 Income دخل، إيراد، عائد
 Income account حساب إيرادات
 Income account حساب الدخل
 Income after tax دخل صاف
 Income after taxes صافي الدخل بعد خصم الضرائب



 Income and expenditure account حساب اإليرادات والمصروفات
 Income and expenditure account حساب اإليرادات والمصروفات
 Income approach نظرية الدخل
 Income basis أساس الدخل
 Income bond سند تأمين ذو دخل سنوي
 Income bond سند مشاركة في األرباح
 Income bonds سندات الدخل
 Income bracket شريحة من الدخل
 Income bracket شريحة الدخل
 Income determination تحديد الدخل
 Income differential تفاوت الدخل
 Income distribution توزيع الدخول
 Income distribution توزيع الدخل
 Income earned إيراد مكتسب
 Income effect أثر الدخل
 Income elasticity مرونة الدخل
 Income elasticity مرونة الدخل
 Income elasticity of demand مرونة الطلب بسبب الدخل
 Income equalization الحد من الفوارق بين الدخول
 Income estimates تقديرات اإليرادات
 Income for immovables property إيراد عقاري
 Income for life دخل مدى الحياة
 Income from foreign sources دخل من موارد بالخارج
 Income from income إيراد من اإليراد
 Income from sales ناتج عمليات البيع، إيراد المبيعات
 Income from securities ناتج األوراق المالي
 Income from shares عائد األسهم
 Income from wages دخل من المرتبات
 Income in kind دخل عيني
 Income items بنود الدخل
 Income motive دافع الدخل
 Income of household إيراد منزلي
 Income of investments دخل من االستثمارات
 Income of labor دخل من العمل، كسب من العمل
 Income outlay إنفاق الدخل
 Income per capita دخل الفرد، معدل دخل الفرد
 Income policy سياسة الدخول
 Income presumed دخل افتراضي
 Income security ضمان الدخل
 Income spending lag قصور الدخل عن اإلنفاق
 Income spread تفاوت الدخول
 Income statement حساب األرباح والخسائر
 Income statement بيان الدخل، حساب الدخل
 Income Statement بيان الدخل
 Income support method` منهج دعم مستوى الدخول
 Income tax ضريبة الدخل
 Income Tax ضريبة الدخل
 Income tax department دائرة ضرائب الدخل
 Income tax exemption claim طلب إعفاء من ضريبة الدخل
 Income tax laws قوانين ضريبة الدخل
 Income tax relief إيراد غير خاضع للضريبة
 Income tax return إقرار بالضريبة على الدخل
 Income threshold مستوى الدخل
 Income velocity of circulation سرعة تداول الدخول
 Incomes policy سياسة الدخول
 Incomes structure هيكل الدخول
 Incoming قادم، داخل، وارد، مرتقب، إيرادات 
 Incoming آت، قادم، داخل
 Incoming data بيانات واردة
 Incoming gold point حد استيراد الذهب
 Incoming mail بريد وارد
 Incoming mail البريد الوارد
 Incoming Mail Procedures إجراءات البريد الوارد إلى المشروع



 Incoming materials مواد واردة
 Incoming partner شريك جديد
 Incoming partner شريك منضم حديثا
 Incoming profits إيرادات مرتقبة
 Incoming telexes تلكسات واردة
 Incoming transfers تحويالت واردة، حواالت واردة
 Incomings إيرادات، متحصالت نقدية
 Incomings إيرادات، دخول
 Incomings and outgoings إيرادات ومصروفات، واردات وصادرات
 Incommodious establishment مؤسسة مقلقة للراحة
 Incompatibility تعارض، تعارض، تنافر
 Incompatible متناقض، متعارض
 Incompatible interest مصالح متعارضة
 Incompetence عدم أهلية، عدم جدارة
 Incompetence; عدم اختصاص، عدم أهلية، عدم كفاية
 Incompetent غير مختص، غير كفء
 Incompetent employee موظف غير كفء 
 Incompetent judge قاض غير مختص، قاض محتمل رده
 Incompetent person شخص عديم األهلية، - ناقص األهلية
 Incomplete program برنامج ناقص
 Inconclusive غير حاسم، غير قاطع
 Inconsistency تضارب، تناقض
 Inconsistent متعارض، متناقض
 Inconsistent equation معادلة غير متوافقة
 Inconsistent reasoning تفكير متعارض، - غير منطقي
 Inconvenience إزعاج، مضايقة
 Inconvenient غير مناسب، غير مالئم، مضايق
 Inconvertibility عدم القابلية للتحويل
 Inconvertibility عدم قابلية التحويل
 Inconvertible ال يتحول، غير قابل للتحويل
 Inconvertible bank notes أوراق نقدية غير قابلة للتحويل
 Inconvertible currency عملة غير قابلة للتحويل
 Inconvertible paper money نقود ورقية غير قابلة للتحويل
 Incorporate يشمل، يؤسس شركة، يدمج
 Incorporate, to كون، أدمج، أدرج
 Incorporated company شركة مدرجة بسجل الشركات، شركة  مرخص بها
 Incorporated company شركة مندمجة
 Incorporated insurance عضو في شركة سماسرة التأمين
 Incorporation تكوين، إنشاء، إدماج
 Incorporation تأسيس، اندماج، تكوين شركة
 Incorporation certificate شهادة تأسيس
 Incorporation of reserves  - دمج االحتياطيات، تكوين
 Incorporation procedure إجراءات تكوين شركة
 Incorporator مؤسس شركة
 Incorporeal معنوي، غير مادي، غير ملموس
 Incorporeal معنوي، غير مادي
 Incorporeal chattels منقوالت غير مادية
 Incorporeal property ملكية معنوية
 Incoterm مصطلحات غرفة التجارة الدولية
 Increase زيادة، رفع
 Increase زيادة، عالوة
 Increase in demand زيادة الطلب
 Increase in the discount bank rate زيادة سعر الخصم، رفع سعر الخصم
 Increase in the discount rate رفع سعر الخصم
 Increase in value زيادة في القيمة، قيمة مضافة
 Increase in wages زيادة المرتبات
 Increase of capital زيادة راس المال، رفع --
 Increase of capital زيادة رأس المال
 Increase of credit زيادة االئتمان
 Increase of customs duties زيادة الرسوم الجمركية
 Increase of taxation زيادة الضرائب
 Increase, to زاد، أزاد، رفع
 Increased زائد، مزيد، مرفوع



 Increased cost of living تفاقم تكاليف المعيشة
 Increased value insurance تأمين زيادة القيمة
 Increasing متزايد
 Increasing متزايد
 Increasing competition منافسة متزايدة
 Increasing cost تكلفة متزايدة
 Increasing demand طلب متزايد
 Increasing marginal cost التكلفة الحدية المتزايدة
 Increasing population عدد سكان متزايد
 Increasing premium قسط تصاعدي، قسط متزايد
 Increasing returns غلة متزايدة، عوائد متزايدة
 Increasing returns غلة متزايدة
 Increment عالوة، زيادة، نماء، نمو
 Increment زيادة، عالوة
 Increment عالوة
 Increment per cent نسبة نمو مئوية
 Incremental capital-output ratio المعامل الحدي لرأس المال بالنسبة لإلنتاج 
 Incremental computer حاسب تعديالت
 Incremental cost تكلفة إضافية، زيادة في التكلفة
 Incremental cost التكلفة اإلضافية، التكلفة المتزايدة
 Incremental Cost الكلفة التزايدية
 Incremental display وحدة العرض المرئي لألشكال
 Incremental plotter وحدة الرسوم البيانية
 Incremental representation تمثيل اإلضافات
 Incremental Revenue الواردات التزايدية
 Incumbent شاغل الوظيفة األصلي، موظف مثَبَتْ 
 Incumbent شاغل الوظيفة
 Incumbrance تكليف، دين محمل، قيد على عقار، رهن
 Incur يتكبد، يجلب، يجر على نفسه
 Incur debts, to تحمل ديون
 Incur expenses, to تحمل مصاريف، تكبد بمصروفات
 Incur large loses, to تكبد خسائر كبيرة
 Incur no charges بدون مصاريف
 Incur, to تكلف، سبب، تحمل، تعرض
 Incurred expenses نفقات عارضة
 Indebted مدين
 Indebted; indebtee مستدين، مدين
 Indebtedness مديونية، استدانة، دين
 Indebtedness مديونية
 Indefeasible غير قابل للتقادم، غير قابل لإللغاء
 Indefeasible title of property سند ملكية غير قابل للتقادم
 Indefinite غير محدد، مبهم
 Indefinite غير محدد، غير معين، غامض
 Indefinite appointment تعيين غير محدد المدة
 Indefinite payment دفع غير محدد
 Indefinitely dated stocks أسهم ذات تاريخ غير محدد
 Indefintely إلى ما ال نهاية، إلى أجل غير مسمى
 Indelible ال يمحى
 Indemnification تعويض خسارة
 Indemnification تعويض
 Indemnify يعوض
 Indemnitee مستفيد من التعويض، معوض له
 Indemnitee المستفيد من التعويض
 Indemnitor معوض، متحمل بالتعويض
 Indemnitor معوض
 Indemnity تعويض، ضمان
 Indemnity تعويض
 Indemnity benefits أرباح من التعويضات
 Indemnity benefits أرباح تعويضات
 Indemnity bond كفالة، خطاب كفالة
 Indemnity bond كفالة تعويض
 Indemnity contract عقد تعويض
 Indemnity contract; عقد تأمين، تأمين األضرار



 Indemnity for expropriation تعويض نزع ملكية
 Indemnity insurance تأمين تعويض
 Indemnity policy بوليصة تعويض
 Indemnity, to عوض، أمن، أعطى ضمانا
 Indent طلب شراء وارد من الخارج، عقد، سند
 Indent طلب شراء
 Indented مجزأ، مشرشر، مسنن
 Indention فقرة جديدة
 Indention الفقرة الجدية
 Indenture سند، عقد
 Indenture deed سند متبادل االلتزامات
 Indenture, to ربط بعقد، ارتبط بعقد
 Indentured مرتبط بعقد مؤقت
 Indentured apprenticeship تلمذة صناعية تعاقدية
 Indentured labor عمالة بعقود طويلة األجل
 Indentures عقد تدريب صناعي
 Independence استقالل 
 Independence; استقالل
 Independent مستقل، حر
 Independent Agencies الهيئات اإلدارية المستقلة
 Independent agency هيئة مستقلة
 Independent audit مراجعة مستقلة
 Independent contractor مقاول مستقل
 Independent events حوادث مستقلة
 Independent fixed rates أسعار تحويل مستقلة وثابتة
 Independent income ثورة شخصية، إيراد شخصي
 Independent stores متاجر مستقلة
 Independent union اتحاد مستقل
 Independent variable متغير مستقل
 Independent Variables المتغيرات المستقلة
 Indestructible غير قابل للتلف، غير قابل لالستهالك
 Indestructible capital راس مال غير قابل لالستهالك
 Indeterminate غير محدد، غامض، مبهم
 Indeterminate equation معادلة غير محددة
 Indeterminate problem مشكلة غامضة
 Indeterminate quantity كمية غير محددة
 Index فهرس، دليل، مؤشر، رقم قياسي
 Index دليل، رقم استداللي، فهرس
 Index الفهرس
 Index bucket وعاء الفرس
 Index card بطاقة فهرسة
 Index indicator مؤشر الفهرس
 Index number الرقم القياسي
 Index Number الرقم الدليلي
 Index number of exports الرقم القياسي للصادرات
 Index numbers أرقام قياسية، مؤشرات
 Index of accounts فهرس الحسابات
 Index of community legislation دليل قوانين الجماعة األوروبية
 Index of conformity دليل المطابقة
 Index of correlation مؤشر االرتباط
 Index of industrial production دليل اإلنتاج الصناعي
 Index of industrial production الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي 
 Index of prices and output دليل األسعار واإلنتاج
 Index of real wages فهرس الرواتب الفعلية
 Index of securities prices قائمة أسعار البورصة
 Index register سجل فهرسة
 Index tables جداول فهرسة
 Index word كلمة فهرسية
 Indexation; indexing فهرسة، تبويب
 Indexed address عنوان مفهرس
 Indexing فهرسة
 Indexing الفهرسة
 Indication إشارة، عالمة، تعريف، بيان



 Indication دليل
 Indicative ceiling حد موضوع على سبيل البيان
 Indicative figure رقم دليلي، مؤشر
 Indicative planning figures أرقام التخطيط اإلرشادية
 Indicator مؤشر، عالمة
 Indicator مؤشر
 Indicators chart خريطة المؤشرات
 Indict, to اتهم، ادعى
 Indictment الئحة اتهام
 Indictment bill قرار اتهام، صحيفة اتهام
 Indifference عدم اهتمام، ال مباالة، عدم اكتراث
 Indifference عدم االهتمام، الالمباالة
 Indifference analysis تحليل السواء
 Indifference curb منحنى السواء
 Indifference curves منحنيات السواء
 Indifference map خريطة السواء
 Indifference map خريطة السواء
 Indifference schedule جدول السواء
 Indigenous وطني، أصيل، من أهل البالد
 Indigent فقير، معدم، معوز 
 Indirect غير مباشر
 Indirect address عنوان غير مباشر
 Indirect and direct subsidies دعم مباشرة وغير مباشر
 Indirect arbitrage; موازنة غير مباشرة
 Indirect arbitrate موازنة غير مباشرة
 Indirect costs التكاليف غير المباشرة
 Indirect Costs التكاليف غير المباشرة
 Indirect effects آثار غير مباشرة
 Indirect evidence دليل غير مباشرة
 Indirect expenses مصروفات غير مباشرة
 Indirect Expenses المصروفات (المصاريف) غير المباشرة
 Indirect exporter ُمَصدر غير مباشر
 Indirect help تدخل نقدي غير مباشرة من بنك انجلترا  بشراء سندات الخزانة
 Indirect labor عمالة غير مباشرة
 Indirect labor عمل غير مباشر
 Indirect Labor األيدي العاملة غير المباشرة
 Indirect labor cost تكلفة العمل غير المباشر
 Indirect Labor Costs تكاليف العمالة غير المباشرة
 Indirect liability التزام غير مباشر
 Indirect material cost تكلفة المواد غير المباشرة
 Indirect Material Costs تكاليف المواد غير المباشرة
 Indirect materials مواد غير مباشرة
 Indirect materials مواد غير مباشرة
 Indirect Materials المواد غير المباشرة
 Indirect method الطريقة غير المباشرة
 Indirect mortgage loan اعتماد بضمان رهن إضافي
 Indirect parity تعادل غير مباشر
 Indirect production إنتاج غير مباشر
 Indirect selling بيع غير مباشر
 Indirect support دعم غير مباشر
 Indirect tax ضريبة غير مباشرة
 Indirect taxation فرض ضرائب غير مباشرة
 Indirect taxes ضرائب غير مباشرة
 Indiscretion عدم تبصر، طيش
 Indiscrimination عدم تمييز، بال تمييز، عدم تفرقة
 Indispensable ال مفر منه، ضروري، ال يمكن االستغناء  عنه
 indispensable ال يمكن االستغناء عنه، ضروري
 Individual فردي، خاص، مفرد
 Individual debts ديون فردية
 Individual decision قرار فردي
 Individual differencies اختالفات فردية
 Individual firm مؤسسة خاصة، منشأة فردية
 Individual folder ملف شخصي



 Individual grievance نزاع فردي
 Individual proprietorship ملكية فردية، - خاصة بشخص واحد
 Individual rights حقوق الفرد
 Individual saving ادخار فردي
 Individual training تدريب فردي
 Individual training method طريقة التدريب الفردي
 Individualism مذهب الحرية االقتصادية، مذهب فردي
 Individualism الفردية، مذهب الفردية
 Individualist نصير الفردية، فردي السلوك
 Individualist school المدرسة الفردية
 Indivisibilities أشياء غير قابلة للتجزئة
 Indivisibility عدم القابلية للقسمة
 Indivisible غير قابل للتجزئة
 Indivisible غير قابل للقسمة، ال يتجزأ
 Indivisible credit اعتماد غير قابل للتجزئة
 Indivisible letter of credit اعتماد غير قابل للتجزئة
 Indivisible Letter of Credit االعتماد غير القابل للتجزئة
 Indivisible whole كل غير قابل للتجزئة
 Indoctrination التلقين
 Indoor parking موقف داخلي للسيارات
 Indoor relief معونة داخلية
 Indorsable قابل للتظهير
 Indorse, endorse يظهر
 Indorsed Bond سند مظهر
 Indorsee مظهر إليه
 Indorser مظهر
 Induce يحض على، يستميل، يستقري، يُْقنع، يحفز
 Inducement حث، تحريض
 Inducements المحفزات (المغريات التجارية)
 Induction استدعاء، استقراء، استدالل
 Induction course دورة تعريف
 Induction handbook كتيب التعريف بالمنشأة
 Induction of employees تعريف الموظفين بالعمل
 Induction of employees تعريف الموظفين بالعمل
 Inductive  استقرائي
 Inductive method طريقة استقرائية
 Indulgence مهلة لدفع دين
 Indulgence; تساهل، تسامح، مهلة
 Industrial صناعي
 Industrial accident حادث عمل
 Industrial accident حادث صناعي
 Industrial advances سلف صناعية
 Industrial advertising إعالن صناعي
 Industrial age عمر صناعي، عصر صناعي
 Industrial assurance تأمين صناعي
 Industrial bank مصرف صناعي، بنك صناعي
 Industrial bank بنك صناعي، مصرف صناعي
 Industrial bankers المصرفيون الصناعيون
 Industrial bankers’ association جمعية المصرفيين الصناعيين
 Industrial bond سند صناعي
 Industrial bonds سندات صناعية
 Industrial buyer مشتر صناعي
 Industrial Buying Behavior سلوك الشراء اإلنتاجي
 Industrial Buying Organization مؤسسات الشراء اإلنتاجي
 Industrial census إحصاء صناعي
 Industrial center مركز صناعي
 Industrial classification تصنيف صناعي
 Industrial co-partnership مساهمة العمال في مؤسسة صناعية
 Industrial combinations اتحادات صناعية
 Industrial complex مجمع صناعي
 Industrial concentration التركز الصناعي
 Industrial concern مؤسسة صناعية
 Industrial consultant خبير تنظيم صناعي



 Industrial country بلد صناعي
 Industrial court محكمة صناعية
 Industrial credit ائتمان صناعي، اعتماد صناعي
 Industrial credit ائتمان صناعي
 Industrial date processing تشغيل البيانات الصناعية
 Industrial demobilization تحويل الصناعات
 Industrial democracy ديمقراطية صناعية
 Industrial design تصميم صناعي
 Industrial designs rules قواعد التصميم الصناعي
 Industrial development تنمية صناعية
 Industrial Development bank مصرف التنمية الصناعية
 Industrial development board مجلس التنمية الصناعية
 Industrial development certificate شهادة تنمية صناعية
 Industrial disease مرض مهني
 Industrial disease مرض صناعي
 Industrial dispute صراع في العمل
 Industrial disputes tribunal محكمة المنازعات الصناعية
 Industrial drawings and models الرسوم والنماذج الصناعية
 Industrial dynamics الديناميكا الصناعية
 Industrial Dynamics الديناميكية الصناعية
 Industrial economics اقتصاديات الصناعة
 Industrial education تدريب صناعي
 Industrial efficiency الكفاءة الصناعية
 Industrial engineering الهندسة الصناعية
 Industrial entreprise منشأة صناعية
 Industrial espionage التجسس الصناعي
 Industrial estates مناطق صناعية، مناطق منشآت صناعية
 Industrial estates management   corporation شركة إدارة مناطق المنشآت الصناعية
 Industrial expansion توسع صناعي، انتشار صناعي
 Industrial exports صادرات صناعية
 Industrial exports الصادرات الصناعية
 Industrial fair معرض صناعي
 Industrial fatigue اإلجهاد الصناعي
 Industrial finance company شركة تمويل صناعي
 Industrial goods سلع صناعية
 Industrial Goods البضائع اإلنتاجية
 Industrial growth نمو صناعي
 Industrial hazard مخاطر المهنة
 Industrial hazards أخطار الصناعة
 Industrial injury إصابة عمل
 Industrial injury benefit تعويض عن إصابة العمل
 Industrial installations تركيبات صناعية
 Industrial insurance تأمين على عمال الصناعة
 Industrial law; تشريع صناعي
 Industrial legislation تشريع صناعي
 Industrial licensing ترخيص صناعي، رخصة صناعية
 Industrial loans قروض صناعية
 Industrial localization توطن صناعي
 Industrial management إدارة صناعية
 Industrial Marketing التسويق الصناعي
 Industrial merger دمج صناعي، إدماج صناعي
 Industrial migration هجرة صناعية، انتقال الصناعة من جهة إلى  أخرى
 Industrial organization تنظيم صناعي
 Industrial organization and development قانون تنظيم الصناعات وتنميتها
 Industrial plant منشآت صناعية، معدات -
 Industrial policy-makers صانعو السياسات الصناعية
 Industrial production إنتاج صناعي
 Industrial production index مؤشر اإلنتاج الصناعي
 Industrial property ملكية صناعية
 Industrial property rights حقوق الملكية الصناعية
 Industrial Psychology علم النفس الصناعي
 Industrial recovery نهضة صناعية
 Industrial relations عالقات صناعية، عالقات عمل



 Industrial relations العالقات الصناعية
 Industrial Relations العالقات الصناعية
 Industrial relations act قانون العالقات الصناعية
 Industrial research أبحاث صناعية تطبيقية
 Industrial research البحوث الصناعية
 Industrial revolution ثورة صناعية
 Industrial revolution الثورة الصناعية
 Industrial sabotage تخريب صناعي
 Industrial school مدرسة صناعية
 Industrial secrets أسرار صناعية
 Industrial securities اسهم شركات صناعية
 Industrial securities اسهم صناعية
 Industrial shares أسهم شركات صناعية
 Industrial society مجتمع صناعي
 Industrial sociology علم االجتماع الصناعي
 Industrial standardization التنميط الصناعي، توحيد المقاييس الصناعية
 Industrial Standardization المقاييس الصناعية
 Industrial stocks اسهم صناعية
 Industrial training board مجلس التدريب الصناعي
 Industrial undertakings منشآت صناعية
 Industrial union اتحاد صناعي، نقابة صناعية
 Industrial unit مصنع، خط تصنيع
 Industrial waste مخلفات صناعية
 Industrial welfare الرفاهية الصناعية
 Industrialist رجل صناعة
 Industrialization تصنيع
 Industrialization policy سياسة التصنيع
 Industrialized countries بلدان متقدمة صناعية
 Industrialized countries البلدان الصناعية
 Industrials أوراق مالية صناعية
 Industrials اسهم الشركات الصناعية
 Industry صناعة
 Ineffective غير فعال، غير ذي أثر
 Ineffective measures إجراءات غير فعالة
 Inefficiency عدم كفاية، عدم صالحية
 Inefficiency عدم الكفاءة
 Inefficient غير كفء
 Inelastic غير مرن، غير مطاط
 Inelastic demand طلب غير مرن
 Inelastic demand طلب غير مرن
 Inelastic Demand الطلب غير المرن
 Inelastic supply عرض غير مرن
 Inelasticity عدم المرونة
 Ineligibility عدم األهلية لالنتخاب
 Ineligibility انعدام الكفاءة أو األهلية
 Ineligible غير جائز انتخابه، غير صالح، غير أهل
 Ineligible غير صالح، غير مقبول، غير مؤهل
 Ineligible bill ورقة تجارية غير مقبولة لدى المصارف
 Ineligible papers أوراق تجارية غير مقبولة من المصارف
 Ineligible papers سندات غير مصرفية
 Inequality عدم مساواة
 Inequality تباين، تفاوت، عدم المساواة
 Inequality of income عدم مساواة في الدخول
 Inequality of incomes تفاوت الدخول
 Inequitable distribution توزيع غير عادل
 Inequities of labor conditions ظروف عمل جائرة
 Inequity عدم اإلنصاف
 Inert خامل 
 Inertia القصور الذاتي، قوة االستمرار 
 Inevitable ال مفر عنه، البد منه
 Inevitable ال مرد له، ال يمكن تجنبه
 Inevitable reform إصالح ال مفر عنه
 Inexhaustable ال نضب، ال ينفذ



 Inexhaustable resources مصادر ال تنضب، موارد --
 Inexpensive رخيص، اقتصادي
 Inexperienced غر، عديم الخبرة
 Infamous person شخص محروم من مباشرة حقوقه المدنية
 Infant طفل صغير، قاصر
 Infant طفل، قاصر
 Infant industry صناعة وليدة، - نشأة
 Infant industry صناعة ناشئة
 Infant mortality معدل وفيات األطفال
 Infant mortality rate معدل وفيات األطفال الرضع
 Infectious desease مرض معبد
 Infer, to استنتج، استدل
 Inference اسنتنتاج، استخالص
 Inference استدالل
 Inferior منخفض، أدنى، أقل
 Inferior أدنى
 Inferior court محكمة سفلى، محكمة أول درجة
 Inferior court محكمة دنيا
 Inferior goods سلع دنيا، سلع رديئة
 Inferior Goods بضائع دنيا
 Inferior quality نوعية دنيا، نوعية رديئة
 Inferiority complex مركب نقص
 Infiltration ارتشاح، تسرب
 Infinite ال نهائي، غير محدود
 Infinite ال نهائي
 Infinite sequence متتالية ال نهائية
 Infinite series متسلسلة ال نهائية
 Infinite set مجموعة ال نهائية
 Infinitely إلى ما ال نهاية
 Infinitesimal متناهي في الصغر
 Infinitesimal analysis التحليل الرياضي للمتناهيات في الصغر
 Infinitisimal calculus حساب تفاضلي، حساب ال نهائي الصغر
 Infinity ماال حد له، الالنهائية
 Infirmity; infirmness خلل، هامة
 Inflammable سريع االشتعال
 Inflate, to ضخم، نفخ، مأل بالهواء
 Inflated costs تكاليف متضخمة
 Inflated Costs التكاليف المتضخمة (الباهظة)
 Inflated prices أسعار متضخمة
 Inflated Prices األسعار المتضخمة (الباهظة)
 Inflation التضخم
 Inflation adjusted rate المعدل الحقيقي للتضخم
 Inflation control الحد من التضخم
 Inflation danger خطر التضخم
 Inflation gap فجوة تضخمية
 Inflation of credit تضخم االئتمان
 Inflation of currency تضخم إصدارات النقد، تضخم النقود
 Inflationary متعلق بالتضخم، تضخمي
 Inflationary employment تضخم وظيفي
 Inflationary expectations توقعات تضخمية
 Inflationary gap فجوة تضخمية
 Inflationary Gap الثغرة التضخمية
 Inflationary period فترة تضخمية
 Inflationary pressures ضغوط تضخمية
 Inflationary spiral لولب التضخم، حلزون التضخم
 Inflationary Spiral التضخم الحلزوني
 Inflationary spiral لولبية التضخم
 Inflationary tendencies اتجاهات تضخمية
 Inflationary tendencies اتجاهات تضخمية
 Inflexibility صالبة، إصرار، مقاومة
 Inflexibility عدم المرونة
 Inflexion انعطاف، انقالب
 Inflexion point نقطة انعطاف، أو انقالب



 Inflict a penalty, to وقع عقوبة
 Inflow تدفع
 Inflow تدفق
 Inflow of bank deposits تدفق اإليداعات المصرفية
 Inflow of capital تدفق رأس المال
 Influence تأثير، نفوذ، أثر
 Influence a decision, to أثر في قرار، اثر على قرار
 Influence, to أثر في، حمل على
 Influential ذو نفوذ
 Influx تدفق
 Influx تدفق للداخل
 Influx of gold تدفق الذهب إلى الداخل
 Inform يُْعلم، يُفيد
 Inform, to أفاد، اعلم
 Informal غير رسمي، غير منظم
 Informal غير رسمي
 Informal communication اتصال غير رسمي، بيان
 Informal communication االتصال غير الرسمي
 Informal contract عقد غير رسمي
 Informal discussions مناقشات غير رسمية
 Informal group مجموعة غير سمية
 Informal meeting minutes محضر جلسة غير رسمية
 Informal organization تنظيم غير رسمي
 Informal organization تنظيم غير رسمي
 Informal Organization التنظيم غير الرسمي
 Informal status وضع غير رسمي
 Informal steps خطوات غير رسمية
 Informatics إعالمية، إعالم
 Information معلومات
 Information معلومة، إعالم، إفادة
 Information Analyst محلل المعلومات
 Information bulletin لوحة إعالنات
 Information carrier حامل المعلومات
 Information channel قناة المعلومات
 Information department قسم االستعالمات
 Information department قسم المعلومات
 Information feedback التغذية المرتدة بالمعلومات
 Information flow تدفق المعلومات
 Information Flow سريان المعلومات
 Information Handling معالجة المعلومات
 Information processing معالجة المعلومات
 Information processing تشغيل المعلومات
 Information retrieval استرجاع المعلومات
 Information Retrieval استقاء المعلومات
 Information science علم نظام المعلومات
 Information science علم المعلومات
 Information separator فاصل المعلومات
 Information slip بطاقة استعالمات
 Information system نظام المعلومات
 Information system نظام المعلومات
 Information theory نظرية المعلومات
 Information Theory نظرية المعلومات
 Informative advertising إعالن إعالمي
 Infra تحت
 Infraction مخالفة
 Infraction انتهاك، مخالفة
 Infraction of discipline مخالفة النظام
 Infrastructure بنية أساسي، بنية تحتية، هياكل أساسية
 Infrastructure مقومات، البنية األساسية
 Infrequent نادر، قليل الحدوث
 Infring, to خرق، انتهك، أخل
 Infringe a treaty, to انتهك معاهدة، - ميثاقًا
 Infringe the rule, to خرق القاعدة



 Infringement مخالفة، انتهاك، إخالل
 Infringement تَعَِد، تجاوز، انتهاك
 Infringment of a contract إخالل بالعقد، فسخ العقد
 Infringment of a patent انتهاك عالمة تجارية
 Infringment of copyright انتهاك الحقوق األدبية، انتهاك حقوق الطبع
 Infringment of rights اعتداء على الحقوق، إنهاك الحقوق
 Ingenuity براعة ابتكارية
 Ingot سبيكة من ذهب أو معدن
 Ingot صبة، معدن الصب، سبيكة معدنية
 Ingredients مكونات
 Ingress دخول
 Ingress حق الدخول، دخول
 Ingress and regress حقوق التجول بين الواليات
 Inhabitant ساكن
 Inherent مالزم، متصل
 Inherent ذاتي، بذاته، طبيعي، أصلي
 Inherent defect عيب ذاتي
 Inherent vice عيب ذاتي
 Inherent vice; عيب داخلي
 Inherit يرث
 Inherit, to ورث، خلف
 Inheritance إرث، تركة، وراثة
 Inheritance tax ضريبة على اإلرث، ضريبة تركات
 Inheritance tax ضريبة اإلرث
 Inhibiting signal إشارة المنع
 Inhibition منع
 Inhibition pulse نبضة منع
 Inimical عدائي، معاد
 Initial أولى، مبدئي
 Initial يوقع األحرف األولى، أولي
 Initial allowance خصم أولي
 Initial assembly تجميع ابتدائي
 Initial capital رأس مال ابتدائي
 Initial capital راس المال األولي
 Initial carrier ناقل أول
 Initial cost تكلفة مبدئية
 Initial costs تكاليف أولية
 Initial instructions تعليمات تمهيدية
 Initial markup نسبة اإلضافة األولية
 Initial orders أوامر البداية
 Initial outlay تكاليف التأسيس، مصروفات تأسيس
 Initial payment دفعة أولية، عربون
 Initial price الصرع األصلي
 Initial salary مرتب البداية، مرتب أول التعيين
 Initial spurt طفرة في بداية العمل
 Initial subscription اكتتاب ابتدائي
 Initial surplus الفائض في أول المدة
 Initial, to أشر، وضع تأشيرة
 Initialed check شيك موقع باألحرف األولي
 Initials حروف أولى، تأشيرة
 Initiate, to بدأ، قدم، اطلع، انضم
 Initiation بدء، استهالل، تلقين مبادئ علم أو فن
 Initiation fees رسم عضوية، رسم انضمام
 Initiative مبادرة، مبادئة
 Initiative مبادرة، روح المبادرة
 Initiative, Principle of مبدأ توفير روح المبادرة واالبتكار
 Inject capital, to زود برؤوس الموال
 Injunction أمر باالمتناع عن عمل
 Injunction إنذار قضائي
 Injure, to أساء، ألحق ضررا، أصاب
 Injured مضرور، مصاب
 Injured party طرف مضرور
 Injury ضرر، إجحاف، خسارة، إصابة



 Injury أذى، إصابة
 Injustice ظلم، إجحاف
 Injustice إجحاف، ظلم
 Inland داخلي
 Inland داخلي، داخل البالد
 Inland bill of exchange كمبيالة داخلية
 Inland marine insurance تأمين بحري داخلي
 Inland money order حوالة داخلية
 Inland navigation مالحة داخلية
 Inland produce منتجات وطنية
 Inland trade تجارة داخلية 
 Inland transport نقل داخلي
 Inland transport committee لجنة النقل الداخلي
 Inland waterways شبكة الترع
 Inland waterways الطرق المائية الداخلية
 Inner check مراجعة داخلية
 Inner harbor ميناء داخلي، حوض داخلي
 Inner reserve احتياطي داخلي، احتياطي خفي
 Inner reserves احتياطيات داخلية، - خفية
 Innocent برئ
 Innocent purchase شراء بحسن النية
 Innocent purchaser مشتر حسن النية
 Innominate غير مسمى 
 Innovate, to جدد، حدث، ابتكر
 Innovation تجديد، ابتكار، تحديث
 Innovation تجديد، تحديث
 Innovation إبداع، ابتكار
 Innovator مجدد
 Innumerable ال يحصى، ال يعد
 Inobservance عدم احترام، عدم مراعاة
 Inofficious testament وصية غير شرعية
 Inoperative معطل، غير متج، ال أثر له
 Inoperative معطل، غير عامل
 Inoperative clause شرط غير منتج، شرط ال أثر له
 Inorganic غير عضوي
 Input موارد مستخدمة في اإلنتاج، مستلزمات  إنتاج، مدخالت
 Input ُمْدَخل
 Input المدخالت
 Input-output مدخالت ومخرجات
 Input-output analysis تحليل المدخالت والمخرجات، تحليل  المستخدم/ المنتج
 Input-output analysis تحليل المدخالت والمخرجات
 Input-output flows تدفقات داخلة وخارجة
 input-output matrix جدول عالقة المدخالت بالمخرجات، مصفوفة  المستخدم
 Input-output matrix مصفوفة المدخالت والمخرجات
 Input-output relation عالقة المدخالت بالمخرجات
 Input-output tables جداول المدخالت والمخرجات
 Input area منطقة تغذية
 Input block مجموعة بيانات التغذية
 Input buffer وحدة تخزين مرحلي للمدخالت
 Input channel قناة إدخال
 Input data بيانات تغذية
 Input devices وحدات تغذية
 Input Devices أجهزة اإلدخال 
 Input instruction code كود أوامر التغذية
 Input stacker جيب تغذية
 Input station محطة تغذية
 Input storage منطقة تخزين بيانات التغذية
 Inputs مدخالت
 Inquest هيئة تحقيق، تحقيق
 Inquire يحقق، يستعلم، يستفسر
 Inquire the price استفسر عن الثمن
 Inquire, to استعلم، تحرى، أجرى أبحاثًا، استفسر
 Inquiry بحثن استفسار، استعالم



 Inquiry تحقيق، تقصي
 Inquiry agency وكالة استعالمات
 Inquiry commission لجنة تحقيق
 Inquiry display unit وحدة عرض استفهامية
 Inquiry form استمارة معلومات
 Inquiry office مكتب استعالمات
 Inquiry office مكتب استعالمات 
 Inquiry station محطة استعالم
 Inquiry unit وحدة استفهامية
 Insanity عتاهة، خلل عقلي، تخلف عقلي، عتة
 Insanity جنون
 Inscribed مقيد، مسجل
 Inscribed stock أوراق مالية مقيدة
 Inscribed stock ديون مقيدة لدى المصارف الكبرى ويمكن  بيعها
 Inscribed stock أسهم مسجلة
 Inscription قيد، تسجيل، تدوين
 Inscrutable fault خطأ غامض
 Insecure غير آمن، خطر
 Insecure investment استثمار غير آمن
 Insert يدرجن يقحم، فقرة مقحمة
 Insert a clause ادرج نًصا، ضمن شرطا
 Insert, to ضمن، أدمج، أدرج
 Inserting machine آلة إدخال األوراق في مظروف
 Insertion إدراج، تضمين
 Inside broker سمسار معتمد
 Inside director مدير داخلي
 Inside organization منظمة داخلية
 Insider مطلع على األسرار الداخلية
 Insiders العالمون ببواطن األمور
 Insight بصيرة، تبصر، فراسة
 Insignificant تافه، ال قيمة له، ضئيل
 Insignificant losses خسائر تافهة، - ضئيلة
 Insist, to أصر، ألح
 Insolence of the worker إخالل العامل باآلداب
 Insoluble غير قابل للحل، غير قابل للذوبان
 Insoluble problem مشكلة ال حل لها
 Insolvency إعسار، عدم مالءة، إفالس
 Insolvency إعسار، عدم القدرة على الدفع
 Insolvency اإلعسار
 Insolvent معسر، غير ملئ، مفلس
 Insolvent المعسر
 Insolvent debtor مدين معسر
 Insolvent estate جماعة دائني تفليسة، روكية تفليسة
 Inspect يفتش، يراجع، يفحص
 Inspect the books, to َراَجَع السجالت، فحص الحسابات
 Inspect, to فتش، راجع، فحص
 Inspection تفتيش، مراجعة، فحص
 Inspection فحص، تفتيش
 Inspection certificate شهادة فحص
 Inspection committee لجنة تفيتش
 Inspection register سجل التفيتش
 Inspection tour جولة تفتيشية
 Inspector مفتش
 Inspector general مفتش عام
 Inspector of taxes مفتش ضرائب
 Inspectorate إدارة التفتيش، قسم -
 Inspirational design تصميم ُمْستَْلهم
 Instability اضطراب، عدم استقرار
 Instability of credit اضطراب االئتمان
 Instability of demand عدم استقرار الطلب
 Installation تجهيز، تركيب
 Installation تركيب، منشأ
 Installation allowance بدل توطن



 Installation allowance بدل استقرار
 Installation tape number رقم الشريط داخل الموقع
 Installation time زمن التركيب
 Installment account حساب تقسيط الدفع
 Installment bond سند تقسيط
 Installment buying شراء بالتقسيط
 Installment credit تمويل البيع بالتقسيط
 Installment debt دين مقسط
 Installment loan قرض يسدد بالتقسيط
 Installment note كمبيالة تسدد بالتقسيط
 Installment plan نظام الدفع بالتقسيط
 Installment sale بيع بالتقسيط
 Installment trading التجارة بالتقسيط
 Installment transaction صفقة بالتقسيط
 Installment, instalment قسط
 Installment; instalment قسط، دفعة
 Instalment Bond Installment سند بالتقسيط
 Instalment credit تمويل البيع بالتقسيط، ائتمان مقسط
 Instalment sales بيع بالتقسيط
 Instalment sales system نظام البيع بالتقسيط
 Instalment Selling البيع بالتقسيط
 Instance حالة، مثل
 Instant لحظة، فورا، حالي
 Instant الجاري، الحالي
 Instantaneous فوري
 Instantaneous لحظي
 Instantaneous acceleration تسارع لحظي
 Instantaneous velocity سرعة لحظية
 Instinct غريزة
 Instinct الغريزة
 Instinct غريزة
 Institute معهد، كلية
 Institute يؤسس، يقيم، معهد علمي، مؤسسة
 Institute a lawsuit, to أقام دعوى، رفع قضية
 Institute an appeal, to رفع استئنافا
 Institute, to أنشأن كون، أقام، أسس
 Instituted executor  ُْمنَفذ، ُمعَيّن
 Institution منشأة، منظمة، مؤسسة
 Institution مؤسسة، هيئة
 Institutional مؤسسين متعلق بمؤسسة أو منشأة
 Institutional  Buyer مستثمر متمكن
 Institutional advertising إعالن عن الشركات بالذات
 Institutional constraints قيود نظامية
 Institutional investor مستثمر اعتباري، - منظم
 Institutional investors هيئات االستثمار
 Institutional monopoly احتكار منظم
 Instruct, to ثقف، علم، أعطى تعليمات، كلف
 Instruction تعليم، تثقيف، تهذيب، توجيه، أمر
 Instruction تعليمة
 Instruction address عنوان التعليمة
 Instruction address register مسجل عنوان التعليمة
 Instruction area منطقة التعليمات
 Instruction book دفتر تعليمات
 Instruction code شفرة التعليمات
 Instruction format شكل التعليمات
 Instruction modification تعديل التعليمات
 Instruction multiple address تعليمة متعددة العناوين
 Instruction scheduler مجدول التعليمات
 Instruction sheet ورقة تعليمات
 Instruction time وقت تنفيذ التعليمات
 Instruction word كلمة التعليمة
 Instructions تعليمات
 Instructions التعليمات



 Instructor معلم، مدرب
 Instrument أداة، وثيقة، مستند، صك
 Instrument of acceptance أداة قبول، وثيقة قبول
 Instrument of credit أداة ائتمانية
 Instrument of donation عقد هبة
 Instrument of indebtedness مستند مديونية
 Instrument of monetary policy أدوات السياسة النقدية
 Instrument of payment أداة دفع، وسيلة دفع
 Instrument of payment أداة دفع
 Instrument of title سند ملكية
 Instrument of transfer عقد تنازل، عقد نقل ملكية
 Instrumental أدائي، إنتاجي، منتج
 Instrumental capital رأس مال منتج
 Instrumental error خطأ أدائي
 Instruments of monetary policy أدوات السياسة النقدية
 Insufficiency عدم كفاية، نقص، قصور
 Insufficiency gap فجوة عدم كفاءة اإلنتاج لتلبية الطلب
 Insufficiency of demand فجوة عدم كفاءة الطلب
 Insufficient غير كاف
 Insufficient funds عدم كفاية الرصيد
 Insufficient funds أموال غير كافية
 Insulation عزل
 Insulator عازل
 Insurability قابلية للتأمين
 Insurable يمكن التأمين عليه
 Insurable interest مصالح يمكن التأمين عليها
 Insurable interest منفعة قابلة للتأمين
 Insurable property ممتلكات قابلة للتأمين
 Insurable risk مخاطر يمكن التأمين عليها
 Insurable risk خطر صالح للتأمين
 Insurable value قيمة يمكن التأمين عليها
 Insurable value القيمة التأمينية، القيمة التي يمكن التأمين  عليها
 Insurance تأمين
 Insurance adjuster مخمن تأمين، محقق تأمين
 Insurance against personal injury تأمين ضد اإلصابات 
 Insurance agent وكيل تأمين
 Insurance all risks تأمين شامل، - ضد جميع األخطار
 Insurance bond سند تأمين
 Insurance branch فرع تأمين
 Insurance broker سمسار، وكيل تأمين، منتج -
 Insurance broker سمسار تأمين
 Insurance card بطاقة تأمين
 Insurance carrier مؤمن لديه، شركة تأمين
 Insurance carrier شركة تأمين
 Insurance certificate شهادة تأمين
 Insurance charges رسوم تأمين
 Insurance charges رسوم التأمين
 Insurance claim مطالبة بتأمين
 Insurance committee لجنة تأمين
 Insurance company شركة تأمين
 Insurance contract عقد تأمين
 Insurance cover مدى التأمين
 Insurance cover مدى المخاطر المؤمنة، تغطية التأمين، غطاء  التأمين
 Insurance declaration إقرار تأمين
 Insurance declaration إقرار تأمين
 Insurance dividend حصة أرباح التأمين
 Insurance fund أموال تأمين، صندوق تأمين
 Insurance funds أموال التأمين
 Insurance management إدارة شئون التأمين
 Insurance policy بوليصة تأمين، وثيقة تأمين
 Insurance premium قسط التأمين
 Insurance rate تعريفة التأمين
 Insurance register سجل التأمين



 Insurance register  سجل وثائق التأمين
 Insurance shares أسهم تأمين
 Insurance value قيمة التأمين
 Insurance with profit sharing تأمين مع االشتراك في األرباح
 Insurance, assurance تأمين
 Insure يبرم عقد تأمين
 Insure, to َن، ضمن، أبرم عقد تأمين أمَّ
 Insured مؤمن عليه، صاحب وثيقة تأمين
 Insured box علبة مؤمن عليها
 Insured interest مصلحة مؤمن عليها
 Insured item بعيثة مؤمن عليها
 Insured letter رسالة مؤمن عليها
 Insured mail بريد ُمَؤَمن
 Insured parcel طرد مؤمن عليه
 Insured risk خطر ُمَؤَمن ضده
 Insured value قيمة مؤمن عليها، قيمة مصرح بها
 Insured value القيمة المؤمن بها
 Insurer مؤمن، شركة التأمين
 Insurer الُمَؤمن
 Insurgent ثائر، متمرد
 Insurmountable منيع، ال يمكن تذليله، ال يمكن التغلب عليه
 Insurrection ثورة، فتنة، تمرد
 Intact سليم، لم يمس
 Intact سليم، تام، غير منقوص
 Intaglio طباعة غائرة
 Intake مدخل، دخول
 Intangible معنوي، غير ملموس، غير منظور، غير  مادي
 Intangible غير ملموس، معنوي
 Intangible assets أصول غير منظورة، - معنوية
 Intangible assets أصول معنوية، أصول غير ملموسة
 Intangible benefits مكاسب معنوية
 Intangible factors عوامل غير منظورة
 Intangible property ملكية معنوية
 Integer عدد صحيح
 Integer programming وضع البرامج بأعداد صحيحة
 Integers األعداد الصحيحة
 Integral كامل، تام، متكامل
 Integral متمم، مكمل
 Integral calculus حساب التكامل
 Integral calculus حساب التكامل
 Integrated متكامل، متحد
 Integrated accounts system نظام الحسابات المتكاملة
 Integrated Accounts System نظام الحسابات المتكامل
 Integrated circuit دائرة متكاملة
 Integrated data processing معالجة متكاملة للمعلومات
 Integrated data processing تشغيل متكامل للبيانات
 Integrated Data Processing معالجة المعطيات المتكاملة
 Integrated industry صناعة متكاملة
 Integrated management information نظام معلومات إدارية متكامل
 Integrated modem مودم متكامل
 Integrated Planning and Control التخطيط والمراقبة المتكامالن
 Integrated project management إدارة المشروع المتكاملة
 Integrated system نظام متكامل، منهج متكامل
 Integrated system نظام متكامل
 Integration تكامل، تجميع، اتحاد، إرجاع الشيء إلى  أصله
 Integration تكامل، تجميع، اتحاد
 Integration by parts التكامل بالتجزئة
 Integration by substitution التكامل بالتعويض
 Integrity سالمة، صحة، كمال، نزاهة
 Integrity استقامة، نزاهة، كمال
 Intellectual capacities قدرات عقلية
 Intellectual capacity مقدرة ذهنية، مقدرة فكرية
 Intellectual work عمل ذهني، - عقلي



 Intellectualism المذهب العقلي
 Intelligence ذكاء، معلومات، مخابرات، إخباريات، أخبار
 Intelligence office; مكتب استخبارات، - مخابرات
 Intelligence quotient نسبة الذكاء
 Intelligence test اختبار الذكاء
 Intelligence test اختبار الذكاء
 Intelligentsia فئة مثقفة
 Intend, to نوى، قصد، اعتزم
 Intendant مدير، وكيل
 Intendant مشرف
 Intended transaction صفقة مستهدفة
 Intending buyer مشتر احتمالي، مشتر مستهدف
 Intense حاد، شديد
 Intensity كثافة، شدة
 Intensity; intenseness كثافة
 Intensive كثيف
 Intensive cultivation زراعة مكثفة
 Intensive cultivation زراعة مكثفة
 Intent; intention نية، غرض، قصد
 Intentional مقصود، متعمد
 Inter بين، فيما بين
 Inter-alia ضمن أشياء أخرى، فيما بين األمور األخرى
 Inter-regional إقليمي
 Inter-relation عالقات داخلية
 Inter-vivos gift هبة بين األحياء
 Inter alia ضمن أمور أخرى
 Inter alios ضمن أشخاص آخرين
 Inter departmental relations العالقات الداخلية بين اإلدارات
 Interaction تفاعل
 Interaction التفاعل
 Interbank بين المصارف، من مصرف إلى مصرف
 Interbank بين المصارف
 Interbank agreement اتفاق بين المصارف
 Interbank deposits ودائع بين المصارف
 Interbank loans قروض بين المصارف
 Interbank operations عمليات بين المصارف
 Interbank operations عمليات تتم بين المصارف
 Interbank rate سعر بين المصارف
 Interbank rate معدل الفائدة بين المصارف
 Intercensal بين تعدادين
 Interception اعتراض، صد
 Interchange تبادل داخلي
 Interchange of currency تبادل العمالت
 Interchangeability القابلية للتبادل
 Interchangeable ability قدرة تبادلية
 Interchangeable bond سند قابل للتبديل
 Interchangeable Bond سند قابل للتداول
 Interchangeable bonds سندات قابلة للتبادل
 Interchangeable items مثليات، أموال مثلية
 Interchangeable parts أجزاء تبادلية
 Intercom جهاز الهاتف الداخلي
 Intercompany بين الشركات المرتبطة معا
 Intercompany participation مشاركة متبادلة في رأس المال
 Intercompany pricing التسعير الداخلي لمنتجات الشركة
 Intercompany trade صفقات بين شركات المجموعة
 Interconnected markets أسواق مترابطة
 Interconvertible currencies نقود قابلة للتحويل فيما بينها
 Interconvertibles قابلة للتحويل فيما بينها
 Intercourse تجارة، عالقات، صالت
 Interdepartmental ما بين األقسام، ما بين الوزارات
 Interdependence تقابل، ارتباط، توقف أمر على آخر
 Interdependence ترابط، اعتماد تبادل
 Interdependent مرتبط، متقابل، متوقف على غيره



 Interdependent markets أسواق مرتبطة
 Interdict, to منَع، حَظر
 Interdiction َخْطر، َحْجر
 Interdiction of commerce حظر التجارة
 Interdiction; interdict1 منع، حظر
 Interest فائدة، ربح، مصلحة
 Interest الفائدة
 Interest-free advances سلف بدون فوائد
 Interest منفعة، فائدة، مصلحة
 Interest – bearing منتج للفائدة، بفائدة
 Interest – bearing bond سند بفائدة
 Interest account حساب فوائد
 Interest account حساب الفائدة
 Interest accrued فوائد مجمعة، - متراكمة، - مستحقة
 Interest accrued فوائد مجمعة، (أو متراكمة أو مستحقة)
 Interest arbitrage موازنة بين أسعار الفوائد
 Interest bearing ُمِغل لفائدة
 Interest bond سند بفائدة
 Interest calculation حساب الفوائد، احتساب الفوائد
 Interest calculation احتساب الفائدة
 Interest capitalization رسملة الفائدة
 Interest components عناصر الفائدة
 Interest cost تكلفة الفائدة
 Interest costs تكاليف الفائدة
 Interest coupon قسيمة الفائدة
 Interest coupon قسيمة فوائد
 Interest deduction تخفيض الفوائد، إنقاص الفوائد
 Interest differential فرق بين أسعار الفائدة
 Interest divisor قاسم ثابت لحساب الفوائد
 Interest due فوائد مستحقة
 Interest due فائدة مستحقة
 Interest fine فائدة تأخير
 Interest fine; extra interest فوائد تأخير
 Interest formula صيغة حساب الفوائد، معالجة حساب الفائدة
 Interest free of tax فوائد معفاة من الضريبة
 Interest groups أصحاب المصالح
 Interest in arrears فائدة عن المتأخرات
 Interest in work اهتمام بالعمل
 Interest income الفوائد المقبوضة
 Interest margin هامش الفوائد
 Interest of default فائدة عن المماطلة
 Interest on arrears فوائد تأخير
 Interest on arrears فوائد تأخير
 Interest on drawings فوائد على المسحوبات
 Interest on loan فائدة على قرض
 Interest on overdue payments فوائد على أقساط متأخرة، - على متأخرات
 Interest on public debt فوائد على الدين العام
 Interest on reducing balances فوائد على الرصيد المتناقص
 Interest paid فوائد مدفوعة، - مدينة
 Interest parity تعادل الفائدة
 Interest payable فائدة غير مدفوعة
 Interest policy وثيقة تأمين مع دفع فوائد سنوية
 Interest policy بوليصة صاحب المصلحة
 Interest profit ربح الفوائد
 Interest rate سعر الفائدة، معدل الفائدة
 Interest rate معدل الفائدة
 Interest rate ceiling حد أقصى لسعر الفائدة، سقوف سعر الفائدة
 Interest rate penalty سعر فائدة جزائي
 Interest rates أسعار الفائدة، معدالت الفائدة
 Interest rebate تخفيض الفائدة، تنازل عن الفائدة
 Interest receivable فوائد التسليم
 Interest receivable فوائد مستحقة
 Interest received فوائد محصلة، فوائد دائنة



 Interest received فوائد محصلة
 Interest revenue إيرادات من الفوائد
 Interest revenue إيرادات من الفوائد
 Interest spread هامش فوائد، فرق بين سعري فائدة
 Interest spread حد الفائدة
 Interest subsidy دعم الفوائد
 Interest swap مبادلة الفائدة
 Interest table جدول الفائدة
 Interest warrant أمر بدفع الفوائد
 Interest warrant أمر دفع الفائدة
 Interest yield عائد من الفوائد
 Interested صاحب مصلحة، مهتم
 Interested party طرف، صاحب مصلحة، صاحب شأن
 Interested party الطرف المعني باألمر
 Interfere, to َل، توسط تََدخَّ
 Interference تَدُخّل، توسُّط
 Interference تداخل
 Interference in the affairs of تدخل في أعمال الغير
 Interfirm comparison المقارنة بين المنشآت
 Intergovernmental committee لجنة فيما بين الحكومات
 Intergovernmental loan قرض بين حكومات
 Interim مؤقت، وقتي
 Interim account; حساب مؤقت
 Interim accounts حسابات مرحلية
 Interim agreement اتفاقية مؤقتة
 Interim arrangements أحكام وقتية
 Interim bond سند مؤقت
 Interim Bond سند مؤقت
 Interim budget ميزانية مؤقتة، موازنة -
 Interim certificate شهادة مؤقتة
 Interim committee لجنة مؤقتة
 Interim credit; bridging credit اعتماد مرحلي، ائتمان مرحلي، اعتماد مؤقت
 Interim dividend كوبون مؤقت، قسيمة مؤقتة
 Interim dividend ربح مؤقت للسهم
 Interim financial statement بيان مالي مؤقت
 Interim lease إيجار مؤقت
 Interim period فترة انتقال 
 Interim receipt وصل مؤقت
 Interim report تقرير، مؤقت، تقرير مرحلي
 Interim review استعراض مرحلي
 Interim statement ميزانية مؤقتة
 Interim statements بيانات مؤقتة
 Interior داخلي
 Interior bank مصرف داخلي
 Interior economy االقتصاد الداخلي
 Interior label عنوان داخلي
 Interior trade تجارة داخلية
 Interior waterway مجرى مائي داخلي
 Interlinear بين السطور
 Interlinear space المسافة بين السطور
 Interlocking director مدير مشترك
 Interlocking directorate إدارة شركتين في وقت واحد
 Interlocking investments تبادل المشاركة في رؤوس أموال المجموعة  الواحدة
 Interlocutory تمهيدي
 Intermediary وسيط
 Intermediary consumption استهالك وسيط
 Intermediary decisions القرارات الوسيطة
 Intermediary goods سلع وسيطة
 Intermediary products منتجات وسيطة
 Intermediate وسيط، متوسط
 Intermediate area منطقة متوسطة
 Intermediate broker سمسار وسيط
 Intermediate building credit اعتماد مؤقت للبناء



 Intermediate building credit اعتماد مؤقت للبناء
 Intermediate credit اعتماد متوسط األجل
 Intermediate day اليوم الثالث من أيام التصفية
 Intermediate demand طلب وسيط
 Intermediate goods سلع وسيطة
 Intermediate goods سلع وسيطة
 Intermediate port ميناء وسيط
 Intermediate trade تجارة وسيطة
 Intermission انقطاع، توقف
 Intermittent متناوب، متقطع
 Intermittent متقطع
 Intermittent demand طلب متقطع
 Intermittent production اإلنتاج
 Intermittent work عمل متقطع
 Intermodal متعدد الوسائل
 Internal داخلي
 Internal داخلي
 Internal affairs شئون داخلية
 Internal audit مراجعة أو تدقيق داخلي
 Internal audit; مراجعة داخلية، مراقبة داخلية
 Internal auditing التدقيق الداخلي للحسابات
 Internal Auditing تدقيق الحسابات الداخلي
 Internal auditor مدقق داخلي
 Internal balance توازن داخلي
 Internal cash generation القدرة على توليد السيولة
 Internal check بحث داخلي، تدقيق داخلي
 Internal communication االتصال الداخلي
 Internal Communication االتصال الداخلي
 Internal consistency التناسق الداخلي
 Internal control الرقابة الداخلية
 Internal debt دين داخلي
 Internal economies وفورات داخلية ناتجة عن الحجم
 Internal exchange صرف داخلي
 Internal Functions الدوال الداخلية
 Internal loan قرض داخلي
 Internal memory ذاكرة داخلية
 Internal migration هجرة داخلية
 Internal national debt الدين القومي الداخلي
 Internal rate of return معدل العائد الداخلي
 Internal Rate of Return المعدل الداخلي للمردود
 Internal revenue إيرادات ضريبية
 Internal revenue إيراد داخلي
 Internal security األمن الداخلي
 Internal store وحدة تخزين داخلية
 Internal timer ضابط داخلي للزمن
 Internal trade تجارة داخلية
 Internal training التدريب الداخلي
 International دولي، عالمي
 International agency وكالة دولية
 International Air Transport   Association اتحاد النقل الجوي الدولي
 International algebraic language (IAL اللغة الجبرية الدولية
 International Bank for   Reconstruction and Developmentالمصرف الدولي لإلنشاء والتنمية
 International banking عمليات مصرفية دولية
 International bonds سندات دولية
 International capital market السوق المالية الدولية
 International Chamber of   Commerce غرفة التجارة الدولية
 International Civil Aviation   Organization منظمة الطيران المدني الدولية
 International clearing المقاصة الدولية
 International coffee market سوق البن الدولية
 International commodity agreement اتفاق المنتجات األساسية الدولي
 International cooperation التعاون الدولي
 International Court of Justice محكمة العدل الدولية
 International currency عملة دولية



 International decision القرار الدولي
 International economic relations عالقات اقتصادية دولية
 International economics اقتصاديات دولية
 International economics االقتصاد الدولي
 International factors العناصر الدولية
 International Finance Corporation شركة التمويل الدولية
 International finance statistics نشرة اإلحصاءات المالية الدولية
 International financing التمويل الدولي
 International investments استثمارات دولية
 International labor conventions اتفاقيات العمل الدولية
 International Labor Office منظمة العمل الدولية
 International law قانون دولي
 International law القانون الدولي
 International liquidity السيولة الدولية
 International management اإلدارة الدولية
 International Marketing التسويق الدولي
 International markets األسواق الدولية
 International migration of labor هجرة اليد العاملة الدولية
 International monetary cooperation تعان نقدي دولي
 International monetary crisis أزمة نقدية دولية
 International Monetary Fund صندوق النقد الدولي
 International monetary fund صندوق النقد الدولي
 International monetary system نظام نقدي دولي
 International money-order حوالة بريدية دولية
 International money market سوق المال الدولية
 International money order حوالة بريدية دولية
 International monopoly احتكار دولي
 International organization منظمة دولية
 International Paper Sizes أحجام الورق العالمية
 International payments المدفوعات الدولية
 International postal reply coupons قسائم دولية للردود البريدية
 International postal union اتحاد البريد العالمي
 International securities السندات المالية العالمية
 International stocks اسهم عالمية
 International sugar council مجلس السكر الدولي
 International Telecommunication   Unionاالتحاد الدولي للمواصالت السلكية والالسلكية
 International tin council مجلس القصدير الدولي
 International trade التجارة الدولية
 International union االتحاد الدولي
 International unit وحدة دولية
 International wheat agreement اتفاق القمح الدولي
 Internationalization تدويل
 Internationalization تدويل
 Internationalization of a waterway تدويل ممر مائي
 Interphone تليفون داخلي
 Interpolation إقحام كلمات في وثيقة
 Interpret يفسر، يترجم
 Interpret figures, to فسر األرقام
 Interpret, to فسر، ترجم
 Interpretation تفسير، شرح، ترجمة
 Interpretation تفسير، ترجمة
 Interpreter مترجم، مفسر، لسان حال
 Interpreter مترجم، آلة ترجمة
 Interpreting Machine آلة التفسير
 Interpreting machine آلة ترجمة البيانات
 Interpreting routine روتين تفسيري
 Interpretive survey استقصاء استداللي
 Interpretive Surveys االستقصاء الداللي
 Interpretive tracing تتبع تفسيري
 Interrelated متصلة فيما بينها
 Interrelation عالقة متبادلة، صلة مشتركة
 Interrelation of markets اتصال األسواق
 Interrogating typewriter آلة كاتبة استفهامية



 Interrogation استجواب، تحقيق، سؤال
 Interrupt يقاطع، يعيق، يحول دون
 Interrupt signal إشارة مقاطعة
 Interruption of voyage انقطاع الرحلة
 Intersectoral ُمْشتََرك فيما بين القطاعات
 Intersystem communication نظام الحسابات المتشاركة
 Intertemporal model نموذج زمني
 Intertemporal optimizing model نموذج زمني أمثل
 Interval فترة ، استراحة زمنية، مهلة
 Intervene in the market, to تدخل في السوق
 Intervene, to تدخل، توسط
 Intervening cause سبب متدخل
 Intervening party طرف متدخل
 Intervention تدخل، توسط
 Intervention buying شراء بالتدخل
 Intervention by government تدخل الحكومة، تدخل الدولة
 Intervention currencies عمالت التدخل
 Intervention currency عملة وسيطة
 Intervention Currency عملة وسيطة
 Intervention in exchange market تدخل في سوق الصرف
 Intervention point نقطة التدخل ، حد التدخل
 Intervention policies سياسات التدخل
 Intervention prices أسعار تدخل
 Intervention rate (or price) سعر التدخل
 Interventionism التدخلية، مذهب التدخلية
 Interview مقابلة، حديث
 Interview مقابلة 
 Interview المقابلة
 Interview committee لجنة المقابلة
 Interview Committee لجنة المقابلة 
 Interview form استمارة المقابلة
 Interview, to حدد مقابلة، أجرى حديثًا
 Interviewing research البحوث بالمقابلة
 Interviewing Research البحث بالمقابلة
 Intestate بال وصية
 Intestate وفاة بدون وصية
 Intestate succession تركة بال وصية، إرث بدون وصية
 Intestate succession ميراث بدون وصية
 Intimidation تهديد
 Intra-african trade التجارة فيما بين الدول اإلفريقية
 Intra-customs duty رسوم موحدة بين الجمارك
 Intra-regional trade تجارة بين األقاليم
 Intractable عنيد، غير قابل للحل، شرس
 Intractable problem مشكلة عسيرة الحل
 Intragovernmental فيما بين وحدات الحكومة
 Intransmissable غير قابل للتبليغ أو اإليصال
 Intricate معقد، متشابك
 Intricate problem مسألة معقدة
 Intrinsic جوهري، ذاتي، داخلي
 Intrinsic value قيمة ذاتية
 Intrinsic defect عيب داخلي
 Introduce قدم، عرف، أدخل
 Introduce يقدم، يمهد، يعرض
 Introduction تقديم، تعريف، مقدمة، مدخل
 Introduction مقدمة، تقديم، إدخال
 Introduction of new technology إدخال تقنيات جديدة، - تكنولوجيا حديثة
 Introduction of shares on the   market طرح أسهم في السوق
 Intrusion تدخل طفيلي، اقتحام
 Intrust, entrust يعهد إلى، يأتمن
 Inure يسري، يؤول
 Invalid الغ، بدون أثر، بدون قيمة
 Invalid عاجز، معوق، باطل، غير صحيح
 Invalid غير صحيح



 Invalid letter of credit خطاب اعتماد الغ، - بدون قيمة
 Invalid pension معاش عجز
 Invalidate يلغي، يبطل
 Invalidate, to ألغى، أبطل
 Invalidation إلغاء، إبطال
 Invalidity بطالن، عدم صحة
 Invaluable ال يقدر بثمن، فائق القيمة، غير قابل للتثمين
 Invariable غير قابل للتغيير، ثابت
 Invariable ثابت، ال يتغير
 Invariant غير متغير، ثابت
 Invariant properties خواص ثابتة
 Invent يخترع
 Invent, to اخترع، ابتكر
 Invention اختراع، ابتكار
 Invention protected by patent اختراع يحميه تسجيله
 Inventor مخترع، مبتكر
 Inventory جرد، حصر
 Inventory جرد، مخزون
 Inventory البضائع الموجودة
 Inventory book دفتر الجرد
 Inventory control رقابة الجرد
 Inventory control مراقبة المخزون
 Inventory Control مراقبة المخزون
 Inventory Differences فروقات المخزون
 Inventory evaluation تقييم المخزون
 Inventory financing التمويل بضمان المخزون
 Inventory Financing التمويل بضمان المخزون
 Inventory holding costs تكاليف االحتفاظ بالمخزون
 Inventory investment االستثمار في المخزون
 Inventory investment cycle دورة االستثمار في المخزون
 Inventory list قائمة جرد المخزون
 Inventory of the property جرد الممتلكات
 Inventory policy سياسة المخزون
 Inventory Policy سياسة المخزون
 Inventory protection حماية المخزون
 Inventory rate سعر مثبت، سعر دفتري، سعر حسابي  بغرض الضبط
 Inventory records سجالت المخزون
 Inventory Reserve احتياطي تغير قيمة المخزون
 Inventory reserve احتياطي المخزون
 Inventory revaluation إعادة تقييم المخزون
 Inventory ticket بطاقة الجرد
 Inventory turnover دوران المخزون
 Inventory valuation تقييم المخزون
 Inventory value قيمة جردية
 Inventory variation التغير في قيمة المخزون
 Inventory Variation انحراف قيمة المخزون
 Inverse عكسي، معكوس
 Inverse نظير، معكوس، عكس
 Inverse element العنصر النظير
 Inverse function االقتران النظير
 Inverse order اتجاه عكسي، ترتيب عكسي
 Inverse ratio نسبة معكوسة
 Inverse ratio نسبة عكسية
 Inversion قَْلب، َعْكَس، شذوذ
 Inverted take-over استيالء معكوس
 Invest يستثمر
 Invest, to استثمر، وظف ماال
 Invested مستثمر، موظف
 Invested capital راس مال مستثمر
 Invested Capital الرأسمال المستثمر 
 Invested money أموال مستثمرة
 Investible funds أموال قابلة لالستثمار
 Investigate, to بحث، فحص، نقب، حقق، تحرى، تقصى



 Investigating commission لجنة تقصي الحقائق
 Investigating magistrate قاضي تحقيق
 Investigation تحر، تحقيق، بحث
 Investigation committee لجنة تحقيق
 Investigator ُمَحقْق، باحث
 Investing public جمهور المستثمرين، عمالء األوراق المالية
 Investment استثمار، توظيف أموال
 Investment استثمار
 Investment االستثمار
 Investment absorptive capacity قدرة على استيعاب االستثمارات
 Investment account حساب االستثمار
 Investment Account حسب استثمار
 Investment adviser مستشار استثمارات
 Investment advisors مستشارو االستثمار
 Investment advisory service مكتب استشارات مالية
 Investment allocation توزيع االستثمارات
 Investment allowance إعفاء ضريبي على االستثمار
 Investment allowances إعفاءات االستثمار
 Investment appraisal تقييم االستثمار 
 Investment bank مصرف أعمال
 Investment bank بنك االستثمار
 Investment banking أعمال مصرفية لالستثمار
 Investment bill سند استثمار
 Investment bill of exchange كمبيالة استثمار
 Investment bond سند استثمار
 Investment budget موازنة استثمارية
 Investment budget ميزانية استثمارية 
 Investment capital استثمار في رأس مال
 Investment certificate شهادة استثمار
 Investment climate مناخ استثماري
 Investment club نادي االستثمار 
 Investment company شركة توظيف أموال
 Investment company شركة االستثمار
 Investment components مكونات االستثمار
 Investment components مكونات االستثمار
 Investment composition تكوين االستثمارات
 Investment composition تكوين االستثمار
 Investment costs تكاليف استثمارية
 Investment counsellor مستشار استثمارات
 Investment counselor مستشار في االستثمار
 Investment credit تسليف استثماري ألغراض استثماره في  مشروع معين
 Investment Credit تسليف استثماري
 Investment criteria معايير االستثمار
 Investment criteria معايير االستثمار
 Investment currency عملة االستثمار
 Investment decisions قرارات االستثمار
 Investment decisions القرارات االستثمارية
 Investment demand طلب االستثمار
 Investment demand curve منحنى الطلب االستثماري
 Investment dollars دوالرات استثمارية
 Investment efficiency فاعلة االستثمار، جدوى االستثمار
 Investment evaluation تقييم االستثمارات
 Investment expenditure اإلنفاق االستثماري
 Investment financing تمويل االستثمار
 Investment foundation مؤسسة االستثمار
 Investment function دالة االستثمار
 Investment fund صندوق االستثمار
 Investment goods سلع استثمارية
 Investment goods سلع استثمارية
 Investment guaranty ضمان االستثمارات
 Investment in real estate استثمارات عقارية
 Investment incentives حوافز االستثمار
 Investment income دخل االستثمارات



 Investment insurance تأمين االستثمارات
 Investment ledger دفتر أستاذ االستثمارات
 Investment ledger دفتر أستاذ االستثمارات
 Investment list; list of   recommended securities كشف األوراق المالية الممتازة
 Investment management إدارة محفظة األوراق المالية
 Investment market سوق االستثمار 
 Investment media وساق االستثمار
 Investment multiplier مضاعف االستثمار
 Investment multiplier مضاعف االستثمار
 Investment Multiplier مكرر االستثمار
 Investment of surplus funds استثمار األموال الفائضة
 Investment opportunities فرص االستثمار
 Investment opportunity curve منحنى فرص االستثمار
 Investment paper سند استثمار، سهم جدير باالستثمار
 Investment paper سند االستثمار
 Investment plan خطة االستثمار
 Investment plan خطة استثمارية
 Investment planning تخطيط االستثمار
 Investment planning تخطيط استثماري
 Investment policy سياسة االستثمار
 Investment policy سياسة استثمارية
 Investment portfolio محفظة سندات االستثمار
 Investment portofolio محفظة االستثمار
 Investment priorities أولويات االستثمار
 Investment productivity إنتاجية االستثمارات
 Investment productivity اإلنتاجية االستثمارية
 Investment programme برنامج االستثمارات
 Investment programming برمجة االستثمارات
 Investment projects مشروعات االستثمار
 Investment projects مشروعات استثمارية
 Investment protection حماية االستثمارات
 Investment revenue عائد االستثمارات، عائد توظيف األموال
 Investment revenue عائد االستثمار
 Investment risk guarantee ضمان مخاطر االستثمار
 Investment savings-book دفتر توفير إيداع طويل األجل
 Investment sectorial distribution التوزيع القطاعي لالستثمارات
 Investment securities أوراق مالية استثمارية
 Investment selection انتقاء االستثمارات
 Investment shares اسهم استثمار
 Investment shares; اسهم استثمار، اسهم توظيف
 Investment strategy استراتيجية االستثمار
 Investment surcharge  ضريبة إضافية على االستثمار
 Investment tax credit تخفيض الضريبة بسبب االستثمار
 Investment transactions عمليات استثمارية
 Investment trust شركة استثمار
 Investment trusts شركات االستثمار
 Investment variants بدائل االستثمار
 Investment yield عائد االستثمار
 Investment yield عائد االستثمارات
 Investor مستثمر
 Investor confidence ثقة المستثمر
 Inviolability of premises حرمة األماكن
 Inviolable منيع، مصون، ال ينتهك
 Invisible غير منظور
 Invisible balance ميزان المعامالت غير المنظورة
 Invisible exports صادرات غير منظورة
 Invisible exports and imports الصادرات والواردات غير المنظورة
 Invisible hand اليد الخفية
 Invisible imports واردات غير منظورة
 Invisible payments مدفوعات غير منظورة
 Invisible supplies اإلمدادات غير المنظورة
 Invisible trade تجارة غير منظورة
 Invisible Transaction التحويالت غير المنظورة



 Invisible transactions عمليات غير منظورة
 Invisible transfers تحويالت غير منظورة
 Invitation دعوة، طلب
 Invitation for tenders مناقصة، طلب العروض
 Invitation to bid طلب تقديم عطاءات، مناقصة
 Invitation to bid استدراج عروض
 Invitation to tender مناقصة، طلب مناقصة
 Invite sharholders to subscribe, to دعا حاملي األسهم لالكتتاب
 Invite, to دعا، طلب
 Invoice قائمة حساب
 Invoice يعد فاتورة تجارية، فاتورة، بيان حساب
 Invoice رقم الفاتورة
 Invoice قائمة تجارية (فاتورة)
 Invoice back يخصم من مبلغ الفاتورة
 Invoice book دفتر الفواتير
 Invoice clerk كاتب الفواتير
 Invoice of goods bought حساب المشتريات
 Invoice of origin قائمة الحساب األصلية
 Invoice register سجل الفواتير
 Invoice value قيمة البضاعة حسب الفاتورة
 Invoice, to حرر قائمة حساب
 Invoiced goods سلع محررة على قائمة حساب
 Invoicing machine آلة كتابة الفواتير
 Invoicing machine ماكينة إعداد الفواتير
 Invoicing of goods إعداد قائمة حساب بالسلع
 Involuntary جبري، ال إرادي، غير متعمد
 Involuntary ال إرادي، إجباري
 Involuntary bailment إيداع جبري
 Involuntary bankruptcy إفالس قهري
 Involuntary borrowing اقتراض إجباري
 Involuntary deposit وديعة غير إرادية
 Involuntary payment دفع قهري
 Involuntary saving ادخار إجباري
 Involuntary servitude سخرة
 Involuntary unemployment بطالة قهرية
 Involuntary unemployment بطالة ال إرادية، بطالة اضطرارية
 Involve expenses, to أجرى مصروفات
 Involve in debt, to تورط في الديون، اثقل بالديون
 Involve, to تورط، اتهم
 Involved متورط، مشترك، متهم، مثقل بالديون
 Involved متورط، متشابك
Involved in a law suit متهم في دعوى
 Inward داخلي، داخل، وارد
 Inward-looking policies سياسات تتوخى المصلحة الذاتية
 Inward bill of lading وثيقة شحن وارد، بوليصة --
 Inward Buying الشراء من الداخل
 Inward charges رسوم دخول، نفقات إدخال
 Inward collection تحصيالت داخلية، - بالداخل
 Inward letters register سجل البريد الوارد
 Inward letters register سجل البريد الوارد
 Inward payment مدفوعات داخلية
 Inward transfers تحويالت واردة
 Iron حديد
 Iron and steel industry صناعة الحديد والصلب
 Iron foundry مسبك حديد
 Iron law قانون األجور الحديدي
 Iron ore خام الحديد
 Irradiated fuel وقود مشع
 Irrational غير رشيد، مخالف للصواب، غير معقول
 Irrational غير رشيد، ال عقالني
 Irrational behavior مسلك طائش
 Irrational equation معادلة صماء
 Irrationality الالعقالنية



 Irrecoverable غير قابل للتحصيل، غير قابل لالسترداد
 Irrecoverable debt دين غير قابل للتحصيل
 Irrecoverable debt دين ال يمكن استرداده
 Irrecoverable letter of credit خطاب اعتماد غير قابل لإللغاء
 Irredeemable غير قابل لالستهالك
 Irredeemable ال ترد قيمته
 Irredeemable bond سند ال يستهلك، - غير قابل لالستهالك
 Irredeemable bond سند دائم، سند غير قابل للسداد
 Irredeemable Bond سند دائم
 Irredeemable debenture سند غير قابل لالستهالك
 Irredeemable debentures اسهم ال تسدد قيمتها
 Irredeemable money نقود غير قابلة للتحويل
 Irredeemable securities سندات غير قابلة لالسترداد
 Irredeemable stock أوراق مالية غير قابلة لالسترداد
 Irredeemable stocks أوراق مالية غير قابلة لالسترداد
 Irreducible equation معادلة غير قابلة للتبسيط
 Irregular غير منتظم
 Irregular مخالف للقاعدة، شاذ
 Irregular deposit إيداع غير منتظم
 Irregular deposit وديعة غير منتظمة
 Irregular dividend ربح غير عادي للسهم
 Irregular employment عمالة غير منتظمة
 Irregular endorsement تظهير شاذ
 Irregular endorsement تظهير غير مسلسل
 Irregular price سعر غير عادي
 Irregular tendency اتجاه غير سليم
 Irregular variations تغيرات عارضة
 Irregularities تجاوزات ، مخالفات
 Irregularities in the accounts مخالفات في الحسابات، أخطاء في الحسابات
 Irregularity خطأ، مخالفة، عدم انتظام، عدم صحة
 Irrelevant خارج عن الموضوع، غير متصل بالموضوع
 Irreparable ال يصلح، ال يعوض
 Irrespective of بصرف النظر عن
 Irresponsibility عدم مسئولية، عدم التزام
 Irresponsibility انعدام المسئولية، استهتار
 Irresponsible غير مسئول، غير ملتزم
 Irreversible غير قابل لإلعادة، ال رجوع فيه
 Irrevocable غير قابل لإللغاء، غير قابل للرجوع فيه
 Irrevocable غير قابل للنقض، ال رجعة فيه، نهائي
 Irrevocable credit اعتماد غير قابل لإللغاء
 Irrevocable credit اعتماد غير قابل للنقض
 Irrevocable Credit ائتمان ثابت
 Irrevocable decision قرار نهائي
 Irrevocable documentary credit اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء
 Irrevocable letter of credit خطاب اعتماد غير قابل لإللغاء
 Irrevocable letter of credit خطاب اعتماد غير قابل للنقض
 Irrevocable Letter of Credit االعتماد غير القابل للنقض
 Irrigation رى
 Irrigation projects مشروعات ري
 Island position مكان بارز لإلعالن في جريدة
 Iso-costs تكاليف متساوية
 Iso-outlay curves منحنيات التساوي إنفاقي
 Iso-product منتج متكافئ
 Iso-product كمية متساوية، الناتج المتساوي
 Iso-product curves منحنيات التساوي اإلنتاجي
 Iso-profit ربح متكافئ
 Iso-revenue دخل متساو
 Isolate, to عزل
 Isolated locations مواضع معزولة
 Isolating tape شريط عازل
 Isolation عزلة، خلوة
 Isolationism عزلة، انعزالية
 Isolationism عزل



 Issuable قابل لإلصدار
 Issuable banknotes بنكنوت مصرح بإصداره
 Issuable profits أرباح تقديرية، - مفترضة
 Issue إصدار، نتيجة، نهاية، مخرج
 Issue نقطة الخالف، نزاع، قضية، إصدار
 Issue a certificate, to أصدر شهادة
 Issue a check, to أصدر شيًكا
 Issue a decree, to أصدر قراراً 
 Issue a loan, to أصدر قرًضا، طرح قرضا
 Issue a prospectus, to طرح نشرة
 Issue above par إصدار بأكثر من القيمة االسمية
 Issue an order, to أصدر أمرا، أعطى أمرا
 Issue at a discount إصدار بأقل من القيمة االسمية
 Issue at a premium إصدار متضمن العالوة
 Issue at par إصدار بعسر التكافؤ
 Issue by tender إصدار حسب العرض
 Issue by tender اإلصدار بالمناقصة
 Issue capital راس المال المصدر
 Issue costs مصاريف اإلصدار
 Issue department قسم اٍإلصدار
 Issue department قسم اإلصدار
 Issue market سوق اإلصدارات
 Issue of a permit إصدار ترخيص
 Issue of allotments تخصيص اعتمادات
 Issue of banknotes إصدار البنكنوت
 Issue of debentures إصدار سندات
 Issue of facts مسألة موضوعية، - متعلقة بالوقائع
 Issue of law مسألة قانونية
 Issue of orders إصدار أوامر
 Issue of stock نشرة اإلصدار
 Issue of stock إصدار اسهم
 Issue on payment تسليم لقاء الدفع
 Issue paper دراسة، تقرير
 Issue price مجموعة مروجي اإلصدارات
 Issue price سعر التسليم، سعر اإلصدار
 Issue prospectus إصدار أسهم
 Issue shares at a premium, to أصدر أسهما بعالوة
 Issue shares at discount, to أصدر أسهما بأقل من القيمة االسمية
 Issue shares at par, to أصدر أسهما بالقيمة االسمية
 Issue shares, to أصدر أسهما، طرح أسهما
 Issue syndicate سعر اإلصدار
 Issue voucher مستند تسليم، مستند صرف
 Issue, to أصدر، طرح
 Issued capital رأس مال مصدر
 Issued capital راس المال المصدر
 Issuer محرر ورقة تجارية أو سند إذني
 Issuing إصدار، نشر، توزيع
 Issuing bank مصرف مصدر، مصرف اإلصدار
 Issuing bank مصرف اإلصدار
 Issuing broker سمسار إصدار
 Issuing house مؤسسة إصدار
 Issuing house بيت اإلصدار، مؤسسة اإلصدار
 Issuing office مكتب إصدار، قسم اإلصدار
 Italics الحروف المائلة
 Item مادة، بند، فقرة، قيد، مفردة
 Item بند، مفردة
 Item in an account مفردة حساب، بند حساب
 Item of expenditure بند من بنود المصروفات
 Item of income عنصر من عناصر الدخل
 Item on the agenda موضوع مدرج بجدول األعمال، بند ---
 Itemize يفصل البنود
 Itemize, to فصل، حرر تفصيال، عدد، وجه الحسابات  إلى بنودها
 Itemized ُمفَصَّل، تفصيلي



 Itemized account حساب تفصيلي
 Itemized appropriation تخصيص ذو بنود محددة
 Itemized balance sheet ميزانية مفصلة البنود
 Itemized Balance Sheet ميزانية مقصلة البنود
 Itemized bill قائمة حساب تفصيلي
 Itemized invoice فاتورة مفصلة البنود
 Iteration تكرار
 Iteration routine روتين عمليات تكرارية، روتين تكراري
 Iterative مكرر، معاد، تكراري
 Iterative method أسلوب المعاودة، - التكرار
 Iterative process عملية تكرارية
 Itinerant متنقل
 Itinerant merchant تاجر متجول
 Itinerant salesman باعة متجولون
 Itinerary خط السير
 Itinerary بيان مراحل السفر
 Jack leg مزيف، مزور
 Jack of-all-trades مشتت الجهود
 Jack of all trades مشت الجهود، شخص يمارس عدة حرف
 Jack pot جائزة كبرى
 Jack up prices, to رفع األسعار
 Jacket ملف، ظرف، غطاء
 Jail سجدن، غرفة حجز
 Jailor سجان، حارس السجن
 Jajo دفعات ربع سنوية للفوائد
 Jam ازدحام، ضجيج، مربة
 Jam ازدحام
 Janitor بواب، حارس
 Jarring متعارض
 Jarring interests مصالح متعارضة
 Jawbone policies توجيها، تعليمات
 Jejune جدب، غير خصب، قاحل
 Jejune land أرض جدباء، - قاحلة
 Jelly-fish policy سياسة نصف الحلول
 Jeopardize يعرض للخطر
 Jeopardize the company’s repute, -- عرض للخطر سمعة الشركة، شوه
 Jeopardize, to ه، أشر، جازف َض للخطر، شوَّ َعرَّ
 Jeopardy خطر، مخاطرة
 Jeopardy clause; شرط حدوث الكوارث
 Jerky curve منحنى مهتز
 Jet نفاثة، طائرة نفاثة
 Jet engine محرك نفاث
 Jet liner طائرة ركاب نفاثة
 Jet plane طائرة نفاثة
 Jetsam مقذوفات، سلع طرحت في البحر
 Jetsam سلع مطروحة من سفينة
 Jetsam and floatsam حطام عائم، مطروحات البحر، نفايات بحرية
 Jettison يتخلص من سلعة بطرحها في البحر
 Jettison, to قذف بالبحر، خفف حمولة سفينة
 Jigs and fixtures مرشدات ومثبتات
 Job وظيفة، عمل، مهمة
 Job وظيفة، عمل، شغلة
 Job العمل (الوظيفة)
 Job adjustment تكيف مع العمل
 Job adjustment التكيف مع الوظيفة
 Job aim هدف وظيفي
 Job analysis تحليل الوظائف
 Job Analysis تحليل العمل (الوظيفة)
 Job analyst محلل وظائف
 Job analyst أخصائي تحليل الوظائف
 Job announcement إعالن عن وظيفة
 Job assignment إسناد عمل لشخص
 Job audit مراجعة الوظائف



 Job breakdown تجزئة العمل، تفتيت العمل
 Job breakdown تجزئة العمل
 Job Breakdown تفصيل الوظائف
 Job card بطاقة عمل
 Job categories فئات وظيفية
 Job classification تصنيف الوظائف
 Job Classification تصنيف الوظائف
 Job cluster مجموعة وظيفية
 Job Clusters مجموعات الوظائف (األعمال
 Job components مكونات الوظيفة
 Job components مكونات العمل
 Job conditions ظروف العمل
 Job content محتوى الوظيفة
 Job context محيط الوظيفة
 Job control تحكم في الوظائف
 Job costing تكلفة العمالة
 Job costing حساب تكاليف العمل
 Job Costing حساب تكاليف العمل
 Job creation إيجاد وظائف، خلق وظائف
 Job creation program برنامج توفير الوظائف
 Job data بيانات الوظيفة
 Job definition تحديد مهام الوظيفة، تعريف الوظيفة
 Job demands مطالب العمل
 Job description توصيف الوظيفة، وصف الوظيفة
 Job description توصيف الوظائف
 Job Description وصف العمل
 Job design تصميم الوظيفة، توضيح مواصفات شاغل  الوظيفة
 Job design تصميم الوظيفة
 Job dilution تخفيض مهارة الوظيفة
 Job discrimination التفرقة بين الوظائف
 Job dispute نزاع العمل
 Job dissatisfaction عدم الرضا عن العمل
 Job duties واجبات الوظيفة
 Job engineering تنظيم العمل
 Job enlargement توسيع نطاق الوظيفة
 Job enrichment إثراء الوظيفة
 Job environment مناخ العمل، بيئة العمل
 Job environment بيئة عمل
 Job Environment بيئة العمل
 Job evaluation تقييم الوظيفة
 Job evaluation تقييم الوظائف
 Job Evaluation تقييم العمل (تقويم العمل)
 Job evaluation manual دليل تقييم الوظائف
 Job expectation مستقبل الوظيفة
 Job factors عناصر العمل
 Job factors عوامل الوظيفة
 Job family عائلة الوظائف، مجموعة وظائف متجانسة
 Job family مجموعة وظيفية
 Job Family أسرة العمل
 Job flow control التحكم في سير العمل
 Job goods سلع تصفية، أصناف غير متجانسة
 Job grades درجات وظيفية
 Job grading التدريج الوظيفي
 Job Grading تدرج الوظائف
 Job grievance شكوى متعلقة بالعمل
 Job identification تعريف الوظيفة
 Job instruction training تدريب مهني
 Job line; أصناف تصفية
 Job methods training تدريب على أساليب العمل
 Job number رقم الوظيفة
 Job of confidence وظيفة يشغلها الثقاة
 Job offers وظائف خالية، طلب موظفين
 Job opening وظيفة خالية



 Job opportunities فرص العمل
 Job order أمر شغل
 Job order أمر شغلن أمر إنتاج
 Job order cost accounting محاسبة تكاليف أوامر اإلنتاج
 Job placement توظيف، إيجاد وظيفة لشخص
 Job planning تخطيط العمل
 Job pricing تسعير الوظائف 
 Job Pricing تسعير العمل
 Job profile لمحة مختصر عن الوظيفة
 Job qualifications مؤهالت شاغل الوظيفة
 Job ranking ترتيب الوظائف
 Job ranking ترتيب الوظائف
 Job Ranking Method أسلوب وضع الرتب للوظائف
 Job rate معدل التوظيف
 Job rating تقييم الوظائف
 Job relations عالقات عمل
 Job requirements مطالب الوظيفة، مقتضيات شغل الوظيفة
 Job requirements متطلبات الوظيفة
 Job retraining إعادة تأهيل، - تدريب
 Job rotation تناوب وظيفي
 Job rotation التقلب بين الوظائف
 Job satisfaction الرضا عن العمل
 Job security - استقرار الوظيفة، ثبات
 Job seeker باحث عن وظيفة
 Job seeking period فترة بحث عن عمل
 Job seeking period فترة البحث عن عمل
 Job seniority أقدمية في الوظيفة
 Job shop ورشة تعمل بنظام إنتاج الطلبيات
 Job simplification تبسيط الوظائف
 Job Simplification تبسيط العمل
 Job specifications مواصفات العمل، - الوظيفة
 Job specifications مواصفات شغل الوظيفة
 Job Specifications مواصفات العمل
 Job splitting تجزئة مهام الوظيفة، تفتيت العمل
 Job splitting تجزئة العمل
 Job standardization تنميط الوظائف
 Job standardization تنميط العمل
 Job Standardization توحيد مقاييس العمل
 Job structure هيكل الوظائف
 Job structure هيكل الوظائف
 Job study دراسة الوظائف
 Job study دراسة الوظيفة
 Job Study دراسة الوظيفة
 Job summary ملخص وصف الوظيفة
 Job test اختبار قبول الوظيفة
 Job title مسمى الوظيفة
 Job to job comparison مقارنة وظيفة بغيرها
 Job turnover دوران العمل
 Job vacancies وظائف خالية
 Job vacant وظيفة خالية
 Job work عمل بالقطعة، عمل بالمقاولة
 Job, to ضارب، قام بدور السمسار
 Jobber سمسار بورصة، وسيط
 Jobber سمسار أوراق مالية، وسيط، ُمَضارب
 Jobber’s turn ربح السمسار من فروق األسعار
 Jobbery مضاربة في األوراق المالية
 Jobbery استغالل الوظيفة لتحقيق كسب شخصي
 Jobbing شغلة
 Jobbing house بيت سمسرة أوراق مالية
 Jobless عاطل، ليس له وظيفة، خالي شغل
 Jobless عاطل
 Joblessness بطالة، خلو من أية وظيفة
 Joblessness بطالة



 Jogger جهاز هزاز
 Join a lawsuit, to تدخل في دعوى
 Join issue, to قبل تحكميًا
 Join, to اتحد، شارك، انضم، تالقى 
 Joint مشترك، متصل 
 Joint مشترك
 Joint-stock bank مصرف شركة مساهمة
 Joint-stock company شركة مساهمة
 Joint account حساب مشترك
 Joint action عمل جماعي، عمل مشترك
 Joint adventure شركة محاصة
 Joint agreement اتفاق مشترك
 Joint agreement اتفاقية مشتركة
 Joint and several  متكافلون ومتضامون جماعة وفرادى
 Joint and several bond سند مشترك بالتضامن والتكافل
 Joint And Several Bond سند مشترك بالتضامن والتكافل
 Joint and several contract عقد تضامني وتكافلي
 Joint and several guarantee كفالة تضامنية، ضمانة تضامنية
 Joint and several liability مسئولية مشتركة وتضامنية
 Joint and several liability مسئولية تضامنية وتكافلية
 Joint and several note كمبيالة بالضامن والتكافل
 Joint and several obligation التزام مشترك وتضامني
 Joint and survivor annuity معاش مشترك
 Joint application طلب جماعي
 Joint attorney شريك موٍص 
 Joint beneficiaries منتفعون مجتمعون
 Joint board مجلس مشترك
 Joint bonds سندات مصدرة من مجموعة شركات  عمل  تجاري مشترك
 Joint business عمل تجاري مشترك
 Joint buying agreement اتفاق مشترك للشراء
 Joint capital رأس مال مشترك
 Joint commission لجنة مختلطة، لجنة متعادلة
 Joint committee لجنة مشتركة
 Joint complaint شكوى جماعية
 Joint conference لجنة توفيق، - وساطة
 Joint consultation تشاور مشترك  عقد مشترك
 Joint consultation تشاور مشترك
 Joint contract عقد مشترك
 Joint contract عقد جماعي
 Joint cost تكلفة مشتركة، تكلفة متصلة
 Joint Cost الكلفة المشتركة
 Joint costs; - costing تكلفة مشتركة
 Joint covenant تضامن إيجابي، تضامن الدائنين
 Joint creditor دائن شريك
 Joint creditor دائن مشترك
 Joint current account حساب جار مشترك
 Joint custody حراسة مشتركة، حفظ مشترك
 Joint debtor مدين متضامن
 Joint debtor مدين متضامن
 Joint defendant مدعي عليه مع آخر
 Joint demand طلب مشترك
 Joint demand طلب متصل، طلب مشترك
 Joint endorsement تظهير مشترك
 Joint enterprise مؤسسة مشتركة
 Joint estate ملكية على المشاع
 Joint Facilities Income إيرادات المرافق المشتركة
 Joint financing تمويل مشترك
 Joint founder مؤسس شريك
 Joint funds أموال مشتركة
 Joint guaranty كفالة تضامنية، ضمانة
 Joint guaranty كفالة تضامن
 Joint guardian وصي باالشتراك مع غره، وصي منضم
 Joint heir وريث مع غيره



 Joint holder حائز مع غيره، شريك في الحيازة، مستفيد  مع غيره
 Joint holdings أسهم ال تجزأ
 Joint insurance تأمين مشترك، - متحد
 Joint interest مصلحة مشتركة
 Joint legatee موصى له مع آخر
 Joint level مستوى متساوٍ 
 Joint liability مسئولية مشتركة، - تضامنية
 Joint liability التزام مشترك
 Joint management إدارة مشتركة
 Joint manager مدير مشارك
 Joint measure عمل مشترك، إجراء مشترك
 Joint meeting جلسة مشتركة، - مختلطة
 Joint mortgage رهن مشترك
 Joint note سند إذني شائع المسئولية
 Joint note كمبيالة مشتركة
 Joint obligation التزام تضامني
 Joint owner مالك على المشاع
 Joint ownership ملكية شائعة، - على المشاع
 Joint ownership ملكية مشتركة
 Joint partner شريك مع غيره
 Joint policy وثيقة تأمين مشترك
 Joint policy عقد تأمين مشترك
 Joint product ُمنتَج مشترك، - مرتبط
 Joint production إنتاج مشترك
 Joint products منتجات متصلة
 Joint program برنامج مشترك
 Joint property ملكية على المشاع، ملكية شائعة، - مشتركة
 Joint proprietor مالك على المشاع، مالك مشترك مع غيره
 Joint proprietor مالك على الشيوع
 Joint Purchase شراء مشترك
 Joint responsibility مسئولية تضامنية
 Joint shares مجموعة أسهم غير قابلة للقسمة
 Joint signature توقيع مشترك
 Joint statement بيان مشترك
 Joint stock رأس مال شركة، حصص في شركة
 Joint stock bank مصرف شركة مساهمة
 Joint stock company شركة مساهمة، - مغلفة
 Joint Stock Company شركة مساهمة (شركة محاصة)
 Joint subsidiary شركة مشتركة تابعة
 Joint supply عرض متالزم، عرض سلع مرتبطة
 Joint supply عرض متصل
 Joint surety كفالة تضامنية
 Joint surety كفالة تضامنية
 Joint tariff تعريفة مشتركة
 Joint tenancy حيازة غير قابلة للتجزئة
 Joint tenant مستأجر مع غيره، حائز --
 Joint undertaking منشأة مشتركة
 Joint variance انحراف مشترك
 Joint Variance االنحراف المشترك
 Joint venture شركة مشتركة
 Joint venture مشروع مشترك
 Jointly باالشتراك، بالتضامن، بالتكافل
 Jointly and separately مجتمعين أو منفردين
 Jointly and severaly بالتكافل والتضامن
 Jointly liable; مسئول بالضامن
 Jointure صداق في حالة الوفاة، بائنة عقارية
 Journal صحفية يومية، جريدة يومية، دفتر يومية
 Journal دفتر اليومية
 Journal-entry قيد يومية
 Journal entry قيود اليومية
 Journal item بند يومية
 Journal voucher حافظة يومية
 Journalism صحافة



 Journalist صحفي
 Journalize يدون في دفتر اليومية
 Journalizer كاتب في دفتر اليومية
 Journalizing إجراء قيود اليومية
 Journey رحلة، سفر
 Journey overland رحلة برية، سفر بطريق البر
 Judge قاٍض 
 Judgement bond كفالة لتنفيذ الحكم
 Judgement creditor دائن بمقتضى الحكم
 Judgement debt دين ثابت بحكم
 Judgement debtor مدين بمقتضى حكم
 Judgement note مذكرة قضائية
 Judgement respited حكم مع وقف التنفيذ
 Judgement summon استدعاء للمحكمة
 Judgement, judgment حكم
 Judgment-at-law حكم في قوة الشيء المقضي به
 Judgment absolute حكم نهائي
 Judgment affirmed حكم مؤيد
 Judgment after trial حكم حضوري
 Judgment by default حكم غيابي
 Judgment creditor دائن بمقتضى حكم
 Judgment currency clause شرط الحماية من تغير عملة البلد
 Judgment debt دين محكوم به
 Judgment debtor مدين محكوم عليه
 Judgment in absence حكم غيابي
 Judgment lien امتياز محكوم به
 Judgment modified حكم معاد
 Judgment nisi حكم مقيّد
 Judgment over حكم شامل
 Judgment; judgment حكم، قرار
 Judgmental تقديري
 Judicial قضائي
 Judicial announcement إعالن قضائي
 Judicial assistance مساعد قضائية
 Judicial bond تعهد قضائي
 Judicial branch سلطة قضائية
 Judicial branch سلطة قضائية
 Judicial code قانون اإلجراءات
 Judicial control رقابة قضائية
 Judicial control رقابة قضائية
 Judicial discretion سلطة قضائية تقديرية
 Judicial duties وظيفة قضائية
 Judicial enquiry تحقيق قضائي
 Judicial fees رسوم قضائية
 Judicial fees رسوم قضائية
 Judicial hierarchy سلم قضائي، تدرج قضائي، رئاسة قضائية
 Judicial immunity حصانة القضاء، - قضائية
 Judicial investigation تحريات قضائية
 Judicial judgment حكم قضائي
 Judicial officer مأمور ضبط قضائي
 Judicial police شرطة قضائية
 Judicial power سلطة قضائية
 Judicial procedures إجراءات قضائية
 Judicial proceedings إجراءات قضائية
 Judicial record صحيفة سوابق، - الحالة الجنائية
 Judicial sale بيع قضائي، - بحكم قضائي
 Judicial Sale بيع قضائي
 Judicial separation انفصال بحكم القضاء
 Judicial system نظام قضائي
 Judicious حكيم، حصيف
 Juggle خداع، تالعب، احتيال
 Juggle with facts, to تالعب بالحقائق، طمس الحقيقة
 Juggle with figures, to تالعب باألرقام



 Jumbo syndicated loan قرض مصرفي ضخم
 Jump قفزة، وثبة
 Jump a claim يغتصب حقا
 Jump in prices قفزة في األسعار
 Jump into conclusion, to استنتاج متسرع
 Jumpiness of the market عصبية السوق
 Jumpy market سوق متقلبة، - غير مستقرة
 Junction وصلة، ملتقى، نقطة اتصال
 Junior من المرتبة التالية، تابع، صغير
 Junior مبتدئ، مستجد، أصغر
 Junior board of directors مجلس إدارة مصغر
 Junior bonds سندات من المرتبة الثانية
 Junior bonds سندات ثانوية
 Junior Bonds سندات ثانوية
 Junior creditor دائن في المرتبة الثانية
 Junior creditor دائن من المرتبة الثانية
 Junior employee موظف صغير
 Junior mortgage رهن حديث، رهن من المرتبة الثانية
 Junior mortgage رهن أصغر، رهن من الدرجة الثانية
 Junior partner شريك حديث، آخر الشركاء
 Junior partner شريك أصغر
 Junk نفاية، خردة
 Junk-market سوق الخردة،
 Junta ُعْصبة مهيمنة
 Juridical قانوني، شرعي، قضائي
 Juridical day يوم جلسة، يوم انعقاد المحكمة
 Juridical person شخص معنوي، شخص قانوني
 Juridical personality شخصية اعتبارية
 Juridical position مركز قانوني
 Juridical system نظام قانوني
 Jurisconsult مستشار قانوني، فقيه
 Jurisdiction والية قضائية، اختصاص قضائي، صالحية  قضائية
 Jurisdiction اختصاص، دائرة اختصاص، سلطة قضائية
 Jurisdiction clause شرط االختصاص القضائي
 Jurisdiction risk مخاطر االختصاص
 Jurisdictional dispute خالف حول االختصاص
 Jurisprudence فقه، اجتهاد قضائي
 Jurist فقيه، عالم بالقانون، محام
 Juror محلف، عضو في هيئة المحلفين
 Juror عضو هيئة المحلفين
 Jury هيئة المحلفين
 Jury هيئة المحلفين
 Jury-box منصة المحلفين
 Jury process دعوة المحلفين لالجتماع 
 Jury’s findings حكم المحلفين
 Juryman محلف، عضو في لجنة محلفين
 Jurywoman محلفة، عضو في لجنة محلفات
 Just صحيح، صائب، عادل، منصف، شرعي
 Just بالضبط بالتدقيق بالكاد
 Just cause دعوى عادلة
 Just compensation تعويض عادل
 Just issued صدر حديثا
 Just price ثمن عادل
 Just price سعر عادل
 Just sufficient بالكاد يكفي
 Just wage أجر عادل
 Justice قضاء ، عدالة
 Justice عدالة
 Justice of peace قاضي التصالح، قاضي صالح، قاضي أمن
 Justice of peace قضاء الصلح
 Justiciable خاضع لمحكمة، تابع -
 Justifiable قابل للتبرئة، له ما يبرره
 Justification تبرر، تأييد، دفاع



 Justification تبرير
 Justification تبرير
 Justificative مبرئ، مؤيد، مثبت
 Justify, to ر، أيَّد، أثبت برَّ
 Jut now في الحال، حاالً 
 Juvenile حدث، صبي
 juvenile حدث، صبي، خاص باألحداث
 Juvenile court محكمة أحداث
 Juvenile delinquent; حدث مجرم
 Juvenile labor تشغيل األحداث
 Juvenile welfare حماية األحداث
 Kaffirs أسهم شركات المناجم في جنوب أفريقيا
 Kalendae أول أيام الشهر الستحقاق الفوائد
 Kalendar; calendar تقويم، نتيجة
 Kameralism تجارية، ولع بجمع المال، مركنتيلية
 Kangaroo سلطة رئيس لجنة مجلس العموم في اختيار ما  يشاء من نصوص للبحث
 Kantar قنطار
 Karat قيراط
 Karat, carat قيراط
 Keel صالب السفينة
 Keelage أجرة رسو السفينة، رسم --
 Keelage رسم إرساء السفينة
 Keen حاد، صارم، شديد
 Keen حاد، قوي
 Keen competition منافسة حادة
 Keen demand طلب شديد
 Keen interest اهتمام شديد
 Keen prices أسعار منافسة، أثمان مناسبة
 Keenly بشدة، برغبة، بشوق
 Keenness فطنة، حدة، شوق، حماس
 Keep a book يمسك دفتًرا
 Keep a copy يحتفظ بنسخة
 Keep a copy, to احتفظ بنسخة
 Keep a shop, to أدار محالً 
 Keep books of records; to مسك سجالت محاسبية
 Keep down interest, to دفع الفوائد في تاريخ استحقاقها
 Keep going, to واصل النشاط
 Keep in repair يقوم بصيانة
 Keep one’s engagements, to نفذ تعهداته
 Keep prices down, to منع ارتفاع األسعار
 Keep records يمسك دفاتر
 Keep the account, to َمَسَك الدفاتر، مسك الحسابات
 Keep the cash, to تولى أعمال الخزينة
 Keep the minutes, to أعد محضر االجتماع 
 Keep the order, to حافظ على النظام
 Keep the peace, to حافظ على السالم االجتماعي، -- النظام  العام
 Keep under lock and key, to احتفظ بالشيء في مكان مغلق
 Keep within the law, to التزم بالشرعية
 Keep, to احتفظ، حفظ، مسك
 Keeper حارس، أمين، حاجب
 Keeper حارس
 Keeper of Great Seal وزير العدل البريطاني، حامل الختم األعظم
 Keeper of records كاتب محكمة
 Keeping books إمساك الدفاتر
 Keeping of the books مسك دفاتر
 Keepwell letter خطاب توصية، - تعزيز
 Kerb رصيد، حافة طريق
 Kerb-stone market سوق مالية خارج جدول األسعار
 Kerb broker سمسار خارج البورصةن   –   غير رمسي
 Kerb market سوق مالية خارج البورصة، - خارج جدول  األسعار
 Kerb market سوق أرصفة، خارج جدول األسعار، خارج  البورصة
 Kerb; curb حافة رصيف، خارج البورصة
 Key مفتاح، دليل، شفرة، رئيسي



 Key-board لوحة المفاتيح، مجموعة حروف آلة كاتبة
 Key-industry صناعة رئيسية، صناعة أم
 Key-man رجل مهم، مدير أساسي
 Key-money عربون، خلو رجل
 Key-position وظيفة رئيسية
 Key-products منتجات رئيسية
 Key-punch آلة تثقيب
 Key-staff وظائف عليا، كوادر
 Key-word كلمة السر
 Key currency عملة رئيسية
 Key functions وظائف رئيسية
 Key jobs أعمال هامة
 Key operation عملية رئيسية
 Key personnel موظفون أساسيون
 Key plan خطة رئيسية
 Key points نقاط أساسية
 Key points نقاط حاكمة
 Key position مركز وظيفي رئيسي
 Key punch آلة تثقيب بلوحة مفاتيح
 Key resources موارد أساسية
 Key results analysis تحليل النتائج األساسية
 Key sort card بطاقات الفرز
 Key staff كبار الموظفين
 Key verify يحقق البيانات بواسطة آلة مراجعة
 Key word كلمة المفتاح
 Key worker عامل أساسي
 Keyboard لوحة مفاتيح
 Keyboard computer حاسب ذو لوحة مفاتيح
 Keyboard currency عملة رئيسية
 Keyboard entry إدخال بلوحة مفاتيح
 Keyboard industry صناعة أساسية
 Keyboard printer طابعة بلوحة مفاتيح
 Keyboard punch آلة تثقيب بلوحة مفاتيح
 Keynesian economics نظرية اقتصادية لجون ماينارد كينيز
 Kibor; kuwait interbank offered   rate سعر بين المصارف في الكويت
 Kickback مردودات، عمولة خفية
 Kickback إتاوة
 Kidnapping خطب، اختطاف
 Kill a project, to رفض مشروًعا، قتل مشروًعا في مهده
 Kill inflation, to قضى على التضخم
 Kilo كيلو، ألف
 Kilo characters per second ألف حرف في الثانية
 Kilobaud ألف وحدة ثنائية في الثانية، كيلو بود
 Kilobit كيلو بت
 Kilobyte كيلو بايت
 Kilobyte second كيلو بايت ثانية
 Kilocycle ألف ذبذبة، كيلو سيكل
 Kilogram كيلو جرام، ألف جرام
 Kilometer كيلو متر، ألف متر
 Kilometre; kilometer كيلو متر
 Kilovolt كيلو فولت، ألف فولت
 Kilowatt كيلووات
 Kilowatt كيلو وات، ألف وات
 Kilowatt-hour كيلووات/ ساعة
 Kilowatt hour كيلو وات في الساعة 
 Kin قريب، قرابة
 Kind نوع، جنس، صنف
 Kindered trades صناعات مترابطة
 Kindly يردى التفضل
 Kinetograph جهاز تسجيل حركات العضالت
 King’s highway طريق سريع
 King’s warehouse مخزن جمركي
 Kite مراب، محتال، ورقة/ طائرة، كمبيالة،  إسعاف، - مجاملة، 



 Kite سداد دين بكمبيالة مجاملة، سند وهمي
 Kite a labor, to أصدر شيًكا بدون رصيد
 Kite check شيك بدون رصيد
 Kite flying سحب سند وهمي، إصدار كمبياالت وهمية
 Kite labor شيك بدون رصيد
 Kiteflying إصدار كمبياالت مجاملة
 Kiting طرح شيكات بالسوق بدون رصيد
 Kitty حصالة لصندوق مشترك
 Knitted goods مشغوالت تريكو
 Knock down يخفض السعر، يرسي المزاد
 Knock off ينقص
 Knock, to قرع، فرقع، حطم، خفض السعر
 Knockdown price سعر أدنى، سعر للدعاية، سعر المفاجأة
 Knockdown price سعر منخفض
 Knocked down مفكك، غير مجمع، إرساء المزاد
 Knockout تواطؤ بين المزايدين على خفض األسعار
 Knockout competition منافسة حادة
 Knockout price   سعر مخفض للغاية
 Knockout price سعر بخس
 Knot عقدة، ميل بحري في الساعة
 Knot عقدة، ميل بحري في الساعة
 Knotty معقد، شائك
 Knotty problem مشكلة معقدة، - شائكة
 Know-how معرفة فينة، حق المعرفة
 Know-how دراية، خبرة، سر الصنعة، حق المعرفة
 Know, to علم، عرف
 Knowledge معرفة، معارف، معلومة
 Knowledge معرفة
 Knowledge structure هيكل المعرفة
 Known معلوم، معروف، ذائع الصيت
 Kolkhoz كلخوز، مزرعة جماعية في االتحاد السوفيتي
 Kraft كرافت
 Kraft cardboard كرتون كرافت
 Kraft paper ورق لف، ورق كرافت
 Kurtosis تفرطح
 Label بطاقة مميزة، عالمة، الفتة
 Label إشارة، عالمة، بطاقة تمييز
 Label area منطقة العامة
 Label card بطاقة العالمة
 Label checking مراجعة العالمة
 Label expression تمييز العالمة
 Label of union شارة نقابية
 Label record سجل عالمة
 Labeling تمييز بعالمات
 Labeling machine آلة وضع العالمات
 Labelling لصق عالمات، لصق بطاقات
 Labor-camp معسكرات عمل، مخيمات عمل
 Labor-capital conflicts نزاعات العمال ورأس المال، منازعات --،  صراعات 
 Labor-management cooperation التعاون بين اإلدارة والعمال
 Labor-management relations عالقات عمل، عالقة بين العمال واإلدارة 
 Labor-market سوق العمل
 Labor-power قوة العمل
 Labor-saving توفير العمل، توفير اليد العاملة
 Labor-saving invention اختراع يوفر العمالة
 Labor-saving machinery ماكينات توفر العمالة
 Labor absorption استيعاب اليد العاملة، تشغيل --، امتصاص   -
 Labor accident إصابة عمل
 Labor administration إدارة العمل، مصلحة العمل
 Labor affairs شئون العمال
 Labor agreement اتفاق عمل جماعي
 Labor agreement اتفاق عمالي
 Labor area منطقة عمل 
 Labor area منطقة عمل



 Labor attache ملحق عمالي
 Labor attorney محام عمالي
 Labor bank مصرف عمالي، بنك عمال
 Labor bank مصرف العمال، بنك العمل
 Labor budget موازنة تخطيط القوى العالمة
 Labor budget موازنة عمالية
 Labor bureau; مكتب عمل، - توظيف، إدارة العمل
 Labor bureaucracy بيروقراطية عمالية
 Labor co-operatives جمعيات تعاونية عمالية
 Labor code قانون العمل
 Labor conditions ظروف العمل
 Labor conditions شروط العمل، ظروف العمل
 Labor conditions bonus بدل طبيعة العمل
 Labor conflicts صراعات عمالية
 Labor contract عقد عمل
 Labor contractor مقاول عمال، متعهد عمال
 Labor contractor متعهد توريد عمال، مقاول عمال
 Labor control ضبط العمالة
 Labor convention اتفاقية عمل، مؤتمر عمالي
 Labor cost تكلفة العمل، تكلفة اليد العاملة
 Labor cost تكلفة العمل
 Labor Costs تكاليف العمل
 Labor court محكمة عمالية
 Labor court محكمة العمل
 Labor day عيد العمال
 Labor day عيد العمال، يوم العمل
 Labor demand طلب على اليد العاملة
 Labor demand الطلب على العمالة
 Labor deportation ترحيل العمال
 Labor dilution تخفيض مهارة الوظيفة
 Labor discipline نظام عمل، تأديب العمال
 Labor dispute نزاع عمالي، صراعات العمل
 Labor dispute نزاع عمالي
 Labor economics اقتصاديات العمل
 Labor education الثقافة العمالية
 Labor efficiency report تقرير كفاءة اليد العاملة
 Labor efficiency variance تفاوت كفاءة اليد العاملة
 Labor Efficiency Variance انحراف كفاءة العمل
 Labor exchange بورصة عمالة، سوق اليد العاملة
 Labor force قوة العمل
 Labor force القوى العاملة
 Labor Force القوى العاملة
 Labor grade درجة العمل
 Labor grading تدرج العمل
 Labor Grading تدرج العمل
 Labor hour ساعة العمل
 Labor Hour Rate المعدل الساعي للعمل
 Labor hour rate method طريقة معدل ساعات العمل
 Labor immobility عدم مرونة عمالية، عدم حركية العمال
 Labor immobility تعذر انتقال العمال من عمل إلى آخر
 Labor income دخل من العمل
 Labor income دخل العمل
 Labor input مدخالت العمل
 Labor inspection تفتيش العمل
 Labor intensive كثيف العمل
 Labor intensive industry صناعة كثيفة العمالة
 Labor Intensive Industry الصناعة كثيفة العمل
 Labor law قانون العمل
 Labor leaders زعماء عماليون، - قادة
 Labor legislation تشريع عمل
 Labor legislations تشريعات العمل
 Labor market سوق العمل
 Labor Market سوق العمل



 Labor mobility مرونة اليد العاملة، سيولة -
 Labor mobility انتقال العمال من عمل آلخر
 Labor monopoly احتكار سوق العمال
 Labor monopoly احتكار العمل
 Labor motivation حافز على العمل
 Labor movement حركة عمالية
 Labor organization منظمة عمالية، هيئة عمالية
 Labor organization تنظيم العمل
 Labor party حزب العمال
 Labor party حزب العمل
 Labor piracy إغراء العمال، اجتذاب العمال من مؤسسة  لمؤسسة
 Labor piracy, labor pirating آراء العمال
 Labor policy سياسة عمالية
 Labor press صحافة عمالية
 Labor problems مشاكل العمل
 Labor productivity إنتاجية العمل
 Labor productivity إنتاجية العمال
 Labor Productivity إنتاجية القوى العاملة
 Labor reformer مصلح عمالي
 Labor registration تسجيل السكان العاملين
 Labor relations عالقات عمل
 Labor Relations عالقات العمل
 Labor relations structure هيكل عالقات العمل
 Labor requirements احتياجات من اليد العاملة
 Labor research بحوث العمل
 Labor reserve احتياطي من القادرين على العمل
 Labor reserve احتياطي العمل
 Labor resources موارد عم
 Labor shortage قلة اليد العاملة
 Labor shortage قلة العمل
 Labor solidarity تضامن عمالي
 Labor spy جاسوس على العمال
 Labor stability index دلل استقرار العمالة
 Labor statistics إحصاءات العمل
 Labor strife اضطرابات عمالية
 Labor structure هيكل العمل
 Labor supply عرض اليد العاملة
 Labor supply عرض العمل
 Labor theory of value نظرية تقدير القيمة حسب العمل المبذول
 Labor Theory of Value نظرية قيمة العمل
 Labor time record سجل وقت العمل
 Labor Time Record سجل وقت العمل
 Labor treaties معاهدات العمل
 Labor turnover دوران القوى العاملة
 Labor turnover معدل دوران العمل
 Labor Turnover العمال المستعاضون
 Labor union نقابة عمالية
 Labor unions نقابات العمال
 Labor unrest اضطرابات عمالية
 Labor unrest قلق عمالي
 Labor, labor عمل، يعمل، عمالة، أعمال
 Labor; labor عمل، عمالة، يد عاملة
 Laboratory معمل، مختبر
 Laboratory مختبر، معمل
 Laborer عامل
 Laborer, laborour العامل
 Laboring class طبقة عمالية
 Laboring day يوم عمل
 Laced card بطاقة مزركشة بالتثقيب
 Laches تقصير في المطالبة بالحق
 Lack نقص، عجز، قلة، عدم كفاية
 Lack قلة، نقص
 Lack of balance عدم توازن، خلل



 Lack of business نقص األعمال، ركود -
 Lack of capital نقص رؤوس األموال
 Lack of capital عدم توافر رؤوس األموال
 Lack of competitiveness غياب المنافسة
 Lack of diligence القصور في أداء العمل
 Lack of finance نقص التمويل
 Lack of funds نقص الموارد
 Lack of jurisdiction عدم اختصاص
 Lack of jurisdiction عدم االختصاص
 Lack of money قِلَّة المال،   –   النقود
 Lack of precision َعدم دقة
 Lack of sufficient data نقص البيانات الكافية، قلة --
 Lack, to افتقر إلى، احتاج إلى 
 Ladder سلَم خشبي
 Ladder system نظام ُسِلمي، نظام متدرج
 Lade, to ل، أوثق شحن، حمَّ
 Laden محمل، موثق، مشحون
 Laden in bulk مشحون ببضاعة غير معبأة
 Lading تحميل، شحن، شحنة، حمولة
 Lading شحنة، حمولة
 Lading of a ship حمولة سفينة
 Lading port ميناء شحن
 Lag تأخر، تعثر، فتور
 Lag تأخر، تخلف
 Lag الفاصل الزمني
 Lag-time فترة تأخير
 Lag, to تأخر، تباطأ، توانى
 Lagan, lagend سلع تطرح في البحر مع تعويمها، فقدان  البضاعة، طرح البضاعة في البحر
 Lagging factor عامل ُمعَطل، فرملة
 Lagging investment استثمار متعثر
 Lagging regions مناطق متخلفة
 Laisser-aller حرية التصرف
 Laisser-faire اتركه يعمل، دعه يعمل، مبدأ الحرية
 Laisser-faire economy اقتصاد حر
 Laissez – Fair Leadership القيادة غير الموجهة
 Laissez faire, laissez passer  "دعه يعمل، دعه يمر" حرية النشاط  االقتصادي
 Lame duck مضارب مفلس
 Land أرض، بر ، عقار
 Land أرض
 Land-value tax ضريبة قيمة األرض
 Land-worker عامل زراعي، أرض مرهقة
 Land act قانون زراعي
 Land agency وكالة عقارية
 Land agent وكيل عقارات، سمسار عقارات
 Land and building أرض ومبان
 Land assets رأس مال عقاري
 Land bank مصرف عقاري، بنك عقاري
 Land bank بنك عقاري
 Land carriage نقل بري
 Land certificate شهادة عقارية
 Land certificate شهادة أرض
 Land charges ضريبة عقارية
 Land clearing تمهيد األرض
 Land commission لجنة األرض
 Land commissioners مفوضو األرض
 Land conservation حفاظ على التربة
 Land conveyance نقل بري، نقل ملكية عقارية
 Land development تحسين األرض
 Land frontier حدود األرض، حدود برية
 Land grant هبة أرض
 Land holder مالك عقار، من ذوي األمالك
 Land holder مستأجر األرض
 Land holding حيازة عقارية



 Land hungry متعطش إلى أرض
 Land improvement استصالح األراضي، تسحين -
 Land improvement تحسين األرض
 Land in abeyance أرض خالية، - خالء
 Land labor يد عاملة زراعية، عمال زراعيون
 Land law قانون زراعي
 Land nationalization تأميم األراضي
 Land of plenty أرض الرخاء
 Land office إدارة عقارات الحكومة
 Land office مكتب األراضي
 Land ownership ملكية أرض، ملكية عقارية
 Land ownership ملكية عقارية
 Land parcel قطعة أرض
 Land patent سند تمليك حكومي
 Land reclaimed أرض مستردة من التصحير، إعادة تعمير  األرض
 Land reform إصالح زراعي
 Land register سجل عيني،
 Land register extract كشف مساحي، مستخرج من السجل العيني
 Land registration تسجيل عقاري
 Land registry office مصلحة المساحة
 Land rent إيجار زراعي، إيراد زراعي
 Land risk خطر بري
 Land risks أخطار برية
 Land survey مساحة، مسح األراضي، مصلحة المساحة
 Land surveyor and value مسَّاح، قياس، خبير مساحة
 Land tax ضريبة عقارية،
 Land tax ضريبة األراضي
 Land tenant حائز أرض، مزارع، مستأجر
 Land tenure نظام الحيازة العقارية
 Land tillage أرض حراث، أرض فالحة، ارض محروثة
 Land transportation نقل بري
 Land use انتفاع باألرض
 Land use استعمال األراضي
 Land value قيمة األرض
 Land, to نزل إلى البر، هبط إلى البر، وصل، فرغ
 Landed هابط، عقاري، أرضي، واصل إلى األرض
 Landed aristocracy من األعيان، ذوات إقطاعيون
 Landed cost ثمن بما فيه التفريغ
 Landed estate ملكية عقارية
 Landed estate ملكية عقارية
 Landed interests من ذوي األمالك
 Landed price السعر تسليم رصيف الميناء
 Landed property ملكية عقارية
 Landed proprietor مالك عقاري
 Landed securities ضمانات عقارية
 Landed weight وزن البضاعة عند التفريغ
 Landing تفريغ، هبوط، رسو، وصول، إنزال
 Landing إنزال
 Landing-card بطاقة وصول
 Landing-certificate شهادة تفريغ
 Landing-charges مصاريف تفريغ، رسوم هبوط
 Landing-permit; تصريح بالتفريغ، إجازة تفريغ، تصريح  بالهبوط
 Landing-station محطة الوصول
 Landing-weight وزن عند الوصول
 Landing certificate شهادة تفريغ
 Landing charges نفقات التفريغ
 Landing notice إشعار إنزال البضائع
 Landing order رخصة تفريغ
 Landing sale بيع يتم في ميناء الوصول
 Landless بدون أرض، معدم
 Landless peasantry مزارعون بدون أرض، مزارعون ال يمتلكون  أرًضا
 Landlocked country بلد غير ساحلي
 Landlord مالك العقار، مؤجر



 Landlord مالك العقار
 Landlord and tenant المالك والمستأجر
 Landlord liability مسئولية المالك
 Landlord’s property tax ضريبة أمالك
 Landlord’s warrant أمر تنفيذ من مالك العقار
 Language لغة
 Language processor معالج لغة
 Language translation ترجمة لغة الكمبيوتر
 Language translator مترجم اللغة
 Lapping تالعب في حسابات العمالء
 Lapse خطأ، انقضاء وقت، غياب، سقوط
 Lapse انقضاء، سقوط
 Lapse of an insurance policy انقضاء بوليصة تأمين
 Lapse of right انقضاء الحق، سقوط الحق، تقادم -
 Lapse of right سقوط الحق
 Lapsed ساقط، منقض، مستحق، منته، متقادم
 Lapsed منقضي، متقادم، سقط عنه الحق
 Lapsed bill كمبيالة منقضية
 Lapsed coupon كوبون سقط بالتقادم، قسيمة متقادمة
 Lapsed coupon قسيمة الغية
 Lapsed legacy وصية باطلة
 Lapsed legacy وصية ساقطة
 Lapsed order تفويض منته
 Lapsed patent براءة منتهية
 Lapsed policy بوليصة تأمين منتهية
 Lapsed policy بوليصة منقضية
 Larceny سرقة، اختالس
 Larceny سرقة 
 Large كبير، عريض، واسع
 Large-scale production إنتاج كبير
 Large-scale retail trade تجارة تجزئة كبيرة
 Large-scale unemployment بطالة شاملة
 Large estate ملكية كبيرة
 Large expenditure مصروفات كبيرة
 Large family عائلة كبيرة العدد
 Large farmer مزارع كبيرة
 Large holding of shares محفظة أوراق مالية ضخمة
 Large household بيت كثير األفراد، بيت عائلي عديد األفراد
 Large losses خسائر كبيرة
 Large powers سلطات واسعة
 Large production; إنتاج كبير، إنتاج على نطاق واسع
 Large scale industry صناعة كبرى، صناعة على نطاق واسع
 Large scale retailers تجارة تجزئة على مستوى واسع
 Large size حجم كبير، مقاس كبير
 Laser beam شعاع ليزر
 Last أخير، نهائي
 Last-day money قرض يسدد آخر الشهر
 Last-in-first-out (L.I.F.O) الوارد أخرا، يصرف أوال
 Last analysis تحلل أخير
 Last buyer مشتر أخير، مزايد أخير
 Last chance فرصة أخيرة، آخر فرصة
 Last clear chance آخر فرصة للنجاة
 Last consumer مستهلك نهائي
 Last days أيام أخيرة، آخر األيام
 Last four األشهر األربعة األخيرة من السنة
 Last heir آخر الورثة
 Last in, first out ما يدخل أخيًرا يخرج أوالً 
 Last In, First Out (LIFO) البضائع الداخلة أخيراً تصرف أوالً 
 Last resort مرجع أخير، - نهائي
 Last resort مرجع أخير
 Last trading day آخر يوم للتبادل
 Last will; testament رغبة أخيرة، وصية
 Last, to استمر، دام، تبقى



 Late متأخر، أخير، المأسوف عليه، المرحوم
 Late-comer آخر الوافدين
 Late delivery تسليم بعد الميعاد
 Late intelligence آخر األنباء
 Late owner مالك سابق
 Latency time زمن االنتظار
 Lateness تأخير
 Latent كامن، مستتر، مختٍف، خفي
 Latent defect عيب خفي
 Latent defect clause شرط العيوب الخفية
 Latent defect; عيب مستتر، - كامن، - خفي
 Latent inflation تضخم كامن
 Latent partner شريك موٍص 
 Latent partner شريك مستتر
 Latent unemployment بطالة مستترة
 Lateral جانبي
 Lateral جانبي
 Lateral communication اتصال أفقي
 Lateral integration تكامل أفقي
 Lateral linkage الروابط األفقية
 Lateral mobility انتقال العمال بين أعمال متشابهة
 Lateral parity تطابق جانبي أو عرضي
 Lateral parity track مسار التطابق الجانبي او العرضي
 Lateral relations العالقات األفقية
 Latest allowed date آخر تاريخ متأخر
 Latest closing سعر اإلقفال
 Latest date آخر مهلة، مهلة أخيرة
 Latest quotation آخر األسعار 
 Latest quotation آخر عرض أسعار
 Latest style آخر طراز
 Lathe مخرطة
 Latifundium مشاع، أمالك شاسعة
 Latus rectum الوتد البؤري العمودي
 Launch a ship, to دشن سفينة، أنزل سفينة إلى الماء ألول مرة
 Launch an enterprise, to بدأ عمالً تجاريًا
 Launch on the market, to طرح بالسوق
 Launch, to طرح، روج، دفع، أطلق
 Launching طرح، إنزال، ترويج
 Launching a new product طرح منتج جديد
 Laundering كسب غير مشروع، مال حرام
 Lavish مسرف، مبذر
 Lavish expenditure مصروفات مبالغ فيها
 Law قانون، قاعدة
 Law-maker مرع
 Law-term مصطلح قانوني
 Law-term جلسة محكمة
 Law adviser مستشار قانوني
 Law and order نظام عام
 Law applied قانون مطبق
 Law case دعوى قضائي، دعوى مدنية
 Law case قضية متنازع عليها
 Law costs مصاريف قضائية
 Law court محكمة
 Law day تاريخ استحقاق دين مضمون برهن
 Law department إدارة قانونية
 Law enforcement procedures إجراءات تنفيذ القانون
 Law firm مكتب محاماة
 Law in force قانون سار
 Law merchant قانون تجاري
 Law o probabilities قاعدة االحتماالت
 Law of causality قاعدة السببية
 Law of comparative advantage قانون أو قاعدة المزايا المقارنة
 Law of comparative costs قانون التكاليف النسبية



 Law of consumer’s demand قاعدة طلب المستهلك
 Law of contract قانون العقد، قانون يحكم االلتزامات
 Law of contracts قانون العقود أو االلتزامات
 Law of demand قانون الطلب
 Law of diminishing returns قانون تناقص الغلة
 Law of diminishing returns قانون الغلة المتناقصة، - تناقص الغلة
 Law of diminishing utility قانون المنفعة المتناقصة، - تناقص المنفعة
 Law of diminishing utility قانون تناقص المنفعة
 Law of economics قانون االقتصاد
 Law of flag قانون العلم
 Law of increasing returns قانون الغلة المتزايدة، - تزايد الغلة
 Law of increasing returns قانون تزايد الغلة
 Law of increasing utility قانون المنفعة المتزايدة، - تزايد المنفعة
 Law of inertia قانون الثبات 
 Law of inheritance قانون التركات
 Law of large numbers قانون األعداد الكبيرة
 Law of large numbers قانون األعداد الكبيرة
 Law of market behavior قانون سلوكيات السوق
 Law of markets قانون السوق
 Law of nations قانون دولي
 Law of nature قانون الطبيعة
 Law of parsimony قاعدة الجهد األقل
 Law of partnership قانون الشركات
 Law of probabilities قانون االحتماالت
 Law of reciprocal demand قانون الطلب المتبادل
 Law of satiety قاعدة التشبع
 Law of scarcity قاعدة الندرة
 Law of shipping قانون المالحة
 Law of substitution قاعدة اإلحالل، - االستعاضة
 Law of substitution قانون اإلحالل
 Law of supply and demand قانون العرض والطلب
 Law of the flag قانون رفع األعالم على السفن
 Law of the situation مقتضى الحال
 Law of variable proportions قانون النسب المتغيرة
 Law reform act قرار التعديل القانوني
 Law society جمعية القانون
 Law student طالب بكلية الحقوق
 Lawful قانوني، شرعي، عادل
 Lawful قانوني، ، شرعي، مشروع
 Lawful age سن شرعية، سن رشد، سن قانونية
 Lawful age السن القانونية
 Lawful contract عقد شرعي
 Lawful currency عملة رسمية، عملة قانونية
 Lawful current notes سندات ذات أسعار قانونية
 Lawful damages تعويضات مشروعة
 Lawful interest مصلحة شرعية
 Lawful merchandise بضاعة مشروعة
 Lawful money نقود قانونية
 Lawful money عملة قانونية
 Lawful Money نقود شرعية
 Lawful representative ممثل قانوني، - شرعي
 Lawful reserve احتياطي قانوني
 Lawful reserve احتياطي قانوني
 Lawful right حق قانوني، حق مشروع
 Lawful share حصة ميراث على عمود األصول والفروع  الذكور
 Lawful tender عملة لها قوة اإلبراء
 Lawful trade تجارة مشروعة 
 Lawfully شرًعا، قانونًا
 Lawfulness قانونية، شرعية
 Laws in force القوانين المرعية اإلجراء
 Lawsuit دعوى، قضية
 Lawsuit دعوى قضائية
 Lawyer محام، رجل قانون



 Lawyer محام
 Lawyer’s fees أتعاب المحامي
 Lay غير متخصص، علماني
 Lay-by مدخرات، توفير
 Lay-days أيام مصرح بها لتفريغ السفينة أو شحنها، أيام  االنتظار
 Lay-off فترة بطالة
 Lay-off إنهاء الخدمة مؤقتا، تسريح مؤقت
 Lay-off pay تعويض إنهاء الخدمة
 Lay-opinion رأى غير مختص
 Lay-out عصبة من األشقياء، عصابة -
 Lay-time فترة تحميل أو تفريغ السفينة
 Lay a complaint, to وضع شكوى
 Lay a tax, to فرض ضريبة
 Lay an embargo, to فرض حظًرا، أوقع مقاطعة
 Lay aside, to جنب، وفر
 Lay by money, to كون ماالً احتياطيًا
 Lay days أيام التأخر في المرفأ
 Lay down, to وضع، حدد، فرض
 Lay man رجل الشارع، الرجل العادي
 Lay off, to سرح، رفت
 Lay out money, to صرف نقوًدا، أنفق -
 Lay, to وضع، طرح، مهد
 Laying-off of laborers تسريح العمال
 Laying-up تراكم، ترحيل، بطالة
 Laying –off تسريح، رفت من الخدمة
 Layoff االستغناء المؤقت
 Layout تصميم، تنسيق، إخراج
 Layout إخراج، تصميم، التصميم الداخلي لمكان  العمل
 Layout analysis تحليل تصميم مكان العمل
 Layout chart خريطة تصميم مكان العمل
 Lead قيادة، مقدمة
 Lead رصاص
 Lead سابق، الشركة األولى في الئحة المؤمنين
 Lead agency وكالة رئيسية
 Lead manager; lead bank مصرف مدير لقرض مشترك
 Lead time فترة تسليم، فترة إنتاج
 Lead time مهلة 
 Lead Time وقت متقدم (مهلة)
 Lead to bankruptcy, to أدى إلى اإلفالس
 Lead underwriter مؤمن رئيسي
 Lead, to أدى، قاد، أرشد، أدار
 Leader رائد، قائد، مرشد، زعيم
 Leader قائد، زعيم
 Leader card بطاقة دليلية
 Leader merchandising اإلغواء بالسعر المنخفض
 Leader Merchandising اإلغراء بالسعر المخفض
 Leader sector قطاع قائد
 Leaders of the market رواد السوق
 Leadership قيادة، رئاسة، ريادة
 Leadership قيادة 
 Leadership القيادة
 Leadership Facilitation التسهيالت القيادية
 Leadership structure هيكل القيادة
 Leadership styles أساليب القيادة
 Leading قيادي، رئيسي، قائد، رائد، رئيس
 Leading article افتتاحية، مقال رئيسي في صحيفة
 Leading bank; lead - مصرف رائد، مصرف مدير قرض
 Leading case حالة نموذجية
 Leading case سابقة قانونية
 Leading coefficient المعامل المستخدم
 Leading edge الحافة األمامية أو المتقدمة
 Leading end نهاية متقدمة
 Leading firm مشروع مسيطر



 Leading industry صناعة رئيسية
 Leading partner شريك رئيسي
 Leading sector قطاع رائد، قطاع طليعي
 Leading share سهم رائج، ورقة مالية رائجة
 Leading shareholder كبير المساهمين
 Leading shares أسهم رائجة في البورصة
 Leading underwriter مكتبب رئيسي
 Leading underwriter المكتتب الرئيسي
 Leading zero صفر على اليسار
 Leads إرشادات، توجيهات
 Leads & Lags التطابق والتوقيت
 Leads and lags تعجيالت وتأخيرات
 Leads and lags تقديم وتأخير
 Leaf of a check ورقة شيك، ملحق شيك
 Leaflet كراس إعالني صغير
 League جامعة، شركة، تحالف، فرسخ
 League ُعصْبة، هيئة
 League of Arab States جامعة الدول العربية
 League of Nations عصبة األمم
 Leak, to سال، تسرب، رشح
 Leakage تسرب، رشح، نشع
 Leakage تسرب
 Leaks and injections تسرب وحقن
 Lean نحيف، ضعيف، أعجف
 Lean profits أرباح ضعيفة
 Lean work عمل هزيل
 Lean years سنوات عجاف
 Lean years سنوات عجاف
 Leap قفزة
 Leap-year سنة كبيسة
 Leap year سنة كبيسة
 Leapfrog test اختبار وثاب
 Learner متعلم، مبتدئ
 Learning اكتساب المعلومات، تعلم
 Learning التعلم
 Learning التعلم
 Learning and teaching system نظام التعلم والتعليم
 Learning curve منحنى التعلم
 Learning Curves منحنيات التعلم
 Learning rate معدل التعلم
 Lease إيجار، إجارة، عقد إيجار
 Lease إيجار، تأجير
 Lease-back تنازل عن اإليجار، بيع إيجاري قابل لإللغاء
 Lease-europe اتحاد شركات اإليجار التمليكي في أوروبا
 Lease-lend قرض إيجاري
 Lease-sale contract عقد إيجار ينتهي ببيع
 Lease a house, to أجر منزالً 
 Lease agreement عقد إيجار
 Lease back استئجار األصل بعد بيعه
 Lease contract عقد إيجار
 Lease financing التمويل التأجيري
 Lease of Buy استأجر أو اشترى
 Lease of land إجارة مزرعة
 Lease of live stock عقد تربية مواشي مع المشاركة في الربح
 Lease of power سلطات كاملة، تفويض سلطات كاملة
 Lease or buy االستئجار أو الشراء
 Lease premium خلو رجل
 Lease, to منح حكًرا، أجر، أكرى، أجر بقصد التمليك
 Leased مؤجر
 Leased line خط ُمَؤَجر
 Leased property ملكية مؤجرة
 Leasehold عقار مخصص لإليجار، حيازة على سبيل  اإليجار
 Leasehold مستأجر، عقار مستأجر



 Leaseholder مستأجر، محتكر المنفعة
 Leasing إيجار حكري، إيجار تمليكي، ائتمان إيجاري،  اعتماد إيجاري
 Leasing االستئجار، تأجير
 Leasing company شركة إيجار تمليكي، شركة ائتمان إيجاري
 Least أقل، أدنى
 Least-squares method منهج المربعات الدنيا
 Least common multiple المضاعف المشترك األصغر
 Least cost analysis تحليل أدنى التكاليف
 Least cost combination تركيبة التكلفة األقل
 Least developed countries أقل الدول نمًوا
 Least significant character حرف أقصي اليمين
 Least significant digit رقم أقصي اليمين
 Least Square Method أسلوب أقل المربعات
 Least squares أقل المربعات، المربعات الصغرى
 Least squares method طريقة أقل المربعات، طريقة المربعات  الصغرى
 Least squares regression االنحدار بطريقة أقل المربعات
 Least value of a function النهاية الصغرى لالقتران
 Leather جلد 
 Leather goods مصنوعات جلدية
 Leather industry صناعة الجلود
 Leave إجازة، إذن، تصريح
 Leave إجازة، إذن
 Leave a deposit with, to دفع عربونًا
 Leave for delivery إجازة وضع
 Leave of absence إجازة غياب
 Leave of absence إذن بالغياب
 Leave off work, to اعتزل العمل، ترك -
 Leave over, to أجل إلى وقت الحق
 Leave unanswered يترك بال جواب
 Leave without pay إجازة بدون مرتب
 Leave, to ترك، غادر، خلَّف
 Leaving ترك، مغادرة
 Leaving certificate شهادة خلو طرف
 Leaving certificate شهادة إخالء طرف
 Leaving indemnity مكافأة نهاية الخدمة
 Leaving off time وقت االنصراف
 Leaving out استثناء، إسقاط، إغفال
 Lebensraum مجال حيوي
 Lecture محاضرة
 Lecture محاضرة، حلقة دراسية
 Lecturer محاضر، مدرس مساعد
 Ledger دفتر أستاذ، سجل
 Ledger دفتر األستاذ
 Ledger account حساب دفتر األستاذ
 Ledger balances أرصدة دفتر األستاذ
 Ledger card بطاقة حساب عميل
 Ledger Control رقيب أستاذي
 Ledger Debt Margin هامش الدين المسموح به
 Ledger index فهرس حسابات العمالء
 Ledger Journal سجل متعدد األعمدة
 Ledger keeper مساك دفتر أستاذ العمالء
 Ledger work مسك دفتر األستاذ
 Left متروك، أيسر
 Left justified مضبوطة من جهة اليسار
 Left over stock مخزون فائض
 Left shift إزاحة إلى اليسار
 Leftover متروك لحساب، مسلم أمانة
 Leftover stock بواٍق، سلع راكدة
 Leg فرع، ساق
 Leg of a right triangle ساق المثلث القائم
 Legacy وصية، موصى به، تركة، ميراث
 Legacy تركة، ميراث بوصية
 Legacy-duty ضريبة تركات، ضريبة ميراث



 Legacy duty ضريبة تركات
 Legal قانوني، مشروع، قضائي، شرعي
 Legal شرعي، قانوني
 Legal action دعوى
 Legal adviser مستشار قانوني
 Legal advisor مستشار قانوني
 Legal aid مساعدة قضائية
 Legal aid مساعدة قضائية
 Legal authority سلطة قانونية
 Legal books دفاتر قانونية
 Legal books دفاتر قانونية
 Legal capacity أهلية قانونية
 Legal capacity أهلية قانونية
 Legal capital رأس المال القانوني
 Legal capital transfers تحويالت قانونية لرؤوس األموال
 Legal cash reserve احتياطي نقدي قانوني
 Legal cash reserve احتياطي نقدي قانوني
 Legal charges مصاريف قضائية
 Legal claim مطالبة قضائية
 Legal commerce تجارة مشروعة
 Legal consideration عوض قانوني
 Legal contract عقد قانوني
 Legal costs تكاليف التقاضي
 Legal crime قتل مشروع
 Legal debt دين قانوني
 Legal department إدارة قانونية
 Legal department قسم القضايا
 Legal document مستند رمسي، أداة قانونية
 Legal document وثيقة قانونية
 Legal domicile موطن قانوني، محل قانوني
 Legal domicile موطن قانوني، محل قانوني
 Legal entity كيان قانوني
 Legal entity شخصية اعتبارية، كيان قانوني
 Legal estate ملكية مسجلة
 Legal expenses مصروفات التقاضي، مصاريف قضائي
 Legal expenses نفقات قضائية
 Legal expert محام مستشار قانوني
 Legal fare تعريفة قانونية
 Legal fiction حيلة قانونية، تحايل قانوني
 Legal fineness عيار قانوني للعمالت، عيار الذهب
 Legal firm مكتب محاماة
 Legal formality إجراء قانوني
 Legal holiday عطلة قانونية
 Legal impediment مانع شرعي، مانع قانوني
 Legal interest فائدة قانونية
 Legal investment استثمار قانوني، - شرعي
 Legal language لغة القانون
 Legal liability مسئولية قانونية، التزام قانوني
 Legal lien حق الرهن الحيازي
 Legal list قائمة األوراق المالية الممتازة
 Legal list قائمة قانونية
 Legal matter مسألة قانونية
 Legal maximum price أقصى ثمن قانوني
 Legal measures إجراءات قانونية
 Legal measures إجراءات قانونية
 Legal monopoly احتكار قانوني
 Legal mortgage رهن قانوني
 Legal name اسم قانوني
 Legal offects آثار قانونية
 Legal officer مستشار قانوني لمصرف
 Legal officer مأمور قضائي
 Legal opinion وجهة نظر قانونية، رأى قانوني
 Legal person شخص قانوني



 Legal personality شخصية معنوية قانونية
 Legal practitioner رجل قانون، فقيه
 Legal proceedings إجراءات قضائية
 Legal proceedings إجراءات قانونية
 Legal process طرق قانونية
 Legal rate of interest معدل الفائدة القانوني
 Legal rate of interest سعر الفائدة القانوني
 Legal redress; لجوء إلى القضاء
 Legal representative ممثل قانوني
 Legal reserve احتياطي قانوني
 Legal reserve احتياطي قانوني
 Legal Reserve احتياطي قانوني
 Legal reserve insurance company شركة تأمين ذات احتياطي قانوني
 Legal residence إقامة قانونية، موطن قانوني
 Legal retirement تقاعد قانوني
 Legal right حق قانوني
 Legal science علم القانون
 Legal security تأمين قضائي
 Legal security كفالة قضائية
 Legal settlement تسوية قانونية، تصالح قانوني
 Legal share احتياطي قانوني في تركة
 Legal standard عيار قانوني
 Legal status وضع قانوني
 Legal status وضع قانوني، شخصية اعتبارية
 Legal strike إضراب قانوني
 Legal subrogation حلول قانوني
 Legal tender عملة رسمية، - قانونية
 Legal tender قوة إبراء قانونية
 Legal Tender نقود قانونية
 Legal tender currency عملة لها قوة اإلبراء، عملة رسمية
 Legal title سند ملكية قانونية
 Legal title حق ملكية قانوني
 Legal year سنة قانونية، سنة مدنية
 Legality قانونية، شرعية
 Legality قانونية، مشروعة
 Legalization تقنين، جعله متفقا مع القانون
 Legalization جعل الشيء قانونيا
 Legalize برر، جعل الشيء قانونيا
 Legalize the signature, to صّدق على التوقيع
 Legalize, to وثق، صدَّق على، أضفى الصفة القانونية
 Legally قانونًا، شرًعا
 Legate مندوب بابوي 
 Legate, to أوصى
 Legatee موصى له
 Legatee ُموَصى له
 Legation دار المفوضية 
 Legator موٍص، صاحب وصية
 Legend مقروءات على العملة، ما يكتب على العملة،  أسطورة
 Legend نقش
 Legislate, to سن
 Legislation تشريع عقاري
 Legislation تشريع، سن القوانين
 Legislation تشريع
 Legislation authority سلطة تشريعية
 Legislative تشريعي
 Legislative تشريعي
 Legislative assembly جمعية تشريعية
 Legislative body; legislature هيئة تشريعية
 Legislative branch قسم تشريعي
 Legislative courts محاكم يشكلها الكونجرس األمريكي
 Legislative intent نية المشروع
 Legislative power سلطة تشريعية
 Legislator مشرع، شارع



 Legislator المشرع
 Legitimacy مشروعية، شرعية
 Legitimate شرعي، مشروع، قانوني
 Legitimate شرعي، مشروع
 Legitimate heir وارث شرعي
 Legitimate interests مصالح مشروعة
 Legitimation إثبات نسب شرعي
 Leisure وقت فراغ
 Leisure time أوقات الفراغ
 Lend يعير، يقرض
 Lend-lease إعارة وتأجير
 Lend-lease act قانون اإلعارة والتأجير
 Lend at interest, to أقرض بفائدة
 Lend long, to اقرض ألجل طويل
 Lend on contango, to إقراض على الترحيل، إقراض على التأجيل
 Lend on security, to إقراض بضمان
 Lend on stock, to أقرض بضمان أوراق مالية
 Lend one’s name, to أعار اسمه 
 Lend without security, to أقرض على المكشوف، أقرض بدون ضمان
 Lend, to أقرضن أغار، سلف، وظف ماالً 
 Lendable قابل لإلقراض، يمكن إعارته
 Lendable funds أموال قابلة لإلقراض، أموال معدة لإلقراض
 Lender ُمقرض، مقرضة
 Lender of last resort مقرض أخير
 Lender of last resort المقرض األخير
 Lender on security المقرض بكفالة
 Lender’s trap فخ المقرض
 Lending مقرض، تسليفي، إقراض، تسليف
 Lending اإلقراض
 Lending تسليف
 Lending bank مصرف تسليف، بنك -
 Lending capital إقراض رؤوس أموال
 Lending capital إقراض رأس المال
 Lending composition تركيب القروض
 Lending institution مؤسسة تسليف
 Lending institution مؤسسة إقراض
 Lending limit حد اإلقراض عملية إقراض
 Lending operation عملية اإلقراض
 Lending policy سياسة اإلقراض
 Lending rate سعر اإلقراض
 Lending rate معدل اإلقراض
 Length طول، امتداد، مسافة، مدة
 Length طول، امتداد
 Length of a rectangle طول المستطيل
 Length of service األقدمية
 Lengthen, to طول، مد، امتد
 Leniency التساهل
 Lent مقرض، تم إقراضه
 Lese or buy أَجر أو اشترى
 Less أقل، ناقص، مع خصم
 Less-than-carload أقل من حمولة عربة
 Less-than-truckload أقل من حمولة سيارة النقل
 Less developed countries بالد أقل نمًوا
 Less discount مع خصم مبلغ، ناقص الخصم
 Less favored area منطقة منكوبة
 Less tax بدون الضرائب
 Lessee مستأجر
 Lessee; leaseholder مستفيد باإليجار التمليكي، مستأجر
 Lesser amount أقل المبالغ
 Lessor مؤجر، مؤجر بغرض التمليك
 Lessor المؤجر
 Let, to أجر
 Letter خطاب، كتاب، رسالة، حرف من حروف  الهجاء



 Letter كتاب، دفتر، خطاب
 Letter-book سجل رسائل، دفتر -
 Letter-book دفتر رسائل
 Letter-card بطاقة رسائل
 Letter-press printing طباعة بحروف بارزة
 Letter-spaced حروف متباعدة
 Letter bill بيان إرسالية
 Letter box صندوق رسائل
 Letter box صندوق بريد
 Letter cards بطاقات بريدية
 Letter collection; mail box- تفريغ صندوق الرسائل
 Letter composition صف الحروف للطباعة
 Letter Composition تنضيد الحروف
 Letter gauge جهاز تقدير عدد الرسائل
 Letter Head راسية ورقة الخطاب
 Letter of acceptance خطاب قبول عضوية
 Letter of acceptance  خطاب قبول
 Letter of acknowledgement إفادة باالستالم
 Letter of administration قرار محكمة بإدارة تركة
 Letter of administration خطاب تفويض بإدارة تركة المتوفى
 Letter of advice خطاب إشعار
 Letter of allotment إشعار تخصيص أسهم
 Letter of apology خطاب اعتذار
 Letter of application طلب اكتتاب في أسهم
 Letter of attorney توكيل
 Letter of attorney خطاب توكيل، وكالة
 Letter of comfort خطاب تعضيد، خطاب تغطية
 Letter of commitment خطاب ارتباط
 Letter of commitment كتاب التزام
 Letter of confirmation خطاب تعزيز، - تثبيت
 Letter of confirmation خطاب تأكيد
 Letter of contract خطاب إسناد عملية، عقد
 Letter of credit خطاب اعتماد
 Letter of Credit كتاب االعتماد
 Letter of delegation خطاب تفويض
 Letter of deposit خطاب إيداع، مستند إيداع
 Letter of deposits خطاب إيداع
 Letter of exchange كمبيالة، سفتجة
 Letter of guarantee خطاب ضمان
 Letter of guarantee خطاب ضمان
 Letter of Guarantee خطاب ضمان
 Letter of hypothecation عقد رهن
 Letter of Hypothecation رسالة ارتهان
 Letter of indemnity عقد تعويض
 Letter of indemnity عقد ضمان
 Letter of indemnity خطاب تعويض
 Letter of Indemnity خطاب الضمان
 Letter of indication خطاب تعريف
 Letter of insurance خطاب تأمين
 Letter of intent خطاب نوايا
 Letter of introduction رسالة تعريف
 Letter of licence ترخيص للمفلس باالتجار
 Letter of license خطاب إمهال
 Letter of lien خطاب امتياز
 Letter of recommendation خطاب توصية
 Letter of regret إخطار رد اكتتاب، خطاب اعتذار
 Letter of reminder خطاب تذكرة
 Letter of renunciation خطاب تنازل
 Letter of respite خطاب إمهال
 Letter of transmittal خطاب إحالة
 Letter of trust خطاب ائتمان
 Letter of undertaking خطاب تعهد
 Letter of undertaking خطاب ضمان



 Letter of undertaking خطاب تعهد
 Letter of withdrawal خطاب سحب
 Letter opener فتاحة رسائل
 Letter opening Machine آلة فتح الخطابات
 Letter paper ورق رسائل
 Letter post بريد الرسائل
 Letter post item بعائث بريد الرسائل
 Letter post service خدمة بريد الرسائل
 Letter press طباعة بتنضيد الحروف
 Letter rogatory إنابة قضائية
 Letters patent براءة تملك، براءة اختراع
 Letters testamentary أمر تنفيذ وصية
 Letting إيجار
 Letting تأجير، سماح، ترك
 Letting of safes تأجير خزائن
 Letting of safes تأجير الخزائن
 Letting value قيمة إيجارية
 Level مستوى، منسوب
 Level of achievement مستوى اإلنجاز
 Level of achievement مستوى اإلنجاز
 Level of aspiration مستوى الطموح
 Level of living مستوى المعيشة
 Level of living مستوى المعيشة
 Level of monetary demand مستوى الطلب النقدي
 Level of pollution مستوى التلوث، درجة التلوث
 Level of prices مستوى األسعار
 Level of prices مستوى األسعار
 Level of production مستوى اإلنتاج
 Level of production مستوى اإلنتاج
 Level off يتدنى، ينخفض
 Level, to سوى، ساوى
 Leveling of prices تسوية األسعار
 Levelling مساواة، تسوية، ترتيب باألقدمية
 Levelling of incomes تسوية الدخول، مساواة بين الدخول
 Lever رافعة
 Leverage رافعة، وسيلة، مؤثر
 Leverage رافعة، نسبة رأس مال الشركة إلى رأس  مالها الكلي
 Leverage المنحنى العكسي
 Leverage ratio معدل االعتماد على الذات ماليًا
 Leviable خاضع لضريبة
 Leviable goods سلع خاضعة للضريبة
 Levies رسوم على التحسينات
 Levy فرض ضريبة، جباية، مكوس
 Levy يجب، ضريبة، جباية
 Levy a duty, to فرض رسًما
 Levy a tax on, to فرض ضريبة على
 Levy on real estate فرض ضريبة على العقارات
 Levy, to فرض ضريبة، وقع -
 Lex domicili قانون الموطن
 Lex for قانون القاضي
 Lex loci قانون محل العقد
 Libel قذف، تشهير
 Liaberal متحرر، كريم، وفير، حرّ 
 Liabilities مطلوبات، خصوم
 Liabilities خصوم، التزامات
 Liabilities الخصوم (المطلوبات)
 Liabilities of a company خصوم الشركة
 Liabilities toward third parties التزامات تجاه الطرف الثالث
 Liability مسئولية، التزام، دين، مطلوبات
 Liability التزام، مسئولية، تبعة
 Liability department قسم الخصم، - الدائنين
 Liability Dividend أرباح اسمية ذممية
 Liability for Endorsement مطلوبات التظهير



 Liability hedge تغطية االلتزامات، تحوط لتغطية االلتزامات
 Liability insurance ضمان المسئولية
 Liability ledger دفتر االلتزامات
 Liability reserve مخصص ديون
 Liability reserve احتياطي الخصوم
 Liability Reserve مطلوبات مستحقة
 Liability side جانب الخصوم
 Liable مسئول، مكلف، مطالب، خاضع
 Liable خاضع، مسئول عن
 Liable for damages مسئول عن األضرار
 Liable for tax خاضع للضريبة
 Liable to خاضع لـ
 Liable to duty مطالب بأداء رسوم
 Liable to income tax خاضع لضريبة الدخل
 Liable to tax liabilities خاضع لاللتزامات الضريبية
 Liaison group فريق اتصال، مجموعة اتصال
 Liaison meeting اجتماع للتعارف
 Liaison office مكتب اتصال
 Liaison office مكتب االتصال
 Liaison officer ضابط اتصال
 Liaison officer ضابط االتصال
 Liasion committee on steel لجنة االتصال لصناعة الصلب
 Libel تشهير، طعن
 Liberal مرن، متساهل
 Liberal Management اإلدارة العقالنية (الحرة)
 Liberal offer عرض كريم
 Liberal professions مهن حرة
 Liberal supply of ذخيرة وفيرة من، وفرة تموين
 Liberalism تحرر، مذهب حر
 Liberalization تحرير، إطالق
 Liberalization تحرير
 Liberalization of banking and   insurance servicesتحرير الخدمات المصرفية والتأمينية
 Liberalization of capital   movements إطالق حركة رؤوس األموال
 Liberalization of commerce تحرير التجارة
 Liberalization of foreign trade تحرير التجارة الخارجية
 Liberalization of trade تحرير المبادالت
 Liberalize, to حرر، أطلق
 Liberate يعتق، يطلق، يحرر، يبرئ الذمة
 Liberate, to حرر، أطلق، أعتق
 Liberating receipt إيصال غبراء الذمة
 Liberation تحرير
 Liberation of capital إطالق رؤوس األموال
 Liberties clause شرط التحرر في نهاية عقد استئجار السفينة
 Liberty حرية
 Liberty حرية
 Libor; London interbank offered   rate سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن
 Librarian أمين مكتبة
 Librarian program برنامج المكتبة، برنامج تشغيل
 Library مكتبة، دار كتب
 Library مكتبة
 Library Functions الدوال المكتبية
 Library of programs مكتبة البرامج
 Library program برنامج المكتبة
 Library routine روتين المكتبة
 Library software مواد المكتبة المبرمجة، مجموعة البرامج  الجاهزة
 Library tape شريط مكتبة البرامج
 Licence agreement عقد ترخيص
 Licence for the sale of ترخيص بيع منتج مسجل
 Licence; license رخصة، إذن، شهادة جامعية
 License إذن، ترخيص، رخصة
 License number رقم الرخصة
 Licensed ُمرخص، مسجل، مجاز، حامل رخصة أو  إجازة أو لقب علمي
 Licensed broker سمسار مرخص له



 Licensed dealer متعامل مرخص له، تاجر مرخص له
 Licensed dealer بائع مرخص له
 Licensed handicrafts منشآت حرفية مرخصة
 Licensed land أراض معطاة على سبيل االمتياز
 Licensed pilot قائد طائرة أو سفينة مرخص، ربا، مرشد  معتمد
 Licensee مرخص له، حامل رخصة، حامل إجازة
 Licensee المرخص له
 Licensing agreement اتفاق ترخيص
 Licensing authority سلطة الترخيص
 Licensor المرخص
 Licit مشروع، شرعي
 Lie at the bank, to أودع بمصرف
 Lie detector جهاز الكشف عن الكذب
 Lie in prison, to أودع بالسجن
 Lie, to أودع، وضع
 Lien امتياز، رهن، حق حبس ممتلكات المدين
 Lien امتياز، حق الحجز
 Lien creditor دائن مرتهن، دائن ممتاز
 Lien creditor دائن مرتهن، دائن ممتاز
 Lien maritime حق في الحجز البحر
 Lien note سند يخول حق االمتياز
 Lien on goods حق حجز بضائع
 Lien on the personal property of امتياز على األمتعة الشخصية لـ -
 Lience; linor مرتهن، دائن مرتهن
 Lieu; in lieu of بدالً من ، عوضاً عن
 Life حياة، فترة، عمر، مدة الحياة، أجل
 Life حياة، عمر، مدة، أجل
 Life-annuitant متمتع بدخل مدى الحياة
 Life-annuity دخل سنوي مدى الحياة، ريع مدى الحياة
 Life-assurance تأمين على الحياة
 Life-belt حزام النجاة
 Life-insurance policy عقد تأمين على الحياة
 Life-interest انتفاع مدى الحياة
 Life-or-contract price سعر مدة العقد
 Life annuity معاش يدفع مدى الحياة
 Lifeboat قارب نجاة
 Life cycle costing تحديد تكاليف دورة الحياة
 Life estate ممتلكات مدى الحياة
 Life estate منفعة عقارية مدى الحياة
 Life expectancy توقعات الحياة
 Life expectancy متوسط العمر المتوقع، أمل الحياة
 Life fable قائمة العمل االفتراضي
 Life income دخل مدى الحياة
 Life insurance policy بوليصة تأمين على الحياة
 Life of a loan مدة قرضن عمر دين
 Life of a project عمر مشروع، فترة حياة مشروع
 Life of an obligation مدى االلتزام، أجل االرتباط
 Life policy وثيقة تأمين على الحياة
 Life style أسلوب حياة
 Life table جدول الحياة
 Life tenancy إيجار مدى الحياة، حق انتفاع
 Life, health and accident insurance التأمين على الحياة والصحة وضد الحوادث
 Ligan, see lagan  (غير موجودة)
 Light خفيف، طفيف
 Light نور، ضوء، ضعيف، ناقص الوزن
 Light-house فنار، منارة
 Light – Face Type الحرف األبيض (الفاتح)
 Light and heat إضاءة وتدفئة
 Light coin نقد ضعيف
 Light contangoes غرامات تأجيل تسليم طفيفة
 Light dues رسوم فنار، رسوم منارة
 Light dues رسوم اإلنارة، رسوم المنائر
 Light freight مشحونات خفيفة



 Light industry صناعة خفيفة
 Light money عملة ضعيفة أو خفيفة
 Light pen قلم ضوئي
 Light taxation ضرائب طفيفة
 Light work عمل خفيف
 Lighten the taxes, to خفف الضرائب
 Lighten, to خفف، أنار، أوضح
 Lightening تخفيف
 Lighter صندل
 Lighterage النقل بالصندل
 Lighthouse منارة
 Lightning برق، صاعقة
 Lightning strike إضراب مفاجئ
 Like terms حدود متشابهة
 Likelihood احتمال
 Likelihood احتمالية، أرجحية
 Limit حد، نهاية
 Limit check مراجعة الحدود
 Limit gage محدد قياس حدي
 Limit of a function نهاية االقتران
 Limit of a sequence نهاية المتتالية
 Limit of cover حد التغطية، حد الضمان
 Limit of credit سقف االئتمان، الحد األعلى لالئتمان
 Limit of order طلب يحدد سعر البيع أو الشراء للسهم
 Limit, to حد، سقف
 Limitation تحديد، تقييد، تقادم
 Limitation تقييد، تضييق، تحديد
 Limitation of action مدة تقادم رفع الدعوى
 Limitation of dividend تحديد حصة السهم من الربح
 Limitation of liability تحديد المسئولية
 Limitation period مدة التقادم
 Limitative تحديدي
 Limited محدود، ضيق، محدد
 Limited محدد، محدود
 Limited avallment حد أقصى
 Limited capacity قدرة محدودة، سعة محدودة
 Limited check شيك محدد المبلغ
 Limited check شيك محدد المبلغ
 Limited colnage system نظام السك المحدود
 Limited company شركة محدودة المسئولية، شركة ذات مسئولية  محدودة
 Limited company شركة محدودة
 Limited competition منافسة محدودة
 Limited control مراجعة بالعينات
 Limited convertibility قابلية محدودة للتحويل
 Limited depositary مصرف قبول ودائع محدودة
 Limited dlvorce انفصال جسماني
 Limited estate ملكية مرتب عليها حق انتفاع
 Limited facility branch فرع محدد الخدمات
 Limited gold standard قاعدة الذهب المقيدة 
 Limited guaranty ضمان محدود
 Limited legal tender عملة ذات قوة إبراء محدودة
 Limited Legal Tender مسكوكات ذات قوة إبراء محدودة
 Limited letter of credit خطاب اعتماد محدود
 Limited liability مسئولية محدودة
 Limited liability company شركة ذات مسئولية محدودة
 Limited life عمر محدد، مدة منشأة محدودة بحياة أحد  شركائها
 Limited market سوق محدودة
 Limited order طلب شراء أو بيع محدد، - مشروط
 Limited order طلب محدد، طلب مقيد
 Limited owner منتفع، صاحب حق انتفاع
 Limited partner شريك موص
 Limited partnership شركة توصية بسيطة
 Limited payment life تأمين مدى الحياة بأقساط محددة



 Limited power سلطة محددة
 Limited price ثمن محدد، سعر محدد
 Limited trust أمانة محدودة
 Limitedness محدودية، ضيق
 Limitedness of the market ضيق نطاق السوق
 Limiter محدد القوى الكهربائية
 Limiting مقيد، محدد
 Limiting clause شرط محدد، شرط مقيد
 Limiting factor عامل محدد
 Limiting factor العامل المحدد
 Limits الحدود، النهايات
 Limits of a class interval حدا الفئة
 Limping standard قاعدة نقدية عرجاء، - غير ذهبية
 Lincoln Incentive Scheme خطة (مشروع) لنكن التشجيعية 
 Line خط، حد، سلسلة، سطر، خط مالحي، عمل،  حبل رفيع
 Line - Item Budget وازنة بنود
 Line – Casting Machine سابكة السطور
 Line – Item Technique أسلوب تسلسل البنود
 Line agencies أجهزة تنفيذية
 Line Agencies األجهزة التنفيذية
 Line and functional organization تنظيم االختصاصات والوظائف
 Line and staff التنفيذيون واالستشاريون
 Line and Staff التنفيذيون واالستشاريون 
 Line authority تدرج السلطات
 Line authority السلطة التنفيذية، خط السلطة
 Line balancing التوازن الخطي
 Line by line budget موازنة تفصيلية
 Line chart خريطة توضح العالقات التنفيذية
 Line length طول السطر
 Line management اإلدارة التنفيذية
 Line manager مدير تنفيذي
 Line of balance خط التوازن
 Line of Balance خط التوازن 
 Line of business فرع، تخصص تجاري، نوع التجارة، اتجاه  مهني
 Line of command خط السلطة، خط تسلسل األوامر
 Line of Commend خط السلطة
 Line of credit حد ائتماني
 Line of credit حط االعتماد، حد التسهيالت االئتمانية
 Line of Credit التسهيالت المعتمدة
 Line of discount حد الخصم
 Line of goods تشكيلة من السلع المنتجة
 Line of regression خط تراجع
 Line of samples سلسلة عينات
 Line of vision خط رؤية
 Line organization تنظيم رئاسي
 Line organization التنظيم الرأسي
 Line polling استطالع
 Line printer طابعة بالسطر
 Line printer وحدة طباعة سطرية
 Line production خط إنتاجي، نظام إنتاج مسلسل
 Line production اإلنتاج الخطي
 Line Production اإلنتاج الخطي
 Line rate سعر السطر
 Line relationship ترتيب االختصاصات
 Line responsibility المسئولية التنفيذية
 Line space المسافة بين السطور
 Line units وحدات تنفيذية
 Line up يجمع، يعبئ
 Line up support يحشد تأييدا
 Lineage عدد األسطر
 Lineal مباشر 
 Lineal consanguinity قرابة مباشرة
 Lineal consanguinty قرابة دم على عمود النسب



 Lineal descendant فرع مباشر، وارث على عمود النسب
 Lineal succession إرث بحسب خط النسب المباشرة
 Linear خطي
 Linear break even التعادل الخطي
 Linear correlation ارتباط طولي
 Linear correlation ارتباط مستقي
 Linear cost models نماذج التكلفة الخطية
 Linear depreciation إهالك متساوي األقساط
 Linear equation معادلة خطية
 Linear extension امتداد طولي
 Linear measure قياس الطول
 Linear measures مقاييس طولية
 Linear metre-meter متر طولي
 Linear organization chart خريطة التنظيم الخطية
 Linear programming البرمجة الخطية
 Linear Programming وضع البرامج الخطي
 Linear regression انحدار مستقيم
 Linear responsibility chart خريطة خطية للمسئولية
 Linear Responsibility Chart رسم بياني خطي للمسؤولية
 Linear structure هيكل خطي
 Linear trend اتجاه عام مستقيم
 Linear unit وحدة خطية
 Linear velocity سرعة خطية
 Linearity خطية
 Linearly dependent تابع خطيا
 Linearly independent مستقل خطيا
 Liner سفينة خط مالحي منتظم، عابرة بحار
 Liner سفينة أو طائرة تعمل على خط منتظم
 Liner company شركة خطوط منتظمة
 Liner conference مؤتمر بحري
 Liner rate أجرة الشحن في الباخرة حسب السعة
 Liner terms أعراف النقل البحري، شروط الخطوط  المنتظمة
 Liner terms أعراف النقل البحري
 Liner trade نقل بحري على خطوط منتظمة
 Liner traffic حركة مالحية على خطوط منتظمة
 Liner train قطار سريع
 Liner train قطار شحن سريع
 Lines of action برنامج عمل
 Link حلقة، وصلة، رابطة
 Link حلقة، وصلة، موصل
 Link address عنوان موصل
 Link relatives مناسيب على أساس السلسلة
 Linkage اتصال، ارتباط
 Linkage editor منقح الوصول
 Linkage effects آثار االرتباط
 Linkage subroutine روتين فرعي موصول
 Lion’s share حصة األسد
 Liquefaction إسالة، إماعة، تمييع
 Liquid سائل، متاح، حاضر
 Liquid سائل
 Liquid assets أصول سائلة، أصول حاضرة
 Liquid assets أصول سائلة
 Liquid capital راس مال سائل
 Liquid capital رأس مال سائل
 Liquid cargo شحنة سوائل
 Liquid cash نقود سائلة، نقد متاح
 Liquid cash نقد سائل
 Liquid debt دين سائل
 Liquid debt دين سائل
 Liquid funds أموال حاضرة
 Liquid funds أموال سائلة
 Liquid measure مقياس سوائل
 Liquid measure قياس السوائل



 Liquid reserve احتياطي نقدي، أرصدة سائلة
 Liquid reserve احتياطي سائل
 Liquid resources موارد نقدية، موارد سائلة، موارد متاحة
 Liquid resources موارد سائلة
 Liquid savings مخدرات نقدية، - سائلة
 Liquid surplus فائض سائل
 Liquidate يصفي، يسدد
 Liquidate a company, to صفي شركة
 Liquidate a debt, to سدد دينًا
 Liquidate a position, to; close --, to غطى مركزه اآلجل بعملية آجلة، سدد مركزه
 Liquidate, to سفي، سدد
 Liquidated damages تعويضات عن أضرار بقيمة نقدية
 Liquidated debt دين مسدد
 Liquidating distribution توزيع تصفية
 Liquidating dividend كوبون تصفية، حصة ربح التصفية
 Liquidating dividend حصة أرباح التصفية
 Liquidating value قيمة التصفية
 Liquidating value قيمة تحت التصفية
 Liquidation تصفية، سداد
 Liquidation تصفية، سداد
 Liquidation التصفية
 Liquidation account حساب التصفية
 Liquidation of a company تصفية شركة
 Liquidation of business تصفية العمل
 Liquidation of debt سداد الدين
 Liquidation of inventories تصفية المخزون
 Liquidation prices أسعار تصفية
 Liquidation prices أسعار تصفية
 Liquidation value قيمة تصفية
 Liquidation value قيمة تصفية
 Liquidator مصٍف، مأمور تفليسة
 Liquidator مصف، سنديك
 Liquidator in bankruptcy مأمور تفليسة
 Liquidator in bankruptcy مأمور التفليسة
 Liquidity سيولة، أموال متاحة
 Liquidity coefficient معامل السيولة
 Liquidity creation خلق سيولة، إيجاد سيولة
 Liquidity crisis أزمة سيولة
 Liquidity difficulties صعوبات السيولة
 Liquidity excess فائض سيولة
 Liquidity position مركز السيولة
 Liquidity preference تفضيل السيولة
 Liquidity preference تفضيل السيولة
 Liquidity ratio نسبة السيولة، معدل السيولة
 Liquidity ratio نسبة السيولة
 Liquidity requirements احتياجات السيولة
 Liquidity reserve احتياطي السيولة
 Liquidity shortage عجز في السيولة
 Liquidity squeeze أزمة سيولة
 Liquidity squeeze أزمة السيولة
 Liquidity statement موقف السيولة، بيان السيولة
 Liquidity strain نقص في السيولة
 Liquidity trap فخ السيولة
 List قائمة، كشف، بيان
 List قائمة، جدول، بيان، يدرج في قائمة
 List of applicants قائمة المرشحين، قائمة المكتتبين
 List of authorized signatures قائمة التوقيعات المعتمدة
 List of drawings قائمة بالسحوبات، كشف السندات المستهلكة  في السحب
 List of eligibles قائمة الصالحين، قائمة المؤهلين
 List of foreign exchange قائمة أسعار الصرف
 List of foreign exchange rates قائمة أسعار الصرف األجنبي
 List of investments قائمة االستثمارات
 List of quotation قائمة أسعار البورصة



 List price قائمة األسعار، أسعار الكاتالوج
 List price السعر حسب قائمة األسعار
 List, to سجل، أدرج في قائمة
 Listed مقيد، مسجل، مدرج
 Listed مسجل، مدرج في قائمة معتمدة
 Listed company شركة مسجلة
 Listed currencies عمالت مدرجة بقائمة األسعار
 Listed currencies عمالت القائمة
 Listed securities سندات مالية مسعرة بنشرة البورصة
 Listed securities; - stock أوراق مالية مدرجة في قائمة أسعار البورصة
 Listed stock اسهم مسجلة في البورصة
 Listing إدراج، تسجيل، قيد في قائمة أسعار البورصة
 Listless economy اقتصاد ضعيف
 Liter لتر
 Literal حرفي، مادي، ظاهر، كتابي
 Literal contract عقد على ورق، عقد صوري
 Literal equation معادلة حرفية
 Literal errors أخطاء مادية، - مطبعية
 Literal expression تعبير رمزي
 Literal notation مالحظة حرفية
 Literal notation ترقيم حرفي
 Literal operand معامل حرفي
 Literary أدبي
 Literary copyright حق المؤلف
 Literary property ملكية أدبية
 Literary property ملكية أدبية
 Literature أدب
 Litigant خصم، منازع في خصومة، مترافع، مدعٍ،  متقاٍض 
 Litigant party طرف خصم
 Litigate, to نازع، أنكر، خاصم، ادعى، تقاضى
 Litigation خصومة، نزاع، تقاض
 Litigation تقاضي
 Litigious متنازع فيه، محل نزاع
 Litigious claim دين محل نزاع
 Litigious matter موضوع محل نزاع
 Little business ضعف األعمال التجارية
 Littoral ساحلي
 Live حّي، فيه نسمة حياة، عائش
 Live حي
 Live account حساب متحرك
 Live animals حيوانات حية
 Live claims مطالبات قائمة
 Live claims مطالب شرعية
 Live exchange بورصة مالية
 Live questions مشاكل حيوية
 Live stock ماشية، ثروة حيوانية
 Live stock unit دابة
 Live storage تخزين حي
 Live weight وزن صافٍ 
 Live weight ثروة حيوانية
 Lively نشط 
 Lively market سوق نشطة
 Livery تسليم، تنصيب
 Livestock الوزن الحي، الوزن المقيد
 Liveware العاملين في مجال الحسابات
 Living معيشة، مسكن، رزق
 Living conditions ظروف المعيشة
 Living conditions ظروف المعيشة
 Living expenses تكاليف معيشة
 Living on capital استهالك راس المال
 Living standard مستوى المعيشة
 Living wage أجر الكفاف، حد أدنى لألجر
 Living wage أجر الكفاف، حد أدنى لألجر



 Load حمولة، شحنة، حمل، عبء
 Load حمولة، يَُحمل
 Load-and-go تحميل مباشر
 Load address عنوان التحميل
 Load chart خريطة تحميل
 Load error خطأ التحميل
 Load factor معدل الحمولة
 Load factor عامل التحميل
 Load line خط الحمولة
 Load of a ship حمولة مركب
 Load point عالمة بداية التحميل
 Load weight وزن الحمل
 Load, to حمل، شحن
 Loaded محمل، مشحون
 Loaded up ل بالكامل ُمحمَّ
 Loader الُمَحمل
 Loading تحميل، شحن
 Loading تحميل
 Loading berth مكان التحميل
 Loading charges نفقات التحميل
 Loading dock رصيف شحن
 Loading in bulk تحميل بدون حزم أو تعبئة، - شحنة سائبة
 Loading port ميناء شحن
 Loading port مرفأ التحميل
 Loading risk مخاطر التحميل، خطر التحميل
 Loading risk خطر التحميل
 Loading routine روتين التحميل
 Loading time زمن التحميل
 Loan سلفة، قرض، دين، اقتراض
 Loan قرض، إعارة موظف
 Loan account حساب القرض
 Loan account حساب السلف والقروض
 Loan administration إدارة القروض
 Loan against a promissory note قرض بضمان سند إذني
 Loan against a promissory note قرض بضمان سند إذني
 Loan against pledge قرض بضمان رهن
 Loan against pledged bill قرض بضمان كمبياالت
 Loan against securities قرض على أوراق مالية
 Loan agrement اتفاقية قرض، اتفاق ضمان تسويق قرض
 Loan amortization استهالك قرض
 Loan amortization استهالك قرض
 Loan and trust company شركة تسليف وأمانات
 Loan application طلب قرض
 Loan application طلب قرض
 Loan at call قرض تحت الطلب
 Loan at call قرض يسدد عند الطلب
 Loan at interest قرض بفائدة
 Loan at notice قرض بإخطار 
 Loan at notice قرض ألجل
 Loan bank مصرف ائتماني، بنك تسليف
 Loan bank بنك التسليف
 Loan bond سند قرض
 Loan by the seek قرض أسبوعي
 Loan capital رأس مال مقترض
 Loan capital رأس المال المقترض
 Loan ceiling حد تسليف، سقف القرض
 Loan ceiling حد التسليف األقصى
 Loan certificate صك إقراض
 Loan certificate شهادة بقرض، سند قرض
 Loan charges مصاريف قرض
 Loan charges تكاليف القرض
 Loan collectibility إمكانية تحصيل القرض
 Loan commission; loan committee لجنة القروض



 Loan commitment تعهد بقرض، ارتباط على قرض
 Loan company شركة تسليف
 Loan consent agreement موافقة على إقراض الوراق المالية
 Loan contract عقد قرض
 Loan contract عقد قرض
 Loan crowd مجموعة سماسرة تقوم بإقراض األوراق  المالية للمضاربين
 Loan department قسم االئتمان، دائرة القروض
 Loan department قسم االئتمان
 Loan disbursement سداد قرض، دفعات سداد قرض
 Loan disbursement دفعات القرض
 Loan fee مصروفات قرض
 Loan for employees قروض للعاملين
 Loan fund أصل القرض
 Loan holder مقرض، دائن
 Loan holder دائن مرتهن
 Loan interest فائدة على القروض
 Loan interest فائدة على القرض
 Loan market سوق القروض
 Loan market سوق القروض
 Loan officer مسئول عن القروض
 Loan on collateral قرض مضمون، - بضمان
 Loan on collateral قرض مقابل كفالة
 Loan on debentures قرض بسندات
 Loan on gold basis قرض ذهب، - يسدد بالذهب
 Loan on landed property قرض بضمان عقار
 Loan on mortgage قرض بضمان رهن عقاري
 Loan on mortgage قرض مقابل رهن
 Loan on overdraft قرض على المكشوف
 Loan on overdraft قرض دون ضمان، قرض مكشوف
 Loan on personal property قرض على منقوالت
 Loan on real property قرض عقاري
 Loan on security قرض برهن
 Loan on shark مرابي القروض
 Loan on stock سلفية بضمان أوراق مالية
 Loan on stock تسليف على أوراق مالية
 Loan on trust سلفة مجاملة، قرض مجاملة
 Loan passbook دفتر قرض
 Loan policy سياسة منح القروض
 Loan price تكلفة قرض
 Loan proceeds ناتج قرض، حصيلة قرض
 Loan processing إجراءات منح القروض
 Loan rate سعر القروض
 Loan receipt إقرار بدين، إيصال استالم قرض
 Loan register سجل القروض
 Loan regulations الئحة القروض
 Loan repayable on demand قرض يسدد عند الطلب
 Loan servicing خدمات الدين، قدرة على سداد الدين
 Loan shark مراب، مقرض بسعر فائدة فاحش
 Loan society شركة ائتمان
 Loan society جمعية تسليف
 Loan stock سندات تسليف
 Loan summary ملخص القروض، بيان بالقروض
 Loan teller مسئول ائتمان، باحث ائتمان
 Loan teller مندوب االئتمان
 Loan terms شروط القرض
 Loan transactions عمليات إقراض 
 Loan turndowns حاالت رفض اإلقراض
 Loan upon pawn قرض بضمان رهن
 Loan value قيمة عقد قرض
 Loan value قيمة القرض
 Loan Value قيمة القرض
 Loan with warrant قرض بضمان
 Loan without security قرض بال ضمان



 Loanable funds أموال قابلة لإلقراض 
 Loanable funds أموال لإلقراض
 Loanable funds theory نظرية استثمار فائض األموال
 Loanee مقترض
 Loaner; lender مقرض
 Loaning limit حدود التوسع االئتماني
 Loans against credit balances قروض بضمان أرصدة دائنة
 Loans against credit balances قرض بضمان أرصدة دائنة
 Loans make deposits القروض تخلق الودائع
 Lob Characteristic خاصية الوظيفة
 Lobby شبابيك العمليات، قاعة االنتظار
 Lobby group مجموعة ضغط
 Lobbying سياسة األروقة للتأثير على القرار
 Lobbying ممارسة الضغط، مناورات األروقة
 Lobster shift نوبة منتصف الليل
 Local محلي
 Local administration إدارة محلية
 Local administration إدارة محلية
 Local advertising إعالن محلي
 Local authorities سلطات محلية
 Local bank مصرف محلي، بنك محلي
 Local bill كمبيالة محلية، سند محلي
 Local bill; town bill كمبيالة محلية
 Local clearings شيكات مقاصة
 Local company شركة محلية
 Local company شركة محلية
 Local credit اعتماد محلي
 Local credit اعتماد محلي
 Local currency عملة محلية
 Local currency عملة محلية
 Local debt  قروض المحليات
 Local demand الطلب المحلي
 Local draft سحب محلي
 Local draft سحب محلي
 Local employment act قانون العمالة المحلية
 Local freight شحن محلي
 Local government حكومة محلية
 Local handicraft ِجَرف محلية
 Local industry صناعة محلية
 Local items شيكات محلية، شيكات مقاصة
 Local labor عمالة محلية، يد عاملة محلية
 Local labor market سوق العمل المحلية
 Local loan قرض محلي
 Local loans القروض المحلية
 Local market سوق محلية
 Local market السوق المحلية
 Local marketing التسويق المحلي
 Local option خيار محلي
 Local or domestic L/C اعتماد مستندي محلي
 Local rate تعرفة محلية
 Local rates; local taxes ضرائب محلية
 Local specialization principle مبدأ التخصص المحلي
 Local taxation ضرائب محلية
 Local trade تجارة محلية، مبادالت محلية
 Local union اتحاد محلي
 Locality جهة، موقع
 Localization of industry توطن الصناعة
 Localization of labor توطن العمالة
 Localization, localisation توطن
 Locate, to حدد المكان، حصر
 Locating point نقطة دليلية، نقطة استرشادية
 Locating surface سطح دليلي
 Location تحديد الموقع، موقع، موضع



 Location clause شرط التخزين
 Location counter عداد الموضع
 Location of industry توطن الصناعة
 Location of industry موقع الصناعة
 Lock-up تجميد
 Lock out workers, to وقف العمل، منع العمال من الدخول
 Lock up capital, to حبس رؤوس األموال
 Lock, to َحبََس، جمد
 Locked-in مجمد
 Lockout إغالق المصنع للضغط على العمال
 Loco محلي 
 Loco-price ثمن بالموقع، سعر تسليم محل السلعة
 Loco-term طويل األجر
 Loco-term bill كمبيالة طويلة األجل
 Loco price السعر في مكان اإلنتاج
 Locum tenens نائب مؤقت، قائم مقام
 Locum tenens نائب عن غيره، بديل
 Locus محل هندسي
 Locus regit actum المكان يحكم التصرف
 Locus sigilli مكان الختم
 Lodge مأوى، مسكن، يقدم (شكوى)، يؤوي، يودع
 Lodge a complaint, to قدم شكوى
 Lodge an appeal, to رفع استئنافًا، استأنف
 Lodge money with, to أودع ماال لدى 
 Lodge stock as cover, to أودع أوراقًا مالية كضمان
 Lodge, to أودع، سكن، أوى 
 Lodged مودع، مسلم، مأوي
 Lodger مستأجر عين بالفرش
 Lodging إقامة، سكني، إيداع
 Lodging إقامة، سكن، إيداع
 Lodging allowance بدل سكن
 Log-book دفتر يومية المالحة
 Log مقياس سرعة السفينة، سجل الوقائع
 Log board; log-book سجل أحوال السفينة
 Logarithmic charts رسوم بيانية لوغاريتمية
 Logarithmic curve منحنى لوغاريتمي
 Logarithmic equation معادلة لوغاريتمية
 Logarithmic scale قياس لوغاريتمي
 Logic منطق، علم المنطق
 Logic منطق
 Logical comparison مقارنة منطقي
 Logical connective رابط منطقي
 Logical Constants الثوابت المنطقية
 Logical decision قرار منطقي
 Logical design تصميم منطقي
 Logical diagram رسم بياني منطقي
 Logical element عنصر منطقي
 Logical flowchart خريطة تدفق منطقية
 Logical instruction تعليمة منطقية
 Logical necessity ضرورة منطقية
 Logical operation عملية منطقية
 Logical record سجل منطقي
 Logical shift إزاحة منطقية
 Logical sum مجموع منطقي
 Logical symbol رمز منطقي
 Logistics إمدادات
 Logistics management إدارة اإلمدادات
 Lombard loan; collateral loan قرض بضمان
 Lombard rate سعر فائدة القروض على أوراق مالية
 Lombard street سوق المال في لندن
 London interbank offered rate سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن
 Long-dated securities أوراق مالية طويلة األجل
 Long-distance call اتصال هاتفي لمسافة بعيدة



 Long-end of the market سوق األوراق المالية طويلة األجل
 Long-lived assets أصول معمرة
 Long-standing accounts حسابات مستحقة منذ فترة طويلة
 Long-term طويل األجل، بعيد االستحقاق
 Long-term أجل طويل، طويل الجل
 Long-term annuity ريع على مدى طويل الجل
 Long-term bill كمبيالة طويلة األجل
 Long-term contract عقد طويل األجل
 Long-term contracts عقود طويلة األجل
 Long-term credit ائتمان طويل األجل
 Long-term credit تسليف طويل األجل
 Long-term expectations توقعات بعيدة المدى
 Long-term finance تمويل طويل األجل
 Long-term interest rate سعر فائدة طويل األجل
 Long-term investment استثمار طويل األجل
 Long-term liabilities التزامات طويلة األجل
 Long-term loans قروض طويل األجل
 Long-term market سوق آجلة
 Long-term policy عقد تأمين طويل األجل
 Long-term policy بوليصة طويل األجل
 Long-ton طن طولي، طن إنجليزي
 Long طويل، مستطيل
 Long – Standing Accounts حسابات مستحقة
 Long bill كمبيالة بعيدة االستحقاق
 Long bill of exchange كمبيالة طويلة األجل
 Long credit ائتمان طويل األجل
 Long dated bills أوراق تجارية طويلة األجل
 Long dated option عالوة بعيدة االستحقاق 
 Long division قسمة مطولة
 Long dozen دستة + ١ = ١٣
 Long draft كمبيالة خارجية
 Long exchange ورقة تجارية بعيدة االستحقاق
 Long haul الشحن مسافة طويلة
 Long hours ساعات طويلة من العمل
 Long lease إيجار طويل األجل
 Long lease عقد إيجار طويل األمد
 Long lived assets أصول معمرة
 Long period loan قرض طويل األجل
 Long position مركز عملة دائن
 Long price ثمن مستقبلي متوقع االرتفاع
 Long range planning تخطيط بعيد المدى
 Long range planning تخطيط طويل األجل
 Long Range Planning تخطيط طويل المدى
 Long rate سعر صرف آجل
 Long run مدى طويل، مدى بعيد
 Long run المدى الطويل
 Long service bonus مكافأة أقدمية
 Longevity مدى العمر، أقدمية
 Longevity in office أقدمية في العمل
 Longevity increase عالوة أقدمية
 Longevity of the machine عمر اآللة االفتراضي
 Longevity pay عالوة أو جائزة أقدمية
 Longevity pay تعويض عن األقدمية
 Longitudes خطوط العرض
 Longitudinal check اختبار طولي
 Longitudinal parity check اختبار التثبت الطولي
 Look down, to خفض السعر
 Look for a job, to بحث عن عمل
 Look into after, to سهر على مصالحة
 Look into, to بحث، حقق
 Look out احترس
 Look, to نظر، بحث، حقق
 Looking back نظرة إلى الوراء، مراجعة ما تم من أعمال



 Loop دوار
 Loop-controlled printer وحدة طباعة سطرية محكومة بدوارة
 Loop stop دوار للتوقف
 Loophole ثغرة
 Loose سائب، مفكك، غير مجلد
 Loose متحرك، منفصل
 Loose-feat; ورقة متحركة، - سائبة
 Loose-leaf ledger دفتر أستاذ مفكك األوراق
 Loose card بطاقة قابلة للفصل
 Loose cash نقدية فكة
 Loose draft صياغة مائعة، - معيبة
 Loose goods سلع غير محزومة، سلع سائبة، سلع غير  معبأة
 Loose goods سلع سائبة
 Loose leaf ledger دفتر أستاذ ذو أوراق قابلة للفصل
 Loose plant معدات متحركة
 Loro هم
 Loro account حسابهم
 Lorry سيارة نقل، سيارة شحن، شاحنة
 Lorry سيارة شحن، شاحنة
 Lose يخسر، يفقد
 Lose one’s in value فقد من قيمته
 Lose one’s place, to فقد منصبه
 Lose, to فقد، خسر، ضيّع
 Loser خاسر
 Losing خاسر، فاقد
 Losing bargain صفقة خاسرة
 Loss خسارة، حيرة، فقد
 Loss خسارة
 Loss and gain الربح والخسارة
 Loss assessment تقدير األضرار، تقدير الخسائر
 Loss balance موازنة خاسرة، ميزان تجاري يبين خسارة
 Loss balance رصيد خاسر
 Loss from operations خسارة عمليات التشغيل
 Loss in weight فقدان في الوزن
 Loss Leader السلعة الجذابة
 Loss of a market فقد العمالء، خسارة السوق
 Loss of a right سقوط حق 
 Loss of capital خسارة راس المال، ضياع رأس المال
 Loss of confidence فقدان الثقة
 Loss of money خسارة مالية
 Loss of profit ضياع أو خسارة ربح
 Loss of right ضياع حق
 Loss of time ضياع وقت
 Loss on exchange خسارة في عمليات الصرف األجنبي
 Loss on exchange خسارة عند الصرافة
 Loss ratio نسبة الخسارة
 Loss Ratio نسبة الخسائر
 Losses on receivables خسائر الديون المعدومة
 Lost مفقود، ضائع
 Lost ضائع، مفقود
 Lost Discount الخصم (الحسم) الضائع
 Lost opportunity فترة ضائعة، فرصة بديلة
 Lost property office مكتب األشياء المفقودة
 Lost property office مكتب المفقودات
 Lost time وقت ضائع
 Lot حصة، كمية، مجموعة، رزمة، أرض بناء
 Lot دفعة، مجموعة
 Lot of goods كمية من البضائع
 Lot of goods كمية بضائع
 Lot of money مال وفير، مبلغ من المال
 Lot, to قسم، أفرز، أعطى حصة
 Lottery يانصيب
 Lottery bond سند ذو يانصيب



 Lottery bond ورقة يانصيب
 Lottery loan قرض ذو يانصيب
 Lottery ticket ورقة يانصيب
 Lottery ticket تذكرة يانصيب
 Low منخفض، واطئ، رخيص
 Low أدنى (سعر للسهم) منخفض
 Low-cost firm منشأة تكلفة أثمانها منخفضة
 Low-cost housing إسكان منخفض التكاليف
 Low-cost source of supply مصدر توريد منخفض التكاليف
 Low-date تاريخ حديث، - قريب
 Low-income class طبقة ذات دخل منخفض
 Low-income countries دول ذات دخل منخفض
 Low-level language لغة منخفضة المستوى
 Low-order position موضع أدنى
 Low-priced goods سلع ذات سعر منخفض
 Low activity file ملف قليل النشاط
 Low consumption استهالك منخفض، - ضعيف
 Low density tape شريط قليل الكثافة
 Low duty goods سلع مخفضة الضريبة، سلع مخفضة الجمارك
 Low grade نوعية رديئة
 Low grade درجة منخفضة
 Low income دخل منخفض
 Low interest فائدة منخفضة
 Low memory أدنى الذاكرة
 Low price ثمن زهيد
 Low price share سهم زهيد الثمن
 Low productivity إنتاجية منخفضة
 Low rate تعريفة منخفضة
 Low rate insurance تأمين منخفض التعريفة
 Low scenario التصور األدنى
 Low standard of living مستوى معيشة منخفض
 Low yielding إنتاجية منخفضة
 Lower – Case Letter الحرف الصغير
 Lower classes طبقات شعبية
 Lower court محكمة أدنى درجة
 Lower income groups فئات الدخل الضعيف
 Lower level مستوى أدنى 
 Lower management اإلدارة الدنيا
 Lower quartile الربيع األدنى، الربيع األول
 Lower the bank rate, to خفض سعر الخصم
 Lower the currency, to خفض قيمة العملة
 Lower the price, to خفض السعر
 Lower the rents, to خفض اإليجارات
 Lower, to َخفّض، أنقص
 Lowest bid العرض األقل تكلفة
 Lowest common multiple المضاعف المشترك األصغر
 Lowest price أقل سعر، أقل ثمن
 Loxodromy تحديد خط اتجاه السفن والطائرات
 Loyal employee موظف ُمخِلص، - أمين
 Loyal employee موظف مخلص
 Loyalty إخالص، والء
 Loyalty إخالص، والء
 Lubrication تشحيم
 Lucrative ُمربح، مجز، عائد بالفائدة
 Lucrative Capital راس المال الكاسب
 Lucrative transaction صفقة مربحة
 Lump قطعة كبيرة، مجموعة، كتلة
 Lump sum مبلغ إجمالي، دفعة واحدة
 Lump sum charter مشارطة إيجار سفينة بقيمة إجمالية
 Lump sum contract عقد بمبلغ إجمالي
 Lump Sum Contract مقاولة المبلغ
 Lump sum freight نولون إجمالي
 Lunar month شهر قمري



 Lunar month شهر قمري
 Lunatic غريب األطوار، متخلف
 Lunch period فترة غذاء
 Luncheon vouchers إيصاالت غذاء
 Lure إغراء، يغوي، إغواء
 Luxury ترف
 Luxury articles سلع كمالية
 Luxury goods سلع ترفيه، سلع كمالية
 Luxury Goods الكماليات
 Luxury products منتجات ترفيه، - كمالية
 Luxury tax ضريبة على السلع الكمالية
 Luxury trade تجارة الكماليات
 Luxury trade تجارة الترف، - الكماليات
 Lying by سكوت
 Lying day يوم االنتظار
 Lying day يوم االنتظار
 Lying time وقت االنتظار
 Lying Time وقت االنتظار 
 Lynch law حكم تعسفي، قانون لنش، حكم الغوغاء
 Mace صولجان
 Macer حاجب، محضر
 Machinability إمكانية الميكنة
 Machination دسيسة، مكيدة، مؤامرة
 Machine آلة، ماكينة
 Machine يصنع، آلة، ماكينة
 Machine-code رمز لآللة، مجموعة رموز آلية
 Machine-hour rate معدل ماكينة ـ ساعة
 Machine-independent language لغة مستقلة عن نوع الحاسب
 Machine-made مصنوع آليًا
 Machine-spoilt work time وقت ضائع لعطل في اآللة
 Machine address, absolute address عنوان مطلق
 Machine attention time وقت مراقبة اآللة
 Machine available time زمن الماكينة المتاح
 Machine code شفرة اآللة
 Machine composition جمع الحروف آليا
 Machine configuration تكوين الحاسب
 Machine cycle دورة اآللة
 Machine data processing معالجة المعلومات آليا
 Machine error خطأ اآللة
 Machine hour cost تكلفة اآللة في الساعة
 Machine Hour Rate المعدل الساعي لآللة
 Machine instruction تعليمة لآللة
 Machine instruction code شفرة تعليمات لآللة
 Machine Intelligence ذكاء اآللة
 Machine interruption إيقاف اآللة
 Machine language لغة اآللة، أسلوب اآللة
 Machine language لغة اآللة
 Machine Language لغة اآللة
 Machine language code شفرة لغة اآللة
 Machine load chart خريطة تحميل اآللة
 Machine loading تحميل اآللة
 Machine loading schedule جدول تحميل اآللة
 Machine log سجل وقائع اآللة
 Machine logic منطق تصميم اآللة
 Machine operations عمليات اآللة
 Machine operator مشغل اآللة
 Machine posting كتابة آلية، كتابة بالبطاقات المثقوبة
 Machine posting اللصق اآللي
 Machine processible form صيغة قابلة للمعالجة اآللية
 Machine production إنتاج آلي
 Machine productivity إنتاجية اآللة
 Machine run دورة التشغيل على اآللة
 Machine scrip نموذج بيانات اآللة



 Machine sensible محسوس باآللة
 Machine shop ورشة ماكينات
 Machine sorting الفرز اآللي
 Machine ticket برنامج حزب سياسي
 Machine time زمن تشغيل اآللة
 Machine time record سجل تشغيل اآللة
 Machine word كلمة حاسب، مفردة تخزين
 Machine work عمل بواسطة اآللة
 Machinery آالت، عدد، ماكينات
 Machinery ماكينات ومعدات آلية
 Machinery and equipments آالت ومعدات
 Machining تشغيل آلي
 Machining operation عملية تشغيل
 Machinisation ميكنة، إحالل اآلالت بدل اليد العاملة
 Macro ُكلي
 Macro-analysis تحليل كالي
 Macro-assembly program برنامج تجميع مركب
 Macro-economic اقتصاد كلي، اقتصاد شامل
 Macro-economic تحليل اقتصادي كلي
 Macro-model نموذج كلي
 Macro-planning تخطيط كلي
 Macro-programming برمجة مركبة
 Macro-unit وحدة كلية (على مستوى االقتصاد القومي)
 Macro code شفرة مركبة
 Macro data بيانات كلية
 Macro economics االقتصاد الكلي
 Macro flow chart خريطة سير عمليات عامة
 Macro instruction تعليمة مركبة
 Macro structure هيكل كلي
 Macroeconomics االقتصاد العام
 Made مصنوع
 Made bill كمبيالة مظهرة
 Made bill كمبيالة مظهرة
 Made to measure مصنوع حسب القياس
 Made to order مصنوع بالطلب، تفصيل
 Made to order مصنوع حسب الطلب
 Magazine مجلة، مخزن
 Magazine مخزن بطاقات
 Magisterial قضائي، تحكمي، قطعي
 Magisterial inquiry تحقيق قضائي
 Magistracy هيئة القضاء
 Magistracy هيئة القضاة
 Magistrate قاٍض، مأمور تنفيذ
 Magistrate رجال القضاء
 Magna charta; - carta ميثاق أعظم
 Magnate قطب، شخصية كبيرة، وجيه
 Magnate قطب، شخصية صناعية أو مالية هامة
 Magnate of industry قطب من أقطاب الصناعة
 Magnetic مغناطيسي
 Magnetic band طوق ممغنط
 Magnetic card بطاقة ممغنطة
 Magnetic card بطاقة ممغنطة
 Magnetic card file ملف بطاقات ممغنطة
 Magnetic cell خلية ممغنطة
 Magnetic cell storage خلية تخزين مغناطيسي
 Magnetic character حرف ممغنط
 Magnetic character reader قارئة الحروف الممغنطة
 Magnetic core حلقة ممغنطة
 Magnetic core memory ذاكرة الحلقات الممغنطة
 Magnetic core storage وحدة تخزين حلقات ممغنطة
 Magnetic disc قرص ممغنط
 Magnetic disc file ملف أقراص ممغنطة
 Magnetic disc storage تخزين باألقراص الممغنطة



 Magnetic disc unit وحدة األقراص الممغنطة
 Magnetic disk قرص ممغنط، أسطوانة ممغنطة
 Magnetic drum أسطوانة ممغنطة
 Magnetic field مجال مغناطيسي
 Magnetic head راس ممغنط
 Magnetic ink حبر ممغنط
 Magnetic ink character reader وحدة قراءة حروف حبر ممغنط
 Magnetic ink character recognition التعرف على حروف حبر ممغنط
 Magnetic ink document reader وحدة قراءة المستندات المكتوبة بحبر ممغنط
 Magnetic memory ذاكرة ممغنطة
 Magnetic memory ذاكرة مغناطيسية
 Magnetic recorder جهاز تسجيل ممغنط
 Magnetic saturation تشبع مغناطيسي
 Magnetic sensing تحسس مغناطيسي 
 Magnetic store وحدة تخزين مغناطيسية
 Magnetic Store المخزن المغناطيسي
 Magnetic store; - storage ذاكرة ممغنطة، تخزين مغناطيسي
 Magnetic strip شريحة ممغنطة
 Magnetic tape شريط ممغنط
 Magnetic Tape الشريط المغناطيسي
 Magnetic tape cleaner منظف للشريط الممغنط
 Magnetic tape deck وحدة األشرطة الممغنطة
 Magnetic tape disk drive ُمسيرة األشرطة الممغنطة
 Magnetic tape encoder ُمَرمز شريط ممغنط
 Magnetic tape file ملف الشريط الممغنط
 Magnetic tape group مجموعة وحدات األشرطة الممغنطة
 Magnetic tape head رأس الشريط الممغنط
 Magnetic tape librarian أمين مكتبة األشرطة الممغنطة
 Magnetic tape library مكتب األشرطة الممغنطة
 Magnetic tape parity اختبار تطابق محتويات الشريط الممغنط
 Magnetic tape reader وحدة قراءة األشرطة الممغنطة
 Magnetic tape unit وحدة األشرطة الممغنطة
 Magnetic thin film فيلم رقيق ممغنط
 Magnetic; magnitical ممغنط، مغناطيسي
 Magnetism مغناطيسية
 Magnetizable قابل للمغنطة
 Magnetized ink character حرف ُمَمغَنط الحبر
 Magnification تكبير
 Magnification center مركز التكبير
 Magnified demand طلب مضخم
 Magnitude فخامة، عظمة
 Magnitude مقدار، عظمة، أهمية
 Maiden voyage السفرة األولى
 Mail بريد، مراسلة
 Mail بريد، يرسل بالبريد
 Mail-box صندوق الرسائل، - الخطابات
 Mail-box collection تفريغ صندوق الرسائل
 Mail-car; - van شاحنة بريد
 Mail-carrier ناقل بريد
 Mail-order business ناقل بريد
 Mail bag حقيبة البريد
 Mail closing time نهاية موعد إيداع البريد
 Mail credit اعتماد بريدي
 Mail credit اعتماد بريدي
 Mail delivery توزيع بريدي
 Mail delivery bill قائمة تسليم اإلرساليات
 Mail department قسم البريد
 Mail department إدارة البريد
 Mail deposits إيداعات بالمراسلة
 Mail opening فض البريد
 Mail order شراء عن طريق البريد
 Mail order طلب سلع بالبريد
 Mail order advertising إعالن لتشجيع طلب البضائع بالبريد



 Mail order catalog كتالوج الطلب بالبريد
 Mail Order Wholesalers تجار البيع بواسطة البريد
 Mail service خدمة بريدية
 Mail service مصلحة البريد
 Mail storage car شاحنة بريد، غبيط بريدي
 Mail survey تحقيق بالمراسلة
 Mail survey بحث بالبريد
 Mail teller مسئول عن اإليداع بالبريد
 Mail transfer حوالة بريدية
 Mail transfer order أمر دفع بموجب حوالة بريدية
 Mail, to أرسل بالبريد
 Mailable matter مادة يسمح بإرسالها بالبريد
 Mailing إرسال بالبريد
 Mailing-date تاريخ اإلرسال بالبريد
 Mailing-list قائمة عناوين العمالء
 Mailing-time ساعات إيداع البريد
 Mailing list قائمة بالعناوين البريدية
 Mailing List قائمة بريدية
 Mailman موزع البريد
 Main رئيسي، مركزي، أساسي
 Main branch فرع رئيسي
 Main committee لجنة رئيسية
 Main establishment مؤسسة رئيسية
 Main file ملف رئيسي
 Main frame إطار رئيسي
 Main line خط رئيسي
 Main line flowchart ُمَخطط انسيابي عام
 Main memory ذاكرة مركزية
 Main memory ذاكرة رئيسية
 Main office مكتب رئيسي، مركز رئيسي
 Main program برنامج رئيسي
 Main road طريق رئيسي
 Main routine روتين رئيسي
 Main storage وحدة تخزين رئيسية
 Main supplier مورد رئيسي
 Maintain يصو، يعول
 Maintain capital intact, to حافظ على أصل رأس المال
 Maintain, to أبقى على، حفظ، حافظ، صان
 Maintainability قابلية للصيانة
 Maintaining capital intact المحافظة على رأس المال
 Maintenance صيانة، محافظة، معيشية، دعم، إعالة
 Maintenance الصيانة
 Maintenance account حساب الصيانة
 Maintenance allowance مخصص صيانة، إعانة معيشية
 Maintenance allowance مخصص صيانة
 Maintenance and repairs صيانة وإصالحات
 Maintenance arrangement ترتيبات صيانة
 Maintenance charges نفقات الصيانة
 Maintenance charges; - cost مصاريف الصيانة
 Maintenance contract عقد صيانة
 Maintenance costs تكاليف الصيانة
 Maintenance Costs تكاليف الصيانة
 Maintenance employee موظف الصيانة
 Maintenance grant منحة إعالة
 Maintenance judgment حكم نفقة
 Maintenance manual دليل الصيانة
 Maintenance of law and order حفظ النظام العام
 Maintenance of membership المحافظة على العضوية
 Maintenance of program صيانة البرامج
 Maintenance of roads صيانة الطرق
 Maintenance order التزام باإلعالة
 Maintenance routine روتين الصيانة
 Maintenance section قسم الصيانة



 Maintenance staff طاقم الصيانة
 Maize ذرة شامية
 Major بالغ سن الرشد، راشد، أعظم، هام
 Major رئيسي، هام
 Major-functional department غدارات وظيفية رئيسية
 Major casualty إصابة كبرى، كارثة جسيمة، هالل كلي
 Major control change تغيير الضبط األكبر
 Major control cycle دورة الضبط األكبر
 Major control data بيانات الضبط األكبر
 Major crisis أزمة عامة، - بعيدة المدى
 Major cycle دورة كبرى
 Major industries صناعات أساسية، - ثقيلة
 Major issue مسألة هامة
 Major items بنود رئيسية، أصناف رئيسية
 Major operation عملية أساسية، جراحة كبيرة
 Major part جزء أكبر، جزء أساسي
 Major policies السياسات العامة
 Majority أغلبية، غالبية، أكثرية، بلغ سن الرشد
 Majority أكثرية، أغلبية
 Majority holding مشاركة غالبة، مساهمة غالبة
 Majority holding مساهمة األكثرية
 Majority interest مساهمة غالبة
 Majority interest مصلحة األكثرية
 Majority of shares غالبية األسهم
 Majority of votes غالبة األصوات
 Majority party حزب األغلبية
 Majority Rule قرار األكترية
 Make صناع، صنع، تشكيل
 Make يصنع، يعمل، يجعل، ُصْنع، طراز
 Make-up wage أجر تعويضي
 Make-up work عمل تعويضي
 Make-weigth تتمة الوزن
 Make a bargain, to عقد صفقة
 Make a bid for, to قدم عرًضا
 Make a call, to توقف، قام بزيارة
 Make a check, to حرر شيًكا
 Make a complaint, to قدم شكوى
 Make a decision, to اتخذ قراًرا
 Make a fortune, to كون ثروة
 Make a good investment, to أجرى استثمارا ممتازا
 Make a living, to اكتسب قوته، اكتسب معاشه
 Make a loan, to أبرم قرضا
 Make a market, to خلق سوقا
 Make a payment, to قام بدفع، سدد
 Make a protest, to أجرى بروتستو
 Make a tender, to قدم عرضا
 Make default يُِخل
 Make good يظهر مقدرة
 Make good, to وفى، سدد التزاما
 Make or buy decision خيار التصنيع أو الشراء، قرار ---
 Make or buy decision قرار الشراء أو الصنع
 Make out, to حرر، أعد
 Make profit يحقق ربحا
 Make profits, to حقق أرباًحا
 Make to order يصنع حسب الطلب
 Make up, to سوى، أعد
 Make use of, to استعمل، استخدم
 Make, to عمل، صنع، كون
 Maker صانع، منشئ، محرر، مكتتب، ساحب، خالق
 Maker محرر، صانع
 Maker of a note محرر السند أو الكمبيالة
 Maker of a promissory note محرر سند إذني
 Maker’s price سعر السلعة في المصنع



 Making تصنيع، تحقيق، إنشاء
 Making صنع، عمل
 Making-out a bill سحب كمبيالة
 Making-out a check تحرير شيك
 Making-up day أول أيام التصفية
 Making-up day; contango day أول أيام التصفية
 Making-up for losses تعويض الخسائر
 Making-up price سعر التصفية
 Making-up price سعر التصفية 
 Making a profit تحقيق ربح
 Making an entry تسجيل مفردة حساب
 Mala fide سيئ النية
 Mala fide سوء النية
 Mala fide holder حائز سيئ النية
 Mala fide holder حامل سيئ النية
 Mala fide purchaser مشتر سيئ النية
 Maladaptation عدم التكيف
 Maladjustment تسوية سيئة، سوء توفيق
 Maladjustment اختالل، عدم توافق
 Maladjustment in production and   consumptionخلل في اإلنتاج واالستهالك، فجوة بين  اإلنتاج واالستهالك
 Maladministration سوء إدارة
 Maladminsitration سوء اإلدارة
 Male ذكر، مذكر
 Male line of descent عمود الذكور )مواريث)
 Male worker عامل من الذكور
 Malefactor مجرم، مذنب، جان
 Malfeasance ارتكاب فعل ضار
 Malfeasance فعل مناف للقانون، عمل غير مشروع
 Malfunction خلل
 Malfunction routine روتين تتبع األخطاء
 Malice سوء نية، سوء قصد، تعمد األذى
 Malice تعمد األذى، خبث القصد
 Malicious خبيث القصد
 Malicious accusation اتهام مغرض، - سيئ النية
 Malicious intent قصد جنائي
 Malicious prosecution إجراء خبيث القصد
 Malingering التمارض
 Malinvestment استثمار سيئ
 Malinvestment استثمار سيئ، سوء االستثمار
 Malleable قابل للطرق
 Malnutrition سوء تغذية
 Malorganization سوء التنظيم
 Malpractice إهمال وظيفي، تقصير، سوء تصرف
 Malpractice سوء التصرف
 Malpractice (Management) سوء التصرف في األمور اإلدارية
 Malthusian theory of population نظرية مالتوس للسكان
 Malversation اختالس، رشوة، خيانة أمانة
 Malversation اختالس أموال
 Malversation (Management) الفساد اإلداري
 Malversation of Public Fund اختالس أموال الدولة
 Mammon إله المال، عجل الذهب، حب المال، ثروة
 Man رجل، إنسان، شخص
 Man رجل، يزود بالرجال أو العمال
 Man-day يوم عمل
 Man-days أيام العمل للرجل 
 Man-hours ساعات العمل للرجل
 Man-machine chart خريطة العامل واآللة
 Man-machine communication االتصال بين العامل واآللة
 Man-minutes دقائق العمل للرجل
 Man-power قوة عاملة، قوة بشرية
 Man – Hour العمل الساعي
 Man – Machine Chart رسم بياني للفرد ـ اآللة
 Man description مواصفات شاغل الوظيفة



 Man of law رجل قانون
 Man of straw رجل عديم اإلرادة
 Man process chart خريطة العامل واآللة
 Man Process Chart رسم لبيان عمل الفرد
 Man resources موارد بشرية
 Manage يدير، يوجه
 Manage, to أدار، دبر، وجه
 Managed bonds سندات موجهة، سندات مدارة
 Managed currency عملة موجهة، - مدارة
 Managed currency نقود موجهة
 Managed economy اقتصاد موجه
 Managed floating تعويم منظم
 Managed gold standard قاعدة الذهب المدارة
 Managed price سعر موجه، سعر جبري
 Management إدارة، مصلحة، مديرية
 Management اإلدارة
 Management account حساب اإلدارة
 Management account الحسابات اإلدارية
 Management Accounting المحاسبة اإلدارية (محاسبة اإلدارة٩
 Management accounting المحاسبة اإلدارية
 Management advisory service الخدمات االستشارية اإلدارية
 Management Analysis تحليل اإلدارة
 Management appraisal تقييم اإلدارة
 Management Audit تدقيق اإلدارة
 Management audit المراجعة اإلدارية
 Management by exception اإلدارة باالستثناء
 Management By Exception اإلدارة باالستثناء
 Management by motivations اإلدارة بالدوافع
 Management by objectives إدارة باألهداف
 Management By Objectives اإلدارة باألهداف
 Management by results اإلدارة بالنتائج
 Management clause الشرط المتعلق باإلدارة
 Management committee لجنة إدارة، لجنة إدارية
 Management consultant استشاري تنظيم، خبير إداري
 Management consultant مستشار إداري
 Management development تنمية إدارية
 Management Development تطوير اإلدارة
 Management diagnosis تشخيص أعمال اإلدارة
 Management expenses مصروفات إدارية
 Management expenses نفقات إدارية
 Management game مباراة إدارية
 Management Game لعبة اإلدارة
 Management information system نظام المعلومات اإلدارية
 Management job description وصف وظيفة إدارية
 Management Job Description وصف وظيفة إدارية
 Management ladder سلم اإلدارة
 Management levels مستويات اإلدارة
 Management of change إدارة التغيير
 Management of funds إدارة أموال
 Management of inventories إدارة المخازن
 Management operation system نظام التشغيل اإلداري
 Management personnel المديرون
 Management prerogatives اختصاصات اإلدارة
 Management ratios نسبة مكافأة مجلس اإلدارة
 Management Ratios نسب اإلدارة
 Management ratios نسب إدارية
 Management science علم اإلدارة
 Management Services خدمات اإلدارة
 Management shares أسهم أعضاء مجلس اإلدارة
 Management systems نظم إدارية
 Management team فريق من اإلدارة
 Management technics فن اإلدارة
 Management trust إدارة األمناء



 Management, Departmental اإلدارة المباشرة
 Management, Middle اإلدارة الوسطى
 Management, Top اإلدارة العليا
 Manager مدير
 Manager مدير داري
 Managerial أنشطة إدارية
 Managerial ability قدرة إدارية
 Managerial accounting محاسبة إدارية
 Managerial activities أزمات إدارية
 Managerial activity عمل إداري، وظيفة إدارية
 Managerial control رقابة إدارية
 Managerial grid شبكة إدارية
 Managerial grid فجوة إدارية
 Managerial Grid الشبكة اإلدارية
 Managerial procedures إجراءات إدارية
 Managerial process عملية إدارية
 Managerial revolution ثورة إدارية
 Managerial society مجتمع إداري
 Managerial strategy استراتيجية إدارية
 Managerial talent موهبة إدارية
 Managerial techniques أساليب إدارية
 Managing agent وكيل اإلدارة
 Managing board هيئة إدارة
 Managing committee لجنة إدارة
 Managing director عضو مجلس إدارة منتدب
 Managing director وكيل اإلدارة
 Managing director مدير منتدب، مدير مفوض، المدير العام
 Managing owner المالك المدير
 Managing partner شريك مدير
 Managing underwriter مدير قرض، رئيس ضامني االكتتاب
 Manchester goods منتجات قطنية، بضائع قطنية
 Mandamus أمر امتثال
 Mandatary; mandatory وكيل مفوض، مندوب، مبعوث
 Mandate تفويض، توكيل، انتداب، وكالة
 Mandate توكيل، تفويض، انتداب، اختصاص، والية
 Mandator ل، معطي التوكيل ُمفوض، موّكِ
 Mandatory وكيل منتدب، مفوض
 Mandatory injunction أمر من محكمة
 Mandatory injunction أمر زجري إلزامي
 Mandatory instructions; mandatory تعليمات إلزامية
 Mandatory redemption استهالك إجباري للسندات
 Mandatory; mandatary ض إلزامي، إجباري، وكيل، مفوَّ
 Manifest بيان الشحنة، مانيفستو
 Manifest بيان، يقدم بيانا، ظاهر، واضح
 Manifest of cargo مانيفستو بضاعة
 Manifestation بيان، إظهار
 Manifesto بيان، إعالن
 Manifesto بيان رسمي، إعالن رسمي
 Manifold متعدد، متنوع
 Manifold متنوع، متعدد، نسخة من عدة نسخ
 Manifold paper ورق أرز
 Manifolding machine آلة ناسخة
 Manipulate, to عالج باليد، نقل باحتياط، تالعب في الحسابات  أو في البورصة
 Manipulation معالجة باليد، نقل، ممارسة، تالعب،  مضاربة، تداول
 Manipulation تالعب، مناورات، معالجة
 Manipulation المناورة باألسعار
 Manipulation of accounts التالعب الحسابات
 Manipulation of the market مناورات في البورصة، تالعب مفتعل في  البورصة
 Manipulation of the market تالعب السوق
 Manipulative Autocrat االوتقراطي المناور
 Manipulator مضارب في البورصة
 Manning طواقم العمل، عاملون
 Manning table جدول العاملين



 Manning table جدول األيدي العاملة
 Manpower قوة بشرية، قوى عاملة، عمالة
 Manpower القوى العاملة
 Manpower analysis تحليل القوى العاملة
 Manpower analysis تحليل القوى العاملة
 Manpower assignment تخصيص القوى العاملة
 Manpower budget موازنة القوى العالمة
 Manpower budget موازنة القوى العاملة
 Manpower control توجيه القوى العاملة
 Manpower deficit عجز القوى العاملة
 Manpower deficit نقص القوى العاملة
 Manpower development تنمية القوى العاملة
 Manpower forecasting تقديرات القوى العاملة
 Manpower forecasting التنبؤ بالقوى العاملة
 Manpower management إدارة القوى العاملة
 Manpower mobilization تعبئة اليد العاملة
 Manpower mobilization تعبئة القوى العاملة
 Manpower planning تخطيط القوى العاملة
 Manpower Planning تخطيط القوى العاملة
 Manpower projection تقدير االحتياجات من القوى العاملة
 Manpower rations معدالت القوى العاملة
 Manpower requirements احتياجات من اليد العاملة
 Manpower stability ثبات القوى العاملة
 Manpower stability استقرار القوى العاملة
 Manpower surplus فائض القوى العاملة
 Manpower surplus فائض القوى العاملة
 Manpower survey مسح القوى العاملة
 Manpower turnover دوران اليد العاملة
 Manpower utilization استخدام القوى العاملة
 Mansions عمارة مقسمة إلى شقق
 Manslaughter قتل خطأ
 Mantissa كسر لوغاريتمي
 Manual يدوي، دليل
 Manual يدوي
 Manual calling نداء يدوي
 Manual capacities قدرات يدوية
 Manual control ضبط أو تحكم يدوي
 Manual input إدخال يدوي
 Manual input unit وحدة إدخال يدوي
 Manual labor عمل يدوي
 Manual labor عمل يدوي
 Manual of operations دليل العمليات، مرجع عملي
 Manual operation عملية يدوية
 Manual training تدريب يدوي
 Manual word generator مولد كلمة يدوي
 Manual work عمل يدوي
 Manual worker عامل يدوي، فاعل
 Manually-coded routine روتين مشفر يدويا
 Manufactory َمصنع
 Manufacture تصنيع، تشغيل، صنع، صناعة
 Manufacture صناعة
 Manufactured goods سلع مصنعة
 Manufacturer صانع، منتج، أحد رجاالت الصناعة
 Manufacturer صانع، صاحب مصنع
 Manufacturer’s agent وكيل صناعي
 Manufacturer’s brand عالمة الصانع
 Manufacturer’s brand عالمة المصنع المميزة
 Manufacturer’s price صعر الصنع
 Manufacturer’s price سعر السلعة في المصنع
 Manufacturer’s representative ممثل الصانع
 Manufacturer’s sales branch فرع مبيعات المصنع
 Manufacturer’s store متجر الصانع
 Manufacturing صانع، تصنيع، تشغيل



 Manufacturing تصنيع
 Manufacturing account حساب التشغيل
 Manufacturing accounting محاسبة التصنيع
 Manufacturing costs تكاليف التصنيع
 Manufacturing expenses مصروفات التصنيع
 Manufacturing expenses مصروفات التصنيع
 Manufacturing industries صناعات تحويلية
 Manufacturing industry صناعة تحويلية
 Manufacturing licence رخصة التصنيع
 Manufacturing license رخصة تصنيع، إجازة تصنيع
 Manufacturing management إدارة التصنيع
 Manufacturing model نموذج إرشاد الصنع
 Manufacturing overhead مصروفات التصنيع
 Manufacturing overhead نفقات التصنيع اإلضافية
 Manufacturing process مرحلة التصنيع
 Manufacturing rights حقوق التصنيع
 Manufacturing statement بيان أو كشف التصنيع
 Manufacturing tolerance تفاوت الصنع المسوح به، مسموحات التصنيع
 Manufacturing town مدينة صناعية
 Manures أسمدة، مخصبات
 Manuscript مخطوط
 Manuscript مخطوط
 Manuscript األصل (المخطوط)
 Many-valued function دالة متعددة القيم
 Map خريطة
 Map خريطة، رسم بياني، خطة
 Map out يحدد، يرسم
 Marble رخام
 Marcophily هواية جمع بصمات األختام
 Margin هامش، حد، غطاء، إيراد هامشي
 Margin هامش، حد
 Margin هامش (الربح)
 Margin-notched card بطاقة مقطوعة الحافة
 Margin call طلب تغطية
 Margin Call احتياطي السوق
 Margin dealing عملية حدية، عملية بورصة تحدد فيها قيمة  الخسارة
 Margin labor العمل الحدي
 Margin money عربون، دفعة مقدمة
 Margin of discount هامش الخصم
 Margin of error هامش الخطأ، حد مسموح به من األخطاء
 Margin of error الخطأ النسبي
 Margin of fluctuation حد التقلب
 Margin of Fluctuation هامش التقلب المقرر للعملة
 Margin of profit هامش الربح، حد الربح
 Margin of safety حد األمان
 Margin of safety حد السالمة
 Margin of Safety هامش األمان (هامش الضمان)
 Margin punched card بطاقة مثقبة الحافة
 Marginal هامشي، حدي
 Marginal حدي
 Marginal account حساب حدي، حساب هامشي
 Marginal Accounts الحسابات الحدية
 Marginal analysis تحلل حدي
 Marginal analysis تحليل حدي
 Marginal Analysis التحليل الحدي
 Marginal Balance الرصيد الهامشي
 Marginal benefit فائدة حدية
 Marginal borrower مقترض حدي
 Marginal borrower مقترض حدي
 Marginal buyer مشتر حدي
 Marginal buyer مشتر حدي
 Marginal checking اختبار هامشي
 Marginal cost تكلفة حدية، نفقة حدية



 Marginal cost of capital التكلفة الحدية لرأس المال
 Marginal cost pricing التسعير على أساس التكاليف الحدية
 Marginal costing حساب التكاليف الحدية
 Marginal Costs التكاليف الحدية
 Marginal cultivation فِالحة حدية
 Marginal demand price سعر الطلب الحدي
 Marginal disutility نقص المنفعة الحدية
 Marginal dose جرعة حدية
 Marginal efficiency of capital كفاءة حدية لرأس المال
 Marginal efficiency of capital الكفاءة الحدية لراس المال
 Marginal Efficiency of Capital الكفاءة الحدية لرأس المال
 Marginal efficiency of investment الكفاءة الحدية لالستثمار
 Marginal efficiency of labor كفاءة حدية للعمل
 Marginal enterprise مشروع حدي
 Marginal firm منشأة حدية
 Marginal firm منشأة حدية
 Marginal income دخل حدي 
 Marginal increase زيادة حدية
 Marginal investment استثمار حدي
 Marginal land أرض حدية
 Marginal lender مقرض حدي
 Marginal lender مقرض حدي
 Marginal letter of credit خطاب اعتماد حدي
 Marginal letter of credit خطاب اعتماد حدي
 Marginal note مالحظة هامشية، مالحظة على الحواشي
 Marginal note مالحة هامشية
 Marginal opportunity cost تكلفة حدية للفرصة البديلة
 Marginal pair ثنائي حدي
 Marginal physical product الناتج الحدي الطبيعي 
 Marginal producer منتج حدي
 Marginal product منتج حدي
 Marginal product ناتج حدي
 Marginal productivity إنتاجية حدية
 Marginal productivity of labor اإلنتاجية الحدية للعامل
 Marginal productivity theory نظرية اإلنتاجية الحدية
 Marginal productivity theory of wages نظرية اإلنتاجية الحدية لألجور
 Marginal profit ربح حدي
 Marginal propensity to consume الميل الحدي لالستهالك
 Marginal propensity to import الميل الحدي لالستيراد
 Marginal Propensity To Import الميل الحدي لالستيراد
 Marginal propensity to save ميل حدي لالدخار 
 Marginal propensity to save الميل الحدي لالدخار
 Marginal purchase شراء حدي
 Marginal rate of substitution معدل اإلحالل الحدي
 Marginal rate of substitution معدل حدي لإلحالل
 Marginal relief إعفاء حدي
 Marginal return غلة حدية
 Marginal revenue دخل حدي، إيراد حدي
 Marginal revenue إيراد حدي
 Marginal risk مخاطرة تغطية هامش تصفية عقد آجل
 Marginal seller بائع حدي
 Marginal significance أهمية حدية
 Marginal social product الناتج الحدي االجتماعي 
 Marginal stock level مستوى المخزون الحدي
 Marginal Stock Level مستوى المخزون الحدي
 Marginal testing اختبار هامشي
 Marginal unemployment بطالة حدية، بطالة هامشية
 Marginal unit وحدة حدية
 Marginal utility منفعة حدية
 Marginal utility منفعة حدية
 Marginal utility of income منفعة حدية للدخل
 Marginal utility of money المنفعة الحدية للنقود
 Marginal value product قيمة الناتج الحدي



 Marginal worker عامل حدي
 Margins around parity هوامش القيمة التعادلية 
 Marine بحري
 Marine adventure رحلة بحرية، مخاطرة بحرية
 Marine adventure مخاطرة بحرية
 Marine contract عقد بحري
 Marine engineering هندسة بحرية
 Marine insurance تأمين بحري
 Marine insurance تأمين بحري
 Marine insurance broker سمسار تأمين بحري
 Marine insurance policy وثيقة تأمين بحري
 Marine insurance policy وثيقة تأمين بحري
 Marine interest ربح المالحة البحرية
 Marine registry تسجيل بحري
 Marine registry office مكتب السجل البحري
 Marine sale بيع بحري
 Marine salvage إنقاذ بحري
 Marine station محطة بحرية
 Marine trade تجارة بحرية
 Marine underwriter مؤمن بحري
 Marine underwriters شركة تأمينات بحرية
 Mariner بحار
 Marital status حالة اجتماعية، حالة زواجية
 Marital status structure هيكل العمالة االجتماعية 
 Maritime بحري
 Maritime bill of lading بوليسة شحن بحري، وثيقة --
 Maritime bill of lading بوليصة شحن بحري
 Maritime commerce تجارة بحرية
 Maritime contract of carriage عقد النقل البحري
 Maritime freight rate سعر الشحن البحري
 Maritime law قانون بحري
 Maritime law القانون البحري
 Maritime loan قرض على عودة الباخرة
 Maritime loss خسارة بحرية
 Maritime navigation مالحة بحرية
 Maritime perils أخطار بحرية
 Maritime perils; - risks أخطار بحرية
 Maritime transport نقل بحري
 Mark عالمة، شارة، شعار
 Mark عالمة 
 Mark-on إضافة على السعر
 Mark-up هامش ربح
 Mark-Down تخفيض
 Mark-Up إضافة
 Mark down the price, to خفض السعر
 Mark of origin عالمة المنشأة
 Mark reading قراءة العالمات
 Mark scanning البحث عن العالمات
 Mark scanning document وثيقة تسجيل العالمات
 Mark sensing اإلحساس بالعالمات
 Mark to market بسعر السوق
 Mark up the price, to رفع السعر
 Mark, to وضع عالمة، حدد سعر، سجل
 Markdown يخفض السعر
 Markdown rates نسب تخفيض سعر البيع
 Marked مؤشر عليه
 Marked check شيك مؤشر عليه بقبول الدفع
 Marked check شيك مسطر، شيك ُمَؤَشر
 Marked difference اختالف واضح، - بارز
 Marked improvement تحسن ملموس
 Marked price سعر محدد
 Marked recovery استعادة واضحة للنشاط
 Market سوق، بورصة، مصفق



 Market عالمة، واضع عالمة
 Market السوق
 Market analysis تحليل السوق
 Market business prospectus توقعات السوق
 Market capitalization احتساب راس المال بسعر السوق
 Market capitalization سوق الرسملة السوقية
 Market cost rate معدل تكلفة السوق
 Market coverage تغطية السوق
 Market Coverage تغطية السوق
 Market crash انهيار في البورصة
 Market curve منحنى السوق
 Market day يوم البورصة
 Market day يوم سوق البورصة
 Market demand طلب السوق
 Market demand curve منحنى طلب السوق
 Market discount خصم غير مصرفي، - خارج المصرف،  خصم بسعر السوق
 Market discount الخصم في السوق
 Market disruption اختالل السوق
 Market dues رسوم البيع
 Market economy اقتصاد السوق
 Market equilibrium price سعر التوازن السوقي
 Market existence وجود السوق
 Market Factors عوامل السوق
 Market fluctuations تقلبات السوق
 Market fluctuations تقلبات السوق
 Market for capital سوق المال
 Market for labor سوق العمل، - العمالة
 Market forces قوى السوق
 Market forecasts توقعات السوق
 Market glut إغراق السوق
 Market jobbery مضاربة في سوق األوراق المالية
 Market law قانون السوق
 Market letter نشرة البورصة
 Market maker آخذ بسعر السوق شراء وبيعا
 Market management سيطرة على السوق
 Market order طلب للشراء أو البيع بسعر البورصة
 Market organization تنظيم السوق 
 Market overt سوق عامة، سوق مفتوحة
 Market penetration اختراق السوق
 Market place سوق تجارية
 Market place سوق (مالية)
 Market planning تخطيط السوق
 Market position حالة السوق
 Market potential حجم السوق المرتقب
 Market Potential إمكانية السوق
 Market price سعر السوق
 Market price equivalent معادل لسعر السوق
 Market profile دراسة السوق
 Market rate سعر السوق، - خارج المصارف
 Market rate of interest السعر السوقي للفائدة
 Market report نشرة أسعار سوق البورصة 
 Market research بحوث السوق
 Market Research بحث حالة السوق
 Market Research Costs تكاليف بحث حالة السوق
 Market research; - survey بحوث السوق
 Market researcher باحث في السوق
 Market schedule جدول السوق
 Market segmentation تجزئة السوق
 Market Segmentation عملية التجزؤ السوقي
 Market share حصة في السوق، نصيب من السوق
 Market share نصيب من السوق
 Market structure هيكل السوق
 Market supply عرض السوق



 Market supply عرض السوق
 Market transactions صفقات البورصة، صفقات بالسوق
 Market value قيمة سوقية
 Market value القيمة السوقية
 Market, to سوق، طرح في السوق
 Marketability القابلية للتسويق
 Marketable رائج، قابل للتسويق
 Marketable collateral ضمان سائر
 Marketable goods بضائع معدة للبيع
 Marketable securities أوراق مالية قابلة للتداول
 Marketable securities أوراق مالية يمكن التعامل فيها في السوق
 Marketable title حق ملكية قابل للبيع
 Marketable value قيمة تجارية، قيمة سوقية
 Marketing تسويق، علم التسويق
 Marketing التسويق
 Marketing agreement عقد تسويق
 Marketing agreement اتفاقية تسويق
 Marketing board مكتب تسويق، مجلس تنسيق عمليات البيع
 Marketing boards مجالس تسويق
 Marketing budget الميزانية التسويقي
 Marketing Budget الميزانية التسويقية
 Marketing Budget, Appropriation of مخصصات الميزانية التسويقية
 Marketing channels قنوات التسويق
 Marketing cooperative جمعية تعاونية للتسويق، تعاونية التسويق
 Marketing cooperative تعاونية التسويق
 Marketing cost تكلفة التسويق
 Marketing Effectiveness كفاءة التسويق
 Marketing functions وظائف التسويق
 Marketing Information المعلومات التسويقية
 Marketing Management إدارة التسويق
 Marketing mix المزيج التسويقي
 Marketing Mix المزيج التسويقي
 Marketing name اسم تسويقي
 Marketing Organization التنظيم التسويقي
 Marketing plan خطة تسويقية
 Marketing Plan خطة التسويق
 Marketing policy سياسة تسويقية
 Marketing Policy سياسة التسويق
 Marketing process عملية التسويق، منهج التسويق
 Marketing research بحوث التسويق
 Marketing research بحوث تسويقية
 Marketing Research بحث التسويق
 Marketing Stage المرحلة التسويقية
 Marketing strategy استراتيجية التسويق
 Marking طبع، وضع عالمة، رسم
 Marking mane اسم الوسيط
 Marking of prices وضع األسعار
 Markup رفع السعر، الربح اإلجمالي
 Markup rates نسبة الربح المضافة للتكلفة
 Marriage زواج، قران
 Marriage زواج
 Marriage-portion مهر، بائنة، صداق
 Marriage age سن الزواج
 Marriage articles عقد زواج
 Marriage certificate شهادة زواج، مستخرج من عقد الزواج
 Marriage contract عقد زواج
 Marriage impediment مانع من زواج
 Marriage rate معدل الزيجات
 Marriage rate معدل الزواج
 Marriage settlement عقد مارياج
 Marriage settlement تسوية عملية بيع وشراء اسهم بواسطة  سمسار
 Marrow market سوق ضعيفة أو ضيقة
 Marrow means وسائل محدودة



 Marrow seas بحر المانش وأيرلندا
 Marshal ينظم، يرتبن يحشد
 Marshal يصنف الموجودات والمصروفات
 Marshal facts, to رتب األحداث
 Marshal resources يحشد الموارد، يعبئ الموارد
 Marshal, to رتب، نظم، نسق
 Marshaling assets تصنيف أصول المدين
 Marshaling yard محطة تحويل
 Marshall plan مشروع مارشال للعون االقتصادي ألوروبا  الغربية بعد الحرب العالمية الثانية
 Marshalling assets ترتيب األصول
 Mart مركز تجاري، سوق
 Martial law قانون األحكام العرفية، - عسكري
 Martial law الحكام العرفية
 Martial status structure هيكل الحالة االجتماعية
 Marxism ماركسية
 Marxism ماركسية
 Marxist ماركسي
 Mask قناع
 Masking تقنيع
 Mass كتلة، مبلغ، مجموع
 Mass كتلة
 Mass-media وسائل االتصال الجماهيري، وسائل اإلعالم
 Mass communication االتصال الجماهيري
 Mass consumption استهالك واسع االنتشار 
 Mass data بيانات وفيرة
 Mass dismissal فصل جماعي
 Mass emigration هجرة جماعية للخارج
 Mass immigration هجرة جماعية للداخل
 Mass media وسائل اإلعالم
 Mass Media وسائل الترويج واسعة االنتشار
 Mass meeting اجتماع جماهيري
 Mass of creditors كتلة الدائنين
 Mass of money مجموعة النقد المتداول بما في ذلك الودائع
 Mass picketing مرابطة جماعية لسد منافذ المؤسسة
 Mass production إنتاج كبير، إنتاج بالجملة
 Mass production اإلنتاج الكبير
 Mass storage وحدة تخزين كبيرة السعة
 Mass unemployment بطالة على نطاق واسع
 Masses جماهير
 Massive capital influx تدفق مكثف لرؤوس األموال
 Massive capital out flaw خروج مكثف لرؤوس الموال
 Massive support دعم مكثف
 Master رئيسي، رئيس، صانع ُمَؤَهل
 Master-key مفتاح عمومي
 Master-piece تحفة
 Master-slave system نظام تشغيل رئيسي   –   مساعد
 Master agreement اتفاقية جماعية أساسية
 Master and servant relationship عالقة األجر باألجير
 Master budget موازنة رئيسية
 Master budget الموازنة الرئيسية
 Master Budget الميزانية الشاملة
 Master card بطاقة رئيسية
 Master charge بطاقة ائتمان أمريكية
 Master chart خريطة التنظيم الرئيسية
 Master clerical data بيانات األعمال الكتابية الرئيسية
 Master clock ساعة رئيسية
 Master control routine روتين ضبط رئيسي
 Master copy صورة منسوخة من أصل
 Master craftsman رئيس عمال حرفيين
 Master data بيانات رئيسية
 Master degree درجة الماجستير
 Master file ملف رئيسي، أرشيف رئيسي
 Master file ملف رئيسي



 Master instruction tape شريط التعليمات الرئيسي
 Master library tape شريط المكتبة الرئيسي
 Master of a ship ربان سفينة
 Master of a ship ربان السفينة
 Master of the mint مدير دار سك النقود
 Master plan خطة رئيسية
 Master plan خطة رئيسية
 Master Plan الخطة الرئيسية
 Master policy بوليصة رئيسية
 Master porter مقاول شحن وتفريغ
 Master record سجل رئيسي
 Master schedule جدول رئيسي
 Master standard data البيانات القياسية الرئيسية
 Master workman عامل ماهر
 Match orders أوامر بيع وشراء وهمية
 Match orders أوامر بيع وشراء وهمية لتنشيط البورصة
 Match, to ساوى، ماثل، وفق
 Matching توفيق العمليات، تغطية عملية بعملية أخرى  مماثلة
 Matching مقابلة، مواءمة، تنسيق
 Matching مطابقة 
 Matching funds أموال مناظرة
 Matching of maturities تنسيق اآلجال
 Matching principle مبدأ المماثلة، مبدأ المناظرة
 Matching record سجل المواءمة
 Matchless ال يضاهي، ال نظير له
 Matchless ال مثيل له، ال نظير له
 Mate زميل، شريك، وكيل ربان
 Mate وكيل ربان السفينة
 Mate’s receipt إيصال ضابط أول السفينة
 Mate’s receipt سند تحميل، إيصال مؤقت، وثيقة إيجار
 Material مادي، مادة
 Material مادي، جوهري، مادة
 Material control مراقبة المواد
 Material cost تكلفة المواد
 Material cost percentage rate النسبة المئوية لتكلفة المواد
 Material cost variance انحراف تكلفة المواد
 Material damage ضرر مادي
 Material damage ضرر مادي
 Material fact واقعة مادية، فعل مادي
 Material goods سلع مادية
 Material handling cost تكلفة مناولة المواد
 Material incentives الحوافز المادية
 Material injury ضرر مادي
 Material issue analysis sheet بيان تحليلي للمواد المنصرفة
 Material mixture cost variance انحراف تكلفة مزيج المواد
 Material needs احتياجات مادية
 Material order الترتيب المادي
 Material price variance االنحراف السعري للمواد
 Material purchases budget موازنة شراء المواد
 Material quantity variance اختالف كمية المواد
 Material requisition طلب صرف المواد
 Material return note إذن ارتجاع مواد
 Material usage variance انحراف استخدام المواد
 Materialism المادية، المذهب المادي
 Materialize, to جسد، حقق، جعل الشيء ماديا
 Materials مواد
 Materials accounting محاسبة المواد
 Materials Control رقابة المواد 
 Materials Cost كلفة المواد
 Materials Cost Percentage Rate النسبة المئوية لكلفة المواد
 Materials Cost Variance انحراف كلفة المواد 
 Materials Handling مناولة المواد
 Materials Handling Cost كلفة مناولة المواد



 Materials Issue Analysis Sheet بيان تحليلي للمواد المنصرفة
 Materials ledger دفتر أستاذ المواد الخام
 Materials Mixture Cost Variance انحراف كلفة تركيبية المواد
 Materials Price Variance االنحراف السعري للمواد
 Materials Requisition طلب صرف المواد
 Materials Return Note قسيمة ارتجاع المواد
 Materials turnover سرعة دوران المواد الخام
 Materials turnover دوران المواد
 Materials Usage Variance االنحراف االستخدامي للمواد
 Maternal mortality rate معدل وفاة األمهات
 Maternity حضانة، أمومة
 Maternity أمومة
 Maternity allowance إعانة حضانة
 Maternity benefit بدل أمومة، تعويض أمومة
 Maternity leave إجازة وضع
 Maternity leave إجازة وضع
 Mathematical رياضي، متعلق بالرياضيات
 Mathematical analysis تحليل رياضي
 Mathematical check اختبار رياضي
 Mathematical economics اقتصاد رياضي
 Mathematical economics علم االقتصاد الرياضي
 Mathematical expectation التوقع الرياضي
 Mathematical induction االستقراء الرياضي
 Mathematical logic المنطق الرياضي
 Mathematical model نموذج رياضي
 Mathematical programming البرمجة الرياضية
 Mathematical Programming وضع البرنامج بالطرق الرياضية
 Mathematical reserves احتياطيات تأمينية، احتياطيات اكتوارية
 Mathematical school المدرسة الرياضية
 Mathematician رياضي، عالم بالرياضيات
 Mathematics علوم رياضية، رياضيات
 Mathematics رياضيات، علوم رياضية
 Mathematics of finance الرياضيات المالية
 Matricide جريمة قتل األم
 Matrix سجل أصلي، مصفوفة، جدول مقسم إلى  خانات
 Matrix مصفوفة
 Matrix algebra جبر المصفوفات 
 Matrix Management اإلدارة األم
 Matrix of technical coefficients مصفوفة المعامالت الفنية
 Matrix store وحدة تخزين على شكل مصفوفة
 Matter أمر، شئ، موضوع، مسألة
 Matter قضية، مسألة، مادة، يهم
 Matter of course مسألة عادية
 Matter of dispute موضوع النزاع
 Matter of fact أمر واقع
 Matter of form مجرد إجراء، إجراءا شكلي
 Matter of form مسألة شكلية
 Matter of importance مسألة هامة
 Matter of opinion مسألة رأى، - تقديرية
 Matter of urgency حالة مستعجلة، أمر مستعجل
 Maturation النضج الفكري
 Mature ناضح، مستحق
 Mature يستحق األداء، ناضح
 Mature bond سند مستحق
 Mature economy اقتصاد ناضج
 Mature, to استحق أجله، حل موعده
 Matured مستحق
 Matured bill كمبيالة مستحقة
 Matured bond سند استحق استهالكه
 Matured capital رأس مال حل سداده
 Matured debt دين استحق سداده
 Matured deposit استحقاق وديعة ألجل
 Maturing مستحق السداد



 Maturity نضوج، استحقاق أجل، حلول موعد
 Maturity استحقاق، بلوغ، نضج
 Maturity advice إخطار باالستحقاق
 Maturity age سن الرشد
 Maturity Basis أساس االستحقاق
 Maturity date تاريخ االستحقاق، موعد االستحقاق
 Maturity date تاريخ االستحقاق
 Maturity slip بطاقة استحقاق
 Maturity slip بطاقة استحقاق
 Maturity value قيمة استحقاقية، - عند االستحقاق
 Maturity value of a note قيمة السند عند االستحقاق
 Maximal element of a set العنصر األكبر في المجموعة
 Maximand الشيء الذي نريد إيجاد نهايته العظمى
 Maximization تحقيق الحد األقصى، تعظيم
 Maximization رفع للحد األقصى، بلوغ الحد األقصى
 Maximization of profits رفع الربحية إلى الحد األقصى
 Maximize, to رفع إلى الحد األقصى
 Maximum أقصى، حد أقصى
 Maximum حد أعلى، النهاية العظمى
 Maximum capacity طاقة قصوى
 Maximum capacity الطاقة القصوى
 Maximum Capacity الطاقة القصوى
 Maximum height أقصى ارتفاع
 Maximum likelihood أقصى االحتماالت
 Maximum load حمولة قصوى
 Maximum load الحمل األقصى
 Maximum output إنتاجية قصوى
 Maximum price أعلى سعر
 Maximum price السعر األقصى
 Maximum profit margin حد الربح األقصى
 Maximum risk مخاطرة قصوى
 Maximum social advantage المنفعة االجتماعية القصوى
 Maximum speed سرعة قصوى
 Maximum sport margin أقصى فرق في سعر الصرف الحاضر
 Maximum value قيمة قصوى
 Maximum value of a function القيمة العظمى المطلقة للدالة
 Mayor عمدة
 Mean متوسط، وسط، معدل
 Mean متوسط، معدل، الوسط الحسابي
 Mean المتوسط (المعدل)
 Mean commissioning متوسط تاريخ التشغيل
 Mean cost ثمن متوسط، سعر متوسط
 Mean delivery date متوسط مواعيد التسليم
 Mean deviation انحراف متوسط
 Mean deviation متوسط االنحراف 
 Mean due date تاريخ استحقاق متوسط األجل
 Mean error متوسط الخطأ
 Mean flow time متوسط زمن التدفق
 Mean length of credit متوسط مدة االعتماد
 Mean repair time متوسط زمن اإلصالح
 Mean sales متوسط المبيعات
 Mean time زمن متوسط، حساب الوقت على اساس دورة  الشمس
 Mean value قيمة متوسطة، قيمة وسط
 Mean value قيمة متوسطة
 Meaning معنى، داللة
 Meanings معاني
 Meanings المعاني
 Means وسائل، عوامل
 Means موارد مالية، وسائل
 Means of communication وسائل االتصال
 Means of communication وسائل االتصاالت
 Means of conveyance وسائل النقل، وسائل االنتقال
 Means of exchange وسائل التبادل



 Means of financing وسائل التمويل
 Means of living وسائل المعيشة
 Means of living وسائل العيش
 Means of payment وسائل الدفع، - الساد
 Means of production وسائل اإلنتاج
 Means of proof طرق اإلثبات
 Means of subsistance موارد المعيشة، وسائل اإلعاشة
 Means test تحقق من موارد الثروة، بحث اجتماعي
 Means test استطالع الموارد المالية
 Measurability القابلية للقياس
 Measure مقياس، إجراء، معيار، ميكال، تدبير
 Measure إجراء، قياس، مقاييس
 Measure of capacity مقياس القدرة، مقياس السعة
 Measure of damages مقياس األضرار
 Measure of economy إجراء اقتصادي
 Measure of value مقياس القيمة
 Measure, to قاس، كال، وزن، قدر
 Measured day rate أجر يوم معياري
 Measured day work معدل عمل يومي معياري
 Measured Day Work عمل اليوم المقيس
 Measured work performance ratio نسبة إنجاز العمل المقدر
 Measurement مقاس، حجم، سعة، مكيال، قياس
 Measurement قياس، مقاييس
 Measurement freight أجرة الشحن حسب المساحة التي تملؤها  البضاعة
 Measurement goods بضائع تحسب أجرة شحنها وفقا للحجم
 Measurement of imbalance قياس الخلل، - عدم التوازن
 Measurement of water pollution قياس تلوث المياه
 Measurement ton طن سعة، طن قدرة
 Measures إجراءات، تدابير
 Measuring قياس 
 Measuring apparatus جهاز قياس
 Measuring tools أدوات القياس
 Meat لحم
 Meat industry صناعة اللحوم
 Meat packing industry صناعة تعبئة اللحوم
 Mechanic ميكانيكي
 Mechanic civilization حضارة آلية
 Mechanic; mechanical آلي، ميكانيكي
 Mechanical engineer مهندس ميكانيكي
 Mechanical translation ترجمة آلية
 Mechanics علم الميكانيكا
 Mechanism طريقة عمل، أسلوب عمل، طريقة سير آلية،  مذهب اآللية
 Mechanism آلية، جهاز
 Mechanization ميكنة، أداء آلي
 Mechanization of agriculture ميكنة الزراعة
 Mechanization of industry ميكنة الصناعة
 Mechanization, mechanisation ميكنة
 Mechanized work عمل مميكن
 Media وسيلة
 Media advertising إعالن منشور في وسائل اإلعالم
 Media of communication وسائل االقتصاد
 Media research بحوث وسائل اإلعالن
 Media Research بحوث وسائل اإلعالن
 Median أوسط، متوسط، وسيط
 Median الوسيط
 Median العدد المتوسط
 Median line خط منصف
 Median of a group of measurements متوسط مجموعة القياسات
 Median of a triangle المستقيم المتوسط للمثلث
 Median percentage نسبة مئوية متوسط
 Median values قيم متوسطة
 Mediation وساطة، توسط ، مصالحة
 Mediation وساطة



 Mediation التوسط (التحكيم)
 Mediation of a labor dispute مصالحة في منازعة عمالية
 Mediator وسيط
 Medical طبي
 Medical طبي، صحي
 Medical assistance معونة طبية
 Medical attention عناية طبية
 Medical benefits مزايا طبية
 Medical care عناية طبية، رعاية طبية
 Medical certificate شهادة طبية
 Medical certificate شهادة صحية
 Medical commission لجنة طبية، قومسيون طبي
 Medical examination كشف طبي، فحص طبي
 Medical fees أتعاب طبية، مصروفات طبية
 Medical jurisprudence طب شرعي
 Medical record بطاقة طبية
 Medical report تقرير طبي
 Medicare عناية طبية
 Medicare program برنامج مساعدة طبية مجانية
 Medium متوسط، وسيط، ركيزة، دعامة
 Medium متوسط، وسيلة، وسط، بيئة
 Medium and long term liabilities التزامات متوسطة وطويلة األجل
 Medium dated; متوسط األجل
 Medium of circulation وسيلة التداول، قاعدة التداول
 Medium of credit أداة االئتمان
 Medium of exchange وسيلة تبادل، أداة تبادل
 Medium of exchange أداة تبادل
 Medium range مدى متوسط
 Medium size حجم متوسط، مقاس متوسط
 Medium term متوسط األجل
 Medium term أجل متوسط
 Medium term credit اعتماد متوسط األجل
 Medium term payment دفع متوسط األجل
 Meet a bill of  exchange, to سدد كمبيالة
 Meet a deficit, to غطى عجًزا
 Meet a demand, to واجه طلبًا، أجاب طلبًا
 Meet a draft, to دفع كمبيالة
 Meet expenses, to واجه المصروفات، تحمل المصروفات
 Meet, to قابل، واجه، دفع، سدد، غطى
 Meeting اجتماع، مقابلة، جلسة، جمعية
 Meeting اجتماع
 Meeting of creditors اجتماع الدائنين
 Meeting of minds تالقي األفكار
 Meeting of the Board اجتمع المجلس
 Meeting of the creditors اجتماع الدائنين
 Meeting report تقرير عن االجتماع
 Mega ميجا
 Megabits ميجابت
 Member عضو
 Member bank مصرف منضم
 Member bank مصرف عضو
 Member Bank البنك العضو
 Member of a company عضو في شركة
 Member of the board عضو مجلس إدارة
 Member states دول أعضاء
 Membership عضوية
 Membership عضوية
 Membership card بطاقة عضوية
 Membership Group جماعة العضوية
 Membership of a syndicate عضوية نقابة
 Memo مذكرة، وثيقة
 Memo مذكرة، بيان حساب
 Memo pad دفتر مذكرات



 Memoranda items بنود للتذكرة، إيضاحات متممة للميزانية
 Memorandum مذكرة، عقد، بروتوكول
 Memorandum مذكرة، بيان حساب
 Memorandum-book مفكرة، مذكرة
 Memorandum account حساب التذكرة
 Memorandum accounts حسابات نظامية
 Memorandum and articles نظام أساسي
 Memorandum bill فاتورة تذكير
 Memorandum check شيك بمذكرة
 Memorandum Check شيك تذكير (شيك إشعار)
 Memorandum clause شرط تحديد التأمين
 Memorandum of association عقد ابتدائي لشركة
 Memorandum of Association عقد التأسيس
 Memorandum of association عقد تأسيس شركة
 Memorandum of deposit مستند إيداع
 Memorandum of deposit مستند إيداع
 Memorandum of insurance قرار تأمين مؤقت
 Memorandum of satisfaction طلب شطب رهن
 Memorandum of understanding بروتوكول اتفاق، - تفاهم
 Memorandum sale بيع مشروط
 Memorized code رموز مركبة
 Memory ذاكرة
 Memory ذاكرة
 Memory الخزان الرئيسي السريع (الذاكرة)
 Memory address register مسجل عنوان الذاكرة
 Memory buffer register مسجل محتويات الذاكرة
 Memory card بطاقة ذاكرة
 Memory cycle دورة الذاكرة
 Memory dump تفريغ الذاكرة
 Memory guard حارس الذاكرة
 Memory location موقع في الذاكرة
 Memory map خريطة الذاكرة
 Memory overlay إحالل الذاكرة
 Memory page صفحة ذاكرة
 Memory power قوة الذاكرة
 Memory print-out طبع محتويات الذاكرة
 Memory protection حماية محتويات الذاكرة
 Memory register مسجل الذاكرة
 Memory unit وحدة الذاكرة
 Menace تهديد، وعيد
 Menace of dismissal تهديد بالفصل
 Mend إصالح، تحسين
 Mend, to اصلح، صحح، رمم
 Mens rea قصد جنائي، نية إجرامية
 Mental عقلي، ذهني
 Mental abilities قدرات ذهنية
 Mental ability test اختبار القدرات الذهنية
 Mental anguish ضرر أدبي، ألم نفسي
 Mental capacity تمييز، أهلية تقلية
 Mental element ركن معنوي
 Mental incapacity خلل عقلي
 Mental incapacity قصور عقلي، تخلف ذهني
 Mental reservations تحفظات باطنية، تقديرات عقلية
 Mental work عمل ذهني
 Mental work عمل فكري
 Mention تنويه، ذكرن يذكر، ينوه بـ
 Mercantile تجاري
 Mercantile agency وكالة تجارية
 Mercantile agent وكيل تجاري، وسيط -
 Mercantile agent وكيل تجاري
 Mercantile bank مصرف تجاري
 Mercantile bills أوراق تجارية
 Mercantile broker سمسار تجاري



 Mercantile business عمليات تجارية
 Mercantile credit اعتماد من تاجر لتاجر
 Mercantile debt دين تجاري
 Mercantile Debt الدين التجاري
 Mercantile law قانون تجاري
 Mercantile marine أسطول تجاري، بحرية تجارية
 Mercantile paper أوراق تجارية
 Mercantile paper; ورقة تجارية
 Mercantilism مذهب التجاريين
 Mercantilist نصير مذهب التجاريين
 Mercantilistic policy سياسة تجارية، سياسة تستهدف الربح 
 Mercenary مأجور، مرتزق
 Merchandise بضاعة، سلعة
 Merchandise بضائع، سلع، يتاجر، يروج
 Merchandise inventory جرد البضاعة، مخزون البضاعة
 Merchandise inventory turnover دوران مخزون البضاعة
 Merchandise marks العالمات التجارية للسلع
 Merchandise marks act قانون عالمات السلع التجارية
 Merchandise planning التخطيط لتصريف البضاعة
 Merchandise traffic حركة البضائع
 Merchandise train قطار بضائع
 Merchandising تصريف البضاعة، متاجرة
 Merchandising budget موازنة ترويج البضاعة
 Merchandising manager مدير تجاري
 Merchandizing ترويج السلع، تصريف -
 Merchandizing of securities ترويج األوراق المالية
 Merchant تاجر، تجاري
 Merchant تاجر، تجاري
 Merchant bank مصرف أعمال
 Merchant bank بنوك التجار، بنوك قبول
 Merchant banks مصارف للتجارة الدولية
 Merchant fleet أسطول تجاري
 Merchant marine بحرية تجارية
 Merchant marine البحرية التجارية
 Merchant navy أسطول تجاري
 Merchant seaman بحار تجاري
 Merchant shipping مالحة تجارية
 Merchant shipping act قانون المالحة التجارية
 Merchant vessel; سفينة تجارية
 Merchantable قابل للتسويق، رائج
 Merchantable صالح للسوق
 Merchanting  trade سمسرة تجارية
 Mercury delay line خط إعاقة زئبقي
 Mercury memory ذاكرة زئبقية
 Merge دمج
 Merge ,to َدَمَج، وحد
 Merge key مفتاح دمج
 Merge sort فرز بالدمج
 Merger إدماج، توحيد، دمج
 Merger اندماج
 Merger اإلدغام
 Merging إدماج
 Merging of several banks دمج عدة مصارف
 Merit جدارة، أهلية، استحقاق
 Merit bonus عالوة جدارة
 Merit increase عالوة مقابل الجدارة
 Merit rating قياس الكفاءة
 Merit rating تقدير الجدارة، تثمين
 Merit Rating تقدير الجدارة
 Merit system نظام الجدارة أو االستحقاق
 Message رسالة
 Message رسالة
 Message display console عارضة رسائل مرئية



 Message exchange مركز تبادل الرسائل
 Message queuing صف الرسائل
 Message routing توجيه الرسائل
 Message switching تبادل الرسائل
 Messenger ساع، رسول، مبعوث
 Messenger مراسل، رسول، ساع
 Metal معدن
 Metal exchange سوق معادل أو بورصة معادن
 Metal founding سبك المعادن
 Metal market سوق المعادن، بورصة-
 Metal working تشغيل المعادن 
 Metallic معدني
 Metallic currency عملة معدنية
 Metallic currency; عملة معدنية
 Metallic money نقود معدنية
 Metallic reserve احتياطي من المعادن
 Metallic reserve احتياطي معدني
 Metallurgist خبير تعدين
 Metallurgy صناعة التعدين
 Metallurgy علم المعادن
 Metallurgy of iron صناعة الحديد والصلب
 Metamarketing دراسة اقتصاديات السوق
 Meter متر، عداد، مقياس
 Meter, metre جهاز قياس، متر، عداد
 Methectics المنهجية
 Method منهج، طريقة، أسلوب
 Method طرية
 Method of address طريقة كتابة العنوان، نص العنوان
 Method of analysis منهج تحليلي
 Method of averages أسلوب المتوسطات
 Method of calculation طريقة الحساب
 Method of depreciation طريقة االستهالك
 Method of exclusion طريقة االستبعاد
 Method of inquiry طريقة التحقيق
 Method of payment طريقة الدفع
 Method of settlement طريقة تسوية الحسابات
 Method Variance انحراف الطريقة
 Methodology منهجية، علم المناهج، مناهج البحث
 Methodology المنهجية
 Methods analysis تحليل طرق العمل
 Methods Analysis تحليل األساليب (تحليل طرائق العمل)
 Methods engineering هندسة طرق العمل
 Methods Engineering هندسة األساليب
 Methods of calculation طرق الحساب
 Methods of payment طرق الدفع
 Methods Study دراسة األساليب
 Methods study دراسة طرق العمل
 Methods time measurement أساليب قياس الوقت
 Methods Time Measurement قياس وقت األساليب
 Metre; meter متر، مقياس
 Metric متري
 Metric system نظام متري
 Metric system النظام المتري
 Metric ton طن متري
 Metric ton الطن المتري
 Metric unit وحدة مترية
 Metrication استخدام النظام المتري
 Metrology علم القياس، نظام مقاييس وموازين
 Metropolis مدينة رئيسية
 Micro ميكرو، دقيق، صغير جدا
 Micro-analysis تحليل جزئي
 Micro-circuit دائرة مصغرة واحد في المليون
 Micro-computer حاسب صغير



 Micro-economics اقتصاد جزئي
 Micro-fiche بطيقة
 Micro-film ميكروفيلم
 Micro-planning تخطيط جزئي
 Micro-unit وحدة جزئية
 Micro data بيانات جزئية
 Micro economics اقتصاد جزئي
 Micro model نموذج مصغر
 Microcard بطاقة جزئية
 Microcode شفرة جزئية
 Microcopy نسخة مصغرة
 Microeconomics االقتصاد الخاص (االقتصاد المصغر)
 Microfilm فيلم مصغر
 Microfilming machine آلة التصوير المصغر
 Micromotion analysis تحليل الحركات الدقيقة
 Micromotion Analysis تحليل الحركات الدقيقة
 Microphotography التصوير المصغر
 Microproduction النسخ المصغر
 Microsecond ميكرو ثانية
 Microstructure هيكل جزئي
 Microwave موجة متناهية الصغر
 mid نصف، منتصف، وسط
 mid-career أثناء الخدمة
 Middle متوسط، وسط، أوسط
 Middle-class الطبقة الوسطى
 Middle class طبقة وسطى
 Middle management اإلدارة الوسطى
 Middle price سعر متوسط
 Middle size حجم متوسط، مقاس متوسط
 Middle term أجل متوسط
 Middle thread خط وهمي لتقسيم مجرى مائي لقسمين  متساويين
 Middleman وسيط، شخص ثالث
 Middleware برامج معدة حسب الطلب
 Midline مستقيم متوسط
 Midnight shift نوبة منتصف الليل
 Midpoint نقطة المنتصف
 Midpoint spot exchange rates متوسط أسعار الصرف الفورية
 Midst وسط، قلب
 Might قوة، قدرة
 Migrant مهاجر، رحالة
 Migrant workers عمال مهاجرون
 Migrant’s effects المنقوالت الشخصية للمهاجرين
 Migration هجرة 
 Migration هجرة
 Migratory مهاجر
 Migratory worker عامل مهاجر، عامل تراحيل
 Mild مخفف، ناعم، متساهل
 Mild form of deflation شكل مخفف من االنكماش
 Mile ميل
 Mileage مسافة بالميل
 Mileage أجر الميل الواحد، الطول باألميال
 Milestone عالمة الميل، نقطة هامة
 Military حربي، عسكري
 Military budget الميزانية العسكرية
 Military expenditures مصروفات حربية، - عسكرية
 Military law قانون عسكري
 Military service الخدمة العسكرية
 Military type أسلوب عسكري
 Milk products منتجات ألبان
 Mill مطحن، مصنع، مغزل
 Mill آلة تفريز، مصنع، وحدة حسابية
 Mill base system نظام التسعير في محل اإلنتاج
 Mill time زمن الحساب



 Milli ميللي
 Milliard مليار، ألف مليون
 Million مليون
 Millionaire مليونير
 Millisecond ميللي ثانية
 Millivolt ميللي فولت
 Mine منجم، لغم
 Mine منجم
 Mine field منطقة مناجم، حقل معادل
 Mine returns عائدات المنجم
 Mine, to حفر، استخرج
 Miner عامل مناجم
 Miner عامل تعدين، عامل مناجم
 Miner’s strike إضراب عمال المناجم
 Mineral معدني
 Mineral معدني، متعلق بالمعادن
 Mineral claim امتياز مناجم
 Mineral claim; امتياز استغالل منجم
 Mineral deposit طبقة معدن، مستودع معال
 Mineral lease عقد إيجار استثمار المعادن
 Mineral water مياه معدنية
 Miniature صورة مصغرة
 Miniature مصغر
 Miniature model ماكيت، نموذج مصغر
 Miniature model نموذج مصغر
 Minicomputer حاسب آلي مصغر
 Minimal standards معايير دنيا، أنماط دنيا
 Minimal value قيمة دنيا، أدنى قيمة
 Minimand الشيء الذي نوجد نهايته الصغرى
 Minimization تحقيق الحد األدنى
 Minimize يقلل
 Minimize a loss, to خفف الخسارة إلى أدنى حد
 Minimize, to خفض إلى الحد األدنى، قلل
 Minimum حد أدنى
 Minimum حد أدنى، نهاية صغرى
 Minimum age الحد األدنى للسن
 Minimum Capacity الطاقة الدنيا (السفلى)
 Minimum cash requirements الحد األدنى من المتطلبات النقدية
 Minimum charge الحد األدنى للرسوم
 Minimum cost حد أدنى التكلفة
 Minimum deposit حد أدنى اإليداع
 Minimum guaranted wage حد أدنى المرتبات
 Minimum lending rate حد أدنى لسعر اإلقراض
 Minimum lending rate سعر اإلقراض األدنى
 Minimum price أدنى سعر
 Minimum qualifications الحد األدنى من المؤهالت
 Minimum rate حد أدنى للسعر
 Minimum reserves احتياطيات نقدية دنيا
 Minimum sacrifice التضحية الدنيا
 Minimum unit of trading وحدات دنيا للتداول في البورصة، لوط أدنى
 Minimum wage الحد األدنى لألجر
 Minimum working hours الحد األدنى لساعات العمل
 Mining استخراج المعادن، صناعة استخراج المعادن
 Mining التعدين
 Mining concession امتياز استثمار مناجم
 Mining engineer مهندس مناجم
 Mining industry صناعة استخراج المعادن
 Mining licence ترخيص استخراج معادن
 Mining royalties حقوق امتياز مناج، مقابل استغالل منجم،  جعالة
 Mining shares أسهم مناجم
 Mining shares أسهم مناجم
 Minister وزير
 Ministry وزارة



 Ministry decision قرار وزاري
 Ministry of agriculture وزارة الزراعة
 Ministry of communications وزارة المواصالت
 Ministry of culture وزارة الثقافة
 Ministry of defense وزارة الدفاع
 Ministry of economy وزارة االقتصاد
 Ministry of education وزارة التربية
 Ministry of education وزارة التعليم
 Ministry of electricity وزارة الكهرباء
 Ministry of finance وزارة المالية
 Ministry of finances وزارة المالية
 Ministry of foreign trade وزارة التجارة الخارجية
 Ministry of forfeign affairs وزارة الخارجية
 Ministry of health وزارة الصحة
 Ministry of housing وزارة اإلسكان
 Ministry of industry وزارة الصناعة
 Ministry of information وزارة اإلعالم
 Ministry of interior وزارة الداخلية
 Ministry of irrigation وزارة الري
 Ministry of justice وزارة العدل
 Ministry of labor وزارة العمل
 Ministry of petrolium وزارة البترول
 Ministry of planning وزارة التخطيط
 Ministry of public works وزارة األشعار العامة
 Ministry of social affairs وزارة الشئون االجتماعية
 Ministry of tourism وزارة السياحة
 Ministry of transportation وزارة النقل
 Ministry of treasury وزارة الخزانة
 Minor قاصر، صغير
 Minor بسيط، أدنى، قاصر
 Minor coin عملة صغيرة، فكة
 Minor coin قطعة نقد من معدن رخيص
 Minor control change تغيير الضبط األصغر
 Minor cycle الدورة الصغرى
 Minor fact واقعة ثانوية
 Minor loss خسارة طفيفة
 Minor repairs إصالحات صغيرة
 Minority أقلية
 Minority حداثة، أقلية
 Minority groups األقليات
 Minority holding مساهمة األقلية
 Minority interest مصلحة األقلية
 Minority interest حصة األقلية
 Minority report تقرير األقلية
 Mint دار سك النقود
 Mint دار سك العملة
 Mint par تكافؤ نظري: بين سعر العمالت والقيمة  المعدنية لها
 Mint par تكافؤ نظري بين السعر والقيمة
 Mint par of exchange سعر التكافؤ القيمي
 Mint price تكلفة سك عملة
 Mint price سعر تكلفة سك العملة
 Mint ratio نسبة السك
 Mint remedy التفاوت المسموح به في وزن النقود
 Mint, to ضرب، سك عملة
 Mintage سك النقود
 Mintage سك النقود
 Minted money نقود مسكوكة
 Minter سكاك نقود
 Minting; mintage سك النقود
 Minuend المطروح منه
 Minus ناقص، سلبي، نقص
 Minus ناقص، أقل
 Minus or plus difference فرق بالزيادة أو بالنقص



 Minus quantity كمية بالسالب
 Minus zone منطقة اإلشارة السالبة
 Minute دقيقة، لحظة
 Minute دقيقة
 Minute-taker مقرر
 Minute investigation بحث دقيق
 Minutes محضر، مضبطة
 Minutes محضر االجتماع
 Minutes book سجل محاضر الجلسات
 Minutes of Meeting وقائع االجتماع
 Miracle معجزة
 Misallocation سوء تخصيص
 Misapplication سوء استعمال، سوء تطبيق
 Misapplication إساءة التطبيق، إساءة االستعمال
 Misappropriation of a patent;   misbrand تزييف عالمة تجارية
 Misappropriation of funds اختالس أموال
 Misbrand يغش في وضع العالمة التجارية
 Miscalculation خطأ حسابي، خطأ في التقدير
 Miscalculation خطأ في الحساب أو التقدير
 Miscarriage فشل، إجهاض
 Miscarriage سؤ النقل، فقدان _السلعة أثناء النقل)
 Miscellaneous متنوع
 Miscellaneous Assets موجودات متفرقة
 Miscellaneous entries قيود متنوعة، قيود مختلفة
 Miscellaneous items بنود مختلفة
 Miscellaneous shares أسهم متنوعة
 Mischief أذى، ضرر
 Misconception سوء فهم
 Misconduct سوء سلوك، سوء إدارة
 Misconduct سوء تصرف، سوء سلوك
 Miscount, to أخطأ في العد
 Misdating خطأ التاريخ
 Misdelivery خطأ في التسليم، تسليم معيب
 Misdelivery خطأ في التسليم
 Misdemeanor جنحة، مخالفة
 Misdemeanor جنحة
 Misdemeanor court محكمة الجنوح
 Misdescription وصف خطأ
 Misdescription انتحال صفة
 Misdirection توجيه خاطئ
 Misentry تسجيل بصورة مخالفة
 Miserable بائس
 Misery بؤس
 Misfeasance إساءة التصرف، سوء استعمال السلطة
 Misfeed توقف تغذية البطاقات
 Misfit غير مطابق، مرفوض، بضاعة مرفوضة
 Misfixing خطأ حفظ
 Misfortune كارثة، مصيبة
 Mishandle, to أساء إدارة
 Mishandling سوء المناولة
 Misinformation استعالمات خاطئة
 Misleading مضلل
 Misleading information معلومات خادعة
 Mismanage a business, to أساء التصرف في صفقة
 Mismanage, to أساء التصرف في اإلدارة
 Mismanagement سوء اإلدارة
 Mismanagement سوء معالجة، سوء إدارة
 Mismatch عجز في موازنة أرصدة العمالت
 Misposting خطأ في ترحيل الحسابات
 Misposting خطأ في ترحيل الحسابات
 Mispresentation سوء تقديم الوقائع
 Misprint خطأ مطبعي
 Misreading قراءة خادعة



 Misrepresentation تلفيق، بيان كاذب
 Miss the market, to فاته السوق
 Miss the train, to فاته القطار
 Miss, to أخطأ، فقد، فاته
 Missent موجه خطأ
 Missing ضائع، غير موجود، ناقص
 Missing مفقود، ناقص، ضائع
 Missing data بيانات ناقصة
 Missing document مستند ناقص
 Missing link صلة غير موجودة
 Mission بعثة، وفد
 Mission بعثة، مهمة
 Missionary مبعوث
 Missort خطأ فرز
 Misstatement بيان كاذب، بيان مزور
 Mistake خطأ 
 Misunderstanding سوء تفاهم
 Misunderstanding سوء الفهم
 Misuse سوء استغالل ، استخدام سيئ 
 Misuse إساءة استعمال، سوء استعمال
 Misuse of authority سوء استعمال السلطة
 Misuse of authority إساءة استعمال السلطة
 Misuse of powers سوء استخدام السلطة
 Misuse, to أساء االستعمال، جاوز الحق
 Mitigate, to خفف، هون
 Mitigating circumstances ظروف مخففة
 Mitigation تخفيف، تقليل
 Mitigation of taxes تخفيف عبء الضرائب
 Mix مزيج، خليط، توليفة
 Mix of policies مزيج السياسات
 Mixed مختلط، مشترك، ممتزج
 Mixed account حساب مختلط، - مشترك
 Mixed cargo حمولة مشتركة من الركاب والسلع
 Mixed carload rate معدل الجر للحمولة المختلطة
 Mixed corporation شركة اقتصاد مختلط
 Mixed cost تكلفة مختلطة
 Mixed costs تكاليف مختلطة
 Mixed currency عملة مختلطة
 Mixed Currency عملة مختلطة
 Mixed decimal كسر عشري مركب
 Mixed economy اقتصاد مختلط
 Mixed enterprise مشروع مختلط
 Mixed farming زراعة متعددة المحاصيل
 Mixed financing تمويل مختلط
 Mixed income دخل مختلط
 Mixed investment trust صندوق توظيف مختلط
 Mixed Model الحالة المشتركة
 Mixed number عدد مختلط، عدد كسري
 Mixed property ملكية مختلطة
 Mixed Reserve احتياطي مختلط
 Mixed tariff تعريفة مختلطة
 Mixing rates سعر صرف متعدد
 Mixture مزيج، خليط
 Mnemonic رموز مختصرة
 Mobile متحرك، متنقل
 Mobile labor عمال تراحيل، عمالة متنقلة
 Mobile shop متجر متنقل
 Mobility حركة، سهولة الحركة أو النقل
 Mobility حركية
 Mobility allowance عالوة نقل، بدل اغتراب
 Mobility of capital سهولة حركة رأس المال
 Mobility of capital حركية رأس المال
 Mobility of labor حركية القوى العاملة



 Mobilization تعبئة، تسييل بند من بنود األصول
 Mobilization تعبئة، حشد
 Mobilization of capital تعبئة رؤوس األموال
 Mobilization of wealth تعبئة الثروات
 Mobilize يحشد، يعبئ
 Mobilize industry, to عبأ الصناعة
 Mobilize, to عبأ، جند، سيل
 Mock auction مزاد صوري، مزاد به تالعب
 Mock trial حكم صوري، حكم مزيف
 Mode طريقة، نموذج
 Mode نمط، المنوال، طراز
 Mode class الفئة المنوالية
 Mode of assessment طريقة تقدير، طريقة تحديد القيمة
 Mode of payment نمط الدفع، طريقة الدفع
 Model نموذج، مثال
 Model-building بناء سابق التجهيز، إنشاء نماذج
 Model نموذج، نموذجي، مثال
 Model building بناء النماذج
 Model construction طريقة بناء سابق التجهيز
 Model tuning ضبط النموذج
 MODEM (modulator-demodulator) مودم (ُمعَِدْل   –   َكاْشف)
 Moderate معتدل، معقول، متوسط
 Moderate معتدل، يلطف
 Moderate income دخل متوسط
 Moderate man رجل معقول، - معتدل
 Moderate price ثمن معتدل
 Moderate price سعر معتدل
 Moderate size حجم متوسط
 Moderate terms شروط معتدلة
 Moderator ُمَوفّق، وسيط، رئيس الجلسة
 Modern حديث، عصري
 Modern civilization حضارة حديثة
 Modern equipment معدات حديثة
 Modern Management اإلدارة الحديثة
 Modern organization theories نظريات التنظيم الحديثة
 Modern society مجتمع عصري
 Modernization تحديث، تجديد، مواكبة العصر
 Modernization تحديث
 Modernize يجدد، يَُحّدث
 Modest متواضع، ضئيل، معتدل
 Modest means وسائل معيشية متواضعة، دخل متواضع
 Modest wealth ثروة متواضعة
 Modification تعديل
 Modification تعديل، تغيير
 Modification agreement اتفاق بتعديل شروط عقد
 Modification of documentary credit تعديل االعتماد المستندي
 Modification of the terms تعديل الشروط 
 Modifier ُمعَِدلْ 
 Modify, to عدل، غير
 Modular production إنتاج موحد القياس، إنتاج نمطي
 Modular production اإلنتاج القياسي
 Modular Production اإلنتاج المعياري
 Module وحدة قياسية
 Moiety نصف، شطر
 Moisture content نسبة الرطوبة
 Moment لحظة، فترة من الوقت
 Moment عزم
 Moment inertia عزم القصور الذاتي
 Moment of a force عزم قوة
 Momentary decision قرار مؤقت
 Momentary equilibrium توازن لحظي، - متزامن
 Momentum كمية الحركة
 Monetary نقدي، مالي، متعلق بالنقد



 Monetary adjustment مساعرة نقدية
 Monetary affairs شئون نقدية
 Monetary agreement اتفاق نقدي
 Monetary alignement انحياز نقدي
 Monetary analysis تحليل نقدي
 Monetary area منطقة نقدية
 Monetary aspects جوانب نقدية
 Monetary assets أصول نقدية
 Monetary authorities سلطات نقدية
 Monetary authority سلطة نقدية
 Monetary base قاعدة نقدية
 Monetary base; قاعدة نقدية، مجموع النقود المتاحة
 Monetary broker سمسار نقدي
 Monetary ceilings حدود نقدية، سقوف نقدية
 Monetary circulation تداول النقود، حجم النقود المتداولة
 Monetary circulation تداول النقود
 Monetary contraction تقلص نقدي، انكماش نقدي
 Monetary control رقابة نقدية، رقابة نقد
 Monetary control رقابة النقد
 Monetary convention اتفاقية نقدية
 Monetary cooperation تعاون نقدي
 Monetary crisis أزمة نقدية
 Monetary crisis أزمة نقدية
 Monetary deflation انكماش النقد، نقص النقود المتداولة
 Monetary dependence تبعية نقدية
 Monetary difficulties صعوبات نقدية
 Monetary diplomacy دبلوماسية نقدية
 Monetary diplomacy دبلوماسية نقدية
 Monetary disequilibrium اختالل توازن نقدي
 Monetary dynamic ديناميكية نقدية
 Monetary dynamics علم الديناميكا النقدية، علم القوى النقدية
 Monetary easiness وفرة نقدية، سعة السوق النقدية
 Monetary economics اقتصاديات نقدية
 Monetary economy اقتصاد نقدي
 Monetary equilibrium نوازن نقدي
 Monetary expansion توسع في إصدار العملة، توسع نقدي
 Monetary expansion توسع في إصدار العملة
 Monetary factors عوامل نقدية
 Monetary flows تدفقات نقدية
 Monetary fluctuations تقلبات نقدية
 Monetary fluctuations تقلبات نقدية
 Monetary fund صندوق نقد
 Monetary gold ذهب نقدي، ذهب عملة
 Monetary incentives حوافز نقدية
 Monetary independence استقالل نقدي
 Monetary independence استقالل نقدي
 Monetary inflation تضخم نقدي
 Monetary instability عدم استقرار نقدي
 Monetary institutions مؤسسات نقدية
 Monetary integration تكامل نقدي
 Monetary interest فائدة نقدية، مصلحة نقدية
 Monetary interest فائدة نقدية
 Monetary Items الفقرات النقدية
 Monetary items بنود نقدية
 Monetary law قانون النقد
 Monetary limit حد نقدي
 Monetary management إدارة الشئون النقدية
 Monetary market سوق نقدية
 Monetary movements تحركات نقدية
 Monetary operations عمليات نقدية
 Monetary order حوالة بريدية
 Monetary organization تنظيم نقدي، منظمة نقدية
 Monetary phenomena ظواهر نقدية



 Monetary planning تخطيط نقدي
 Monetary policy سياسة نقدية
 Monetary power سلطة نقدية
 Monetary problems مشاكل نقدية
 Monetary reform إصالح نقدي
 Monetary reserves احتياطيات نقدية
 Monetary Reserves االحتياطات النقدية
 Monetary restrictions قيود نقدية
 Monetary rewards, financial rewards مكافآت مالية
 Monetary sector قطاع نقدي
 Monetary sector قطاع النقد
 Monetary situation مركز نقدي
 Monetary situation مركز نقدي
 Monetary sovereignty السيادة النقدية
 Monetary stability استقرار نقدي
 Monetary stability استقرار نقدي
 Monetary stabilization تحقيق استقرار نقدي
 Monetary standard قاعدة نقدية
 Monetary standard قاعدة النقد
 Monetary Standard القاعدة النقدية
 Monetary stock كتلة نقدية، كم النقود
 Monetary stringency تقشف نقدي، تقييد االئتمان
 Monetary support دعم نقدي
 Monetary symbols رموز نقدية
 Monetary system نظام نقدي
 Monetary unification توحيد نقدي
 Monetary union اتحاد نقدي
 Monetary unit وحدة نقدية
 Monetary Unit الوحدة النقدية
 Monetary value قيمة نقدية
 Monetary value قيمة نقدية
 Monetary variables متغيرات نقدية
 Monetary veil غطاء نقدي
 Monetise or monetize, to سيل، حول إلى نقود
 Monetization تحويل إلى نقود، تسييل، سك النقود
 Monetization سك النقد، ضرب العملة
 Monetization of gold تحويل الذهب إلى نقد
 Monetization of sliver سك الفضة نقوداً 
 Monetized gold ذهب نقدي
 Money نقود، عملة، مال
 Money عملة، مال
 Money النقود
 Money-bill قانون مالي
 Money-broker صراف، صيرفي، سمسار نقد
 Money-changer صيرفي، صراف، بدال نقود
 Money allowance عالوة أو إعانة نقدية
 Money areas مناطق نقدية
 Money at call قرض يسدد عند الطلب
 Money at call نقود تحت الطلب
 Money bag; money box حقيبة نقود
 Money broker سمسار في سوق النقد
 Money capital راس مال سائل
 Money capital رأس مال نقدي
 Money changer صراف نقد
 Money circulation تداول النقود
 Money control رقابة نقدية، فحص نقود
 Money controller فاحص نقود
 Money cost تكلفة مقيمة بنقود
 Money dealer صراف، تاجر عملة
 Money deposit وديعة نقدية
 Money embargo تحديد حصلة لعملة
 Money Equivalent المعادل النقدي
 Money illusion خداع النقود، خداع حول قيمة النقود



 Money illusion وهم النقود
 Money in circulation نقد متداول
 Money in circulation النقود المتداولة
 Money in hand نقود بالصندوق
 Money in hand نقدية حاضرة
 Money incentive حافز نقدي
 Money income الدخل النقدي
 Money investment استثمار نقدي
 Money lender مقرض نقود
 Money letter خطاب نقدي
 Money loan سلفة نقدية، اعتماد نقدي
 Money market سوق المال، سوق النقود
 Money market سوق النقد
 Money market certificates شهادات السوق النقدية، - سوق المال
 Money market papers أوراق مقبولة في سوق المال
 Money multiplier مضاعف نقدي
 Money multiplier مضاعف النقود، المكرر النقدي
 Money of account عملة حسابية
 Money on contango حصيلة مرحلة ليوم التصفية
 Money order حوالة بريدية
 Money Order تحويل بريدي
 Money order; postal - حوالة بريدية
 Money parcel صرة نقود، طرد نقود
 Money payment دفع نقدي
 Money position مركز نقدي
 Money rate سعر الفائدة على العملة
 Money rates أسعار العملة
 Money sector قطاع نقدي
 Money squeeze تقشف نقدي
 Money supply عرض النقود، كمية وسائل الدفع
 Money supply; كمية وسائل الدفع، مجموع النقد المتداول  متضمنا الودائع
 Money transfer; حوالة نقدية
 Money trust مؤسسة نقدية احتكارية
 Money unit وحدة نقدية
 Money wages أجور نقدية
 Moneyed classes طبقات ثرية
 Moneyed interest رأسماليون
 Moneylender مقرض أموال، مراب
 Moneyless economy اقتصاد غير نقدي
 Moneys paid in مقبوضات 
 Moneys paid out مدفوعات
 Monitor مسجل حركة، مراجع، مراقب
 Monitor مراقب
 Monitor printer طابعة مراقبة
 Monitor program برنامج مراقب
 Monitor routine روتين مراقب
 Monitor system نظام مراقب
 Monkey-business صفقة غير شريفة
 Mono-bank system نظام المصرف الواحد
 Monometallism نظام المعدن الواحد، االعتماد على المعدن  الواحد
 Monometallism نظام المعدن الواحد
 Monopolist احتكاري
 Monopolist محتكر
 Monopolistic مسلك احتكاري
 Monopolistic احتكاري، متعلق باالحتكار
 Monopolistic competition منافسة احتكارية
 Monopolization احتكار، إقامة نظام احتكاري
 Monopolize, to احتكر
 Monopoly احتكار
 Monopoly control رقابة االحتكار
 Monopoly earnings مكاسب احتكارية
 Monopoly of labor احتكار العمال
 Monopoly output ناتج احتكاري



 Monopoly price ثمن احتكاري
 Monopoly profit كسب احتكاري
 Monopsonist محتكر الشراء
 Monopsonistic متعلق باحتكار الشراء
 Monopsony احتكار الشراء
 Monopsony احتكار المشتري
 Monostable device جهاز أحادي االستقرار
 Monotony ملل، حركة رتيبة، التابة
 Monotype جمع الحروف بطريقة آلية، "مونوتيب"
 Monotype التنضيد األحادي
 Monte Carlo method طريقة مونت كارلو
 Month شهر
 Month-end closing آخر يوم عمل في الشهر
 Monthly شهري
 Monthly-reports تقارير شهرية
 Monthly account حساب الشهر
 Monthly digest of statistics الملخص الشهري لإلحصائيات
 Monthly installment قسط شهري
 Monthly investment plan خطة استثمار شهرية
 Monthly payment دفعة شهرية
 Monthly payment قسط شهري
 Monthly payment plan خطة للبيع بالتقسيط الشهري
 Monthly salary مرتب شهري
 Monthly statement بيان شهري
 Mood مزاج، طبع، حالة نفسية
 Moonlight work عمل في الخفاء، جمع بين وظيفتين
 Moonlighting الجمع بين وظيفتين
 Moonshine مشروبات روحية منتجة بطريقة غير  مشروعة
 Moor يرسي السفينة
 Moorage رسوم إرساء
 Moot مسألة محل نظر
 Moot case قضية صورية
 Mora تأخير، تقصير، إهمال
 Moral معنوي، أدبي
 Moral obligation التزام أدبي، التزام أخالقي
 Morale الروح المعنوية
 Morale الروح المعنوية
 Morale survey دراسة الروح المعنوية
 Moratorium تأجيل دفع الديون، تأجيل أخالقي
 Moratorium مهلة سداد، أمر بتأجيل وفاء
 Morbidity الحاالت المرضية
 Morbidity survey دراسة الحاالت المرضية
 More developed states الدول األكثر تقدما
 Mores عادات وأعراف
 Morning loan قرض صباحي
 Morphological analysis تحليل بنية الشيء (أو شكله)
 Mortality معدل الوفيات
 Mortality وفيات، معدل الوفيات
 Mortality curve منحنى الوفيات
 Mortality rate معدل الوفيات
 Mortality table جدول نسبة الوفيات
 Mortgage رهن
 Mortgage رهن
 Mortgage a house, to ارتهن منزال
 Mortgage a ship, to ارتهن سفينة
 Mortgage bank مصرف رهونات
 Mortgage bank مصرف عقاري، مصرف الرهونات
 Mortgage bond سند مضمون برهن
 Mortgage bond سند رهن عقاري
 Mortgage bond market سوق سندات مرهونة
 Mortgage charge تحميل برهن، امتياز برهن
 Mortgage claims ديون مضمونة برهون
 Mortgage contract عقد رهن



 Mortgage credit تسليف عقاري
 Mortgage creditor دائن مرتهن
 Mortgage debenture سند مضمون برهن
 Mortgage debentures سندات دين مضمونة برهن
 Mortgage deed عقد رهن، صك رهن
 Mortgage duty رسم على رهن
 Mortgage instrument عقد رهن رسمي، وثيقة رهن
 Mortgage interest rate سعر فائدة قروض الرهون
 Mortgage investment توظيفات بضمان رهن
 Mortgage loan قرض مضمون برهن
 Mortgage loan قرض عقاري
 Mortgage Loan قرض عقاري
 Mortgage market سوق رهونات
 Mortgage note كمبيالة رهن
 Mortgage registry مكتب تسجيل الرهونات
 Mortgage registry سجل الرهونات
 Mortgage, to ارتهن
 Mortgageable قابل للرهن
 Mortgageable property ملكية قابلة للرهن
 Mortgaged مرهون
 Mortgaged مرهون، محمل رهن
 Mortgagee دائن مرتهن
 Mortgagee دائن مرتهن
 Mortgagee clause شرط لمصلحة المرتهن
 Mortgagor مدين راهن
 Mortgagor; mortgager مدين راهن
 Most-favored-nation clause شرط الدولة األكثر رعاية
 Most-likely time الوقت األكثر احتماال
 Most favored nation treatment معاملة بالبلد المفضل، معاملة الدولة األولى  بالرعاية
 Most rapid route أسرع طريق
 Most significant digit الرقم األكثر أهمية
 Mother country وطن أم
 Mother ship سفينة رائدة
 Mother tongue لغة أصلية، لغة المولد، لغة المنشأ
 Motion حركة 
 Motion حركة، اقتراح
 Motion economy اقتصاد الحركة
 Motion economy اقتصاد الحركة
 Motion Economy اقتصاد الحركة
 Motion study دراسة الحركة
 Motion Study دراسة الحركة
 Motion time analysis تحليل زمن الحركة
 Motion Time Analysis تحليل وقت الحركة
 Motional قومي، وظني
 Motivated behavior السلوك المحفز
 Motivation حافظ، دافع، تحفيز
 Motivation دافع، دافعية
 Motivation الدافعية
 Motivation for consumption دافع لالستهالك
 Motivation research بحوث الدوافع
 Motivation Research بحوث الدافعية
 Motivation work دافع العمل
 Motivational needs الحاجات المحركة للدوافع
 Motivational pattern نموذج دوافعي
 Motive محرك، دافع، سبب
 Motive دافع
 Motive force قوة دافعة
 Motive power قوة محركة
 Motives الدوافع
 Motives of business firms دوافع المؤسسات التجارية
 Motives, Emotional الدوافع العاطفية
 Motives, Patronage دوافع التعامل
 Motives, Primary الدوافع األولية



 Motives, Rational الدوافع العقالنية
 Motives, Selective الدوافع االنتقائية
 Motor محرك
 Motor-car سيارة
 Motorcar industry صناعة السيارات
 Motorcar insurance تأمين السيارات
 Motorcar showroom معرض سيارات
 Motorization تشغيل آلي
 Motorized مزود بمحرك
 Motorways طرق سيارات
 Movable متحرك، منقول
 Movable assets أصول متداولة
 Movable assets أصول منقولة
 Movable estate أموال منقولة
 Movable property أموال منقولة
 Movable property قيم منقولة
 Movable property tax ضريبة القيم المنقولة
 Movables أموال منقولة
 Movables منقوالت
 Move يتحرك، يقترح
 Movement حركة، تنقل، تحرك
 Movement حركة ، نقل، تداول
 Movement of goods تداول السلع
 Movement of savings حركة المدخرات
 Mover محرك، محرض
 Moving متحرك
 Moving متحرك، متداول، متنقل
 Moving allowance تعويض انتقال
 Moving average الوسط المتحرك
 Moving Average المعدل المتحرك
 Moving average price method طريقة المتوسط الحسابي للسعر المتحرك
 Moving averages متوسطات متحركة
 Moving parity سعر الصرف المتحرك
 Moving Simple Average Price المتوسط الحسابي المتحرك للسعر
 Moving target هدف متحرك
 Multi مضاعف، متعدد
 Multi-access وصول متعدد
 Multi-branch متعدد الفروع
 Multi-currency متعدد العمالت
 Multi-currency credit line حد سحب بعمالت متعددة
 Multi-cycle feeding تغذية متعددة الدورات
 Multi-file reel بكرة متعددة الملفات
 Multi-level addressing عنونة متعددة المستويات
 Multi-processing system نظام التشغيل المتعدد
 Multi-product firm منشأة تنتج منتجات متعددة
 Multi-purpose متعدد األغراض
 Multi-read feeding تغذية متعددة القراءة
 Multi-sectorial متعدد القطاعات
 Multi-stage sampling عينة متعددة المراحل
 Multi-task operation عملية متعددة المهام
 Multi-tier labor سعر متعدد الفئات بسوق لندن
 Multi channel system نظام متعدد القنوات
 Multi collinearity ارتباط المتغيرات المستقلة ضمن معادل  انحدار معينة
 Multi reel file ملف متعدد البكرات
 Multimodal distribution توزيع تكراري له أكثر من نمط
 Multibank holding company شركة مالكة لعدة مصارف
 Multicraft union نقابة متعددة الحرف
 Multifactor scheme نظام أو عومل متعددة
 Multilateral متعدد الجوانب، - األطراف
 Multilateral agreement اتفاقية متعددة األطراف
 Multilateral contract عقد متعدد األطراف
 Multilateral netting مقاصة دولية بين حقوق والتزامات المنشأة  الخارجية
 Multilateral trade تجارة متعددة األطراف



 Multilateralism تعددية األطراف
 Multilaterals وكاالت متعددة األطراف
 Multilinear tariff تعرفة متعددة المستويات
 Multilingual متعدد اللغات
 Multilingual vocabulary معجم متعدد اللغات
 Multinational متعدد الجنسيات
 Multinational banking الصيرفة متعددة القوميات
 Multinational Companies الشركات متعددة الجنسية
 Multinational company شركة متعددة الجنسيات
 Multinational enterprise مؤسسة متعددة الجنسيات
 Multinationals الشركات متعددة الجنسية
 Multiple متعدد، مضاعف، مركب
 Multiple متعدد، مضاعف
 Multiple-currency practices أسلوب تعدد سعر التحويل
 Multiple-length number عدد متعدد الطول
 Multiple-line insurance company شركة تأمين متعددة المجاالت
 Multiple (Store) المتجر المتعدد الفروع
 Multiple activity chart خريطة أنشطة متعدد
 Multiple address متعدد العناوين
 Multiple banking صيرفة متعدد
 Multiple choice question سؤال متعدد األجوبة
 Multiple command تعدد القيادات
 Multiple correlation ارتباط متعدد
 Multiple costing تكلفة مركبة
 Multiple costing حساب التكلفة المركبة
 Multiple demand طلب متعدد
 Multiple equilibrium توازن متعدد
 Multiple exchange rate سعر صرف متعدد
 Multiple exchange rate system نظام سعر الصرف المتعدد
 Multiple imposition تعدد الضرائب على وعاء واحد
 Multiple insertion rate أجرة إعالن متكرر
 Multiple job holding الجمع بين الوظائف
 Multiple lien عقد رهن عام على عدة ممتلكات
 Multiple listing تكليف عدة سماسرة لبيع أو تأجير العقار
 Multiple products منتجات متعددة
 Multiple products منتجات متعددة
 Multiple punching تثقيب متعدد
 Multiple rates أسعار صرف متعددة
 Multiple Record Format صيغة القيود المتعددة
 Multiple regression انحسار أو ارتداد مضاعف
 Multiple regression analysis تحليل االنحدار المتعدد
 Multiple shift system نظام تعدد المناوبات
 Multiple store محالت ذات فروع كثيرة
 Multiple store متجر متعدد الفروع
 Multiple tariff تعريفة تعددية
 Multiple tax ضريبة متعددة
 Multiples مضاعفات األعداد
 Multiples مضاعفات
 Multiples data terminal وحدة طرفية متعددة االتصال
 Multiples of quota مضاعفات الحصص
 Multiples voting shares أسهم متعددة األصوات
 Multiplexer وحدة اتصال طرفي
 Multiplexing اتصال متعدد
 Multiplexor وحدة اتصال متعدد
 Multiplexor channel قناة اتصال متعدد
 Multiplicand مضروب
 Multiplication ضرب، مضاعفة، إكثار
 Multiplication مضاعفة، عملية الضرب
 Multiplication table جدول الضرب
 Multiplicity تعددية، كثرة
 Multiplier معامل الضرب، مضاعف
 Multiplier effect أثر المضاعف
 Multiplier principle مبدأ المضاعف



 Multiply, to ضعف
 Multiplying machine آلة ضرب
 Multiprocessor وحدات تشغيل متعددة
 Multiprogramming برمجة متعددة
 Multistation تعدد المحطات
 Multivariate متنوع
 Multivibrator جهاز الذبذبات المتعددة
 Municipal بلدي، محلي
 Municipal بلدي، محلي
 Municipal administration إدارة محلية، بلدية
 Municipal bank مصرف محليات
 Municipal bond سند بلدي
 Municipal bonds سندات بلدية
 Municipal Bonds سندات بلدية
 Municipal corporation مؤسسة بلدية
 Municipal enterprise مشروع بلدي
 Municipal loan قرض بلدي
 Municipal loans قروض المحليات
 Municipal ordinance قرار محلي
 Municipal services خدمات بلدية
 Municipal tax ضريبة بلدية
 Municipality بلدية
 Municipality بلدية
 Muniment صك، مستند
 Muniment of title صك ملكية، سند تمليك
 Muniment room المحفوظات
 Mutilated مشوه، معوق
 Mutilated bank notes أوراق نقد مشوهة
 Mutilated check شيك مشوه
 Mutilated check شيكات مشوهة
 Mutilated notes كمبياالت مشوهة
 Mutual متبادل، مشترك، تعاوني
 Mutual agency وكالة متبادلة
 Mutual agreement اتفاق مشترك، - متبادل
 Mutual aid مساعدة متبادلة
 Mutual aid association جمعية المساعدة المتبادلة
 Mutual benefit society جمعية تعاونية
 Mutual company شركة تبادلية
 Mutual consideration ّعَوض متبادل
 Mutual credits اعتمادات متبادلة
 Mutual Credits اعتمادات متبادلة
 Mutual dependence تبعية متبادلة
 Mutual determination قرار مشترك، - متبادل
 Mutual fund صندوق استثمار تعاوني
 Mutual fund investment company شركة استثمار أموال مشتركة
 Mutual funds اتحاد شركات استثمار بالوحدات
 Mutual guarantee ضمان جماعي، - مشترك
 Mutual guarantee ضمان جماعي
 Mutual insurance تأمين مشترك، - متبادل، جمعية تأمين  تعاوني
 Mutual insurance تأمين متبادل، تأمين تعاوني
 Mutual insurance Co. شركة تأمينات تعاونية
 Mutual insurance company شركة تأمين متبادل
 Mutual interdependence ترابط متبادل، ارتباط متقابل
 Mutual interests مصالح متبادلة
 Mutual savings bank مصرف توفير مشترك
 Mutualism مبدأ التعاضد
 Mutuality تفاهم متبادل
 Mythology علم األساطير
 Naive ساذج، أَْولّى
 Naïve model نموذج أولي
 Naked عار، مجرد، بدون ضمان
 Naked عار، معيب (األركان)
 Naked bond التزام من طرف واحد، - بال ضمان



 Naked contract عقد مجرد، - بال عوض، عقد غير قابل  للتنفيذ
 Naked contract عقد عار (أو معيب)
 Naked debenture نسد غير مضمون، سند عرفي
 Naked Debenture سند غير موثق
 Naked debentures سندات عارية، سندات عادية
 Naked possessor مالك مشكوك في صحة ملكيته
 Name اسم، شهرة، عالمة
 Name اسم، عنوان
 Name day يوم التصفية الثاني في البورصة وفيه يعرف  اسم المشتري
 Name of a company عنوان شركة، اسم تجاري لشركة
 Name of an account عنوان حساب
 Name of applicant اسم المودع، اسم الطالب
 Name of bearer اسم حامل السند
 Name of firm عنوان تجاري
 Name of firm اسم الشركة، عنوان الشركة
 Name of the payee اسم المستفيد
 Named insured الشخص المؤمن عليه المذكور في البوليصة
 Named policy بوليصة تأمين محددة باالسم
 Named policy بوليصة اسمية، عقد تأمين اسمي
 Named port ميناء معين باالسم
 Named port المرفأ المعين، ميناء التوقف
 Named risk خطر مسمى (في عقد التأمين)
 Named ship سفينة معينة باالسم
 Naming تعيين، تسمية، تحديد
 NANO واحد على ألف مليون
 Nanosecond واحد على ألف مليون من الثانية
 Napoleon coin نابليون، ٢٠ فرنك ذهب
 Napoleonic code قوانين نابليون
 Narcotics مخدرات
 Narration in journal شرح قيود اليومية
 Narrative قصة، تعليق
 Narrative report تقرير مفصل
 Narrow examination فحص دقيق
 Narrow fluctuation margins حد من التذبذبات النقدية
 Narrow majority أغلبية ضئيلة
 Narrow margin هامش ضئيل، - محدود جًدا
 Narrow market سوق ضيقة
 Narrow Market سوق محدودة
 Narrow money النقود بمعناها الضيق
 Narrow najority أغلبية ضعيفة
 Narrow the gap, to شيق الفجوة
 Narrowness قصر نظر
 Nascent industry صناعة ناشئة
 Natality معدل المواليد، مواليد
 Natality معدل المواليد
 Natality statistics احصائيات المواليد
 Nation أمة، قوم، دولة، شعب
 Nation أمة، قوم
 Nation-wide organization منظمة على المستوى القومي
 Nation’s Economic Budget ميزانية االقتصاد القومي
 National قومي، أهلي، وطني
 National accounting محاسبة قومية
 National accounting المحاسبة القومية
 National accounts الحسابات القومية
 National administration إدارة وطنية
 National advertising إعالن عام
 National agreement اتفاقية على المستوى القومي
 National assembly جمعية وطنية، مجلس وطني
 National assistance معونة قومية، إسعاف وطني
 National assistance معونة قومية
 National bank بنك أهلي، مصرف وطني، - قومي
 National bank مصرف وطني
 National brand عالمة وطنية، ماركة وطنية



 National capital رأسمال وطني
 National consumption استهالك قومي
 National currency عملة وطنية
 National currency عملة وطنية
 National debt دين قومي، دين عام
 National debt الدين الوطني، الدين العام
 National Debt الدين العام (الدين الوطني)
 National debt commissioners المشرفون على الدين القومي
 National debt reduction funds أموال مخصصة لخفض الدين القومي
 National defense contribution إسهام في الدفاع القومي
 National development تنمية قومية
 National development bonds سندات تنمية قومية
 National development bonds سندات التنمية القومية
 National domain أمالك قومية
 National economy اقتصاد قومي
 National economy اقتصاد قومي
 National expenditure مصروفات الدولة، مصروفات عامة
 National expenditure إنفاق قومي
 National finance المالية القومية
 National flag علم وطني
 National fund صندوق قومي، اعتماد مالي قومي
 National government حكومة اتحادية
 National health service خدمات الصحة العامة
 National health service الخدمات الصحية القومية
 National income الدخل القومي
 National incomes commission لجنة الدخول القومية
 National industry صناعة وطنية
 National industry صناعة قومية
 National insurance تأمينات اجتماعية
 National insurance الضمان االجتماعي
 National interest مصلحة قومية، - وطنية
 National interest المصلحة القومية
 National labor relations act التشريع القومي لعالقات العمل
 National law قانون وطني
 National level المستوى القومي
 National loan قرض وطني
 National loan قرض وطني
 National market سوق وطنية
 National markets أسواق وطنية
 National minimum الحد األدنى القومي لمستوى المعيشة
 National output مخرجات قومية
 National Output الناتج القومي
 National plan خطة قومية
 National plan خطة قومية
 National planning تخطيط قومي
 National planning التخطيط القومي
 National priorities أولويات قومية
 National product منتج وطني، ناتج قومي
 National product الناتج القومي
 National product at constant prices الناتج القومي باألسعار الثابتة
 National product at current prices الناتج القومي باألسعار الجارية
 National product at factor cost الناتج القومي بتكلفة عوامل اإلنتاج
 National product at market price الناتج القومي بأسعار السوق
 National production إنتاج قومي
 National production إنتاج وطني
 National productivity اإلنتاجية القومية
 National revenue اإليراد القومي
 National savings ادخار قومي
 National savings مدخرات وطنية
 National savings bank بنك االدخار القومي
 National savings certificates هادات االدخار القومي
 National savings group جماعة االدخار القومي
 National savings movement حركة االدخار القومي



 National savings stamps طوابع االدخار القومي
 National socialism اشتراكية وطنية
 National standards معايير قومية
 National status جنسية
 National treatment معاملة األجنبي معاملة الوطني
 National Union اتحاد العمال القومي
 National wealth ثروة قومية
 National wealth الثروة القومية
 National workshops ورش أهلية
 Nationalism قومية
 Nationality جنسية
 Nationality of the ship جنسية السفينة
 Nationalization تأميم
 Nationalization of industry تأميم الصناعة
 Nationalization of land تأميم األراضي
 Nationalize يؤمم
 Nationalize, to أمم، منح الجنسية
 Nationalized مؤمم، متجنس
 Nationalized enterprise منشأة مؤممة
 Nationalized industries صناعات مؤممة
 Nationwide على اتساع الدولة
 Native من أهل البلد، مواطن، وطني
 Native labor يد عاملة وطنية
 Native trust fund صندوق رعاية المواطنين
 Natural طبيعي، مادي
 Natural طبيعي
 Natural assets ثروات طبيعية
 Natural business year السنة التجارية الطبيعية
 Natural capital األرض كرأسمال طبيعي
 Natural economy اقتصاد طبيعي، اقتصاد المقايضة
 Natural gaz غاز طبيعي
 Natural increase زيادة طبيعية
 Natural law قانون طبيعي
 Natural logarithms اللوغارتمات الطبيعية
 Natural monopoly احتكار طبيعي، - واقعي
 Natural monopoly احتكار طبيعي
 Natural numbers األعداد الطبيعية
 Natural obligation التزام طبيعي
 Natural obligation التزام طبيعي
 Natural order نظام طبيعي
 Natural person شخص طبيعي
 Natural person شخص طبيعي
 Natural rate of interest المعدل الطبيعي للفائدة
 Natural resources موارد طبيعية
 Natural resources الموارد الطبيعية
 Natural rights الحقوق الطبيعية
 Natural tights حقوق طبيعية لكل الشعوب
 Natural wastage ضياع طبيعي
 Natural Wastage النقص الطبيعي
 Naturalization تطبيع، معاملة طبيعية
 Naturalization تجنس، تجنيس
 Naturally protected industries صناعات محمية بطبيعتها 
 Nature طبيعة
 Nature طبيعة، حالة الشيء األصلية
 Nature and extent of risk طبيعة ومدى الخطر
 Nature of business طبيعة األعمال
 Nature of contents وصف المحتويات
 Nature of things طبيعة األشياء
 Naught صفر
 Nautical بحري، مالحي، متعلق بالسفن البحرية
 Nautical distance مسافة الميل البحري، مسافة بحرية
 Nautical mile ميل بحري
 Nautical mile ميل بحري



 Naval بحري حربي، بحري
 Naval base قاعدة بحرية
 Naval officer ضابط بحري
 Naval port ميناء حربي
 Navigability الصالحية للمالحة
 Navigable مالحي، صالح للمالحة
 Navigable river نهر صالح للمالحة
 Navigable river نهر صالح للمالحة
 Navigable waters مياه صالحة للمالحة
 Navigable waters مياه صالحة للمالحة
 Navigate يبحر، يقود سفينة
 Navigate, to أبحر، وجه سفينته، سلك طريق البحر
 Navigation مالحة
 Navigation مالحة
 Navigation act قانون المالحة
 Navigation company شركة مالحة
 Navigation company شركة مالحة
 Navigation dues رسوم إبحار، رسوم مالحية
 Navigation dues رسوم مالحة 
 Navigation laws قوانين المالحة
 Navigation permit ترخيص مالحي
 Navigation permit رخصة مالحة
 Navy أسطول حربي
 Naysayer رافض، متعرض 
 Nazism النازية
 Ne exeat republica منع المدين من مغادرة البالد
 Near قريب
 Near-term market سوق قصيرة األجل
 Near at hand في متناول اليد
 Near cash ratio; liquidity ratio نسبة السيولة
 Near East شرق أدنى
 Near money شبه نقود
 Near Money موجودات قابلة للتحويل إلى نقود
 Near of kin نسب قريب
 Near position مقرب، من فئة المقربين
 Near relation قريب
 Near silk حرير صناعي
 Neat cattle ثروة حيوانية بقرية
 Necessaries of living ضروريات المعيشة
 Necessary ضروري، الزم
 Necessary condition شرط الزم
 Necessary condition for convergence الشرط الالزم للتقارب
 Necessary steps الخطوات الالزمة
 Necessity ضرورة، حاجة
 Neck-deep in debt غارق في الدين
 Need حاجة، ضرورة
 Need حاجة، يحتاج إلى
 Need, Abasement االستذالل
 Need, Acquisition حاجة التملك
 Need, Affiliation حاجة االنتماء
 Need, Aggression النزعة العدوانية
 Need, Autonomy النزعة االستقاللية الذاتية
 Need, Conservance حاجة الحفاظ
 Need, Construction نزعة البناء
 Need, Contrarience نزعة المخالفة
 Need, Defendance النزعة الدفاعية
 Need, Dominance النزعة التحكمية
 Need, Exhibition حب الظهور
 Need, Inviolacy احترام النفس
 Need, Order حب النظام
 Need, Retention حب االستبقاء
 Need, Superiority نزعة التفوق
 Negate ينفي



 Negation نفي، سلب
 Negation of proposition نفي العبارة
 Negative سلبي
 Negative angle زاوية سالبة
 Negative correlation ارتباط سلبي
 Negative correlation ارتباط عكسي أو سالب
 Negative direction اتجاه سالب
 Negative disequilibrium االختالل السالب
 Negative evidence دليل سلبي، - نفي
 Negative feedback تغذية مرتدة سالبة
 Negative Goodwill شهرة سلبية
 Negative income tax ضريبة دخل سالبة
 Negative indication إشارة سالبة
 Negative interest فوائد بالسالب
 Negative interest فائدة سالبة
 Negative Interest فائدة سلبية
 Negative investment استثمار سلبي
 Negative investment استثمار سالب
 Negative Leadership القيادة السلبية
 Negative mortgage clause شرط عدم ترتيب رهن ثان
 Negative number رقم سلبي
 Negative number عدد سالب 
 Negative outputs مخرجات سالبة
 Negative pledge clause شرط عدم رهن المنقول لشخص ثالث
 Negative rate of interest معدل فائدة سالب 
 Negative saving ادخار سلبي
 Negative savings تآكل المدخرات
 Negative sign إشارة سالبة
 Negative skewness التواء سالب
 Negative value قيمة سالبة
 Negator عنصر نفي
 Neglect إهمال عن حسن نية
 Neglect, to أهمل، قصر، تهاون
 Neglected stock أوراق مالية مهملة
 Neglectful مهمل
 Neglectful of his interests مهمل لمصالحه
 Negligence إهمال
 Negligence clause شرط اإلهمال
 Negligent collision تصادم ناتج عن اإلهمال
 Negotiability قابلية للتداول
 Negotiability of a bill قابلية السند للتداول
 Negotiable قابل للتداول، قابل للتفاوض
 Negotiable bill سند قابل للتداول
 Negotiable bill of exchange كمبيالة قابلة للتداول
 Negotiable bill of lading بوليصة شحن قابلة للتداول
 Negotiable bond سند قابل للتداول
 Negotiable instrument ورقة تجارية قابلة للتداول
 Negotiable instrument ورقة قابل للتداول
 Negotiable note كمبيالة قابلة للتداول
 Negotiable paper ورقة قابلة للتداول
 Negotiable paper سند قابل للتداول
 Negotiable securities أوراق مالية قابلة للتداول
 Negotiable securities أوراق مالية قابلة للتداول
 Negotiable Securities أوراق مالية قابلة للتحويل
 Negotiate  يتفاوض
 Negotiate a bill, to قطع مستنًدا، خصم كمبيالة
 Negotiate a contract, to أبرم صفقة
 Negotiate a document, to تداول مستنًدا، خصم قيمة مستند
 Negotiate a loan, to تفاوض على قرض
 Negotiate a sale, to تفاوض على عملية بيع
 Negotiate a treaty, to أبرم معاهدة
 Negotiate, to خصم، قطع، تداول، فاوض
 Negotiated instrument ورقة تجارية محولة



 Negotiated Price سعر المفاوضة
 Negotiated prices أسعار تفاوضية
 Negotiating bank مصرف قائم بالتداول
 Negotiating bank بنك مراسل
 Negotiating Bank المصرف المراسل
 Negotiating directives توجيهات في إجراء المفاوضات
 Negotiation تداول، خصم، حسم، شراء، تفاوض
 Negotiation المفاوضة
 Negotiation تفاوض، تحويل
 Negotiation credit اعتماد تعامل، تفويض خصم كمبيالة خارجية
 Negotiation of a bill تداول كمبيالة، خصم كمبيالة
 Negotiation of a loan تفاوض على قرض
 Negotiation of documents تداول المستندات، خصم المستندات
 Negotiator قائم بالتداول، أو الخصم أو القطع، تاجر
 Negotiator مفاوض
 Neighborhood جوار
 Neighborhood جيرة، جوار، ناحية مجاورة
 Neighborhood council مجلس الحي
 Neighboring country بلد مجاور
 Neo-classical تقليدي حديث، "نيوكالسيكي" 
 Neo-classical school المدرسة التقليدية الحديثة
 Neo-classical theory النظرية التقليدية الحديثة
 Neo-classicism المذهب التقليدي الحديث
 Neo-colonialism استعمار جديد
 Neo-fascism فاشية جديدة
 Neo-liberalism المذهب الحر الحديث
 Nepotism محاباة األقارب
 Nepotism محاباة األقارب
 Nested intervals فترات متداخلة
 Nested sets مجموعات متداخلة
 Nesting تغليف واق، تداخل
 Nesting loops دورات متداخلة
 Nesting store وحدة تخزين متداخلة
 Net صاف، بدون خصم
 Net advantages مزايا صافية
 Net amount مبلغ صاف
 Net amount صافي القيمة
 Net assets صافي األصول
 Net assets value صافي قيمة األصول
 Net balance صافي الرصيد
 Net benefit ربح صاف
 Net borrowings صافي إجمالي القروض
 Net capital employed صافي رأس المال المستخدم
 Net capital flow صافي التدفقات النقدية
 Net capital formation تكوين رأس المال الصافي
 Net capital gain صافي ربح رأس المال
 Net capital loss صافي خسارة راس المال
 Net cash نقًدا بال خصم
 Net cash flow صافي التدفقات النقدية
 Net cost صافي سعر التكلفة
 Net costs صافي التكاليف
 Net creditor دائن صاف
 Net creditor position وضع دائنيه صاف
 Net current assets صافي األصول المتداولة
 Net Current Assets األصول الصافية الحالية
 Net debt صافي الدين
 Net domestic product ناتج داخلي صاف، صافي الناتج الداخلي
 Net domestic product صافي الناتج المحلي
 Net earnings صافي المكاسب
 Net earnings of management صافي مكاسب اإلدارة
 Net errors and omissions صافي السهو والخطأ 
 Net income دخل صاف
 Net income صافي الدخل



 Net interest صافي الفائدة
 Net investment صافي االستثمار
 Net lease عقد إيجار صاف
 Net loss خسارة صافية
 Net loss صافي الخسارة
 Net margin صافي هامش الربح
 Net Margin هامش الربح الصافي
 Net national debt صافي الدين القومي
 Net national income صافي الدخل القومي
 Net national product صافي الناتج القومي
 Net operating income صافي دخل التشغيل
 Net output إنتاجية صافية، صافي العائد
 Net output صافي اإلنتاج
 Net output per head صافي الناتج للفرد
 Net output per worker صافي اإلنتاجية للعامل
 Net pay أجر صاف
 Net pay صافي األجر
 Net Position موقف تجاري
 Net premium صافي قسط التأمين
 Net present value قيمة حالية صافية
 Net present value صافي القيمة الحالية
 Net price ثمن صاف
 Net price السعر الصافي
 Net pricing التسعير الصافي
 Net proceeds صافي الناتج، صافي الحصيلة
 Net proceeds صافي العوائد
 Net productivity اإلنتاجية الصافية
 Net profit صافي الربح
 Net Profit الربح الصافي
 Net profit margin صافي هامش الربح
 Net Profit Margin هامش الربح الصافي
 Net profit value صافي قيمة الربح
 Net Profit Value قيمة الربح الصافي
 Net purchases صافي المشتريات
 Net rate of tax صافي معدل الضريبة
 Net realizable value صافي القيمة السوقية
 Net receipt صافي اإليراد
 Net receipts صافي اإليرادات، صافي المتحصالت
 Net reproduction rate صافي معدل إعادة اإلنتاج
 Net result نتيجة صافية
 Net return العائد الصافي
 Net revenue دخل صاف
 Net sales صافي المبيعات
 Net saving صافي االدخار
 Net savings صافي المدخرات
 Net Scale صافي المبيعات
 Net tangible assets صافي األصول المادية الملموسة
 Net ton طن صاف
 Net tonnage صافي الوزن بالطن
 Net value صافي القيمة
 Net weight وزن صاف
 Net weight صافي الوزن
 Net Work Analysis التحليل الشبكي
 Net working capital صافي راس المال العامل
 Net Working Capital الرأسمال العامل الصافي
 Net worth صافي حقوق الملكية، صافي األصول
 Net worth صافي قيمة األصول
 Net Worth القيمة الصافية
 Net yield عائد صاف، صافي العائد
 Net yield صافي العائد، ريع صاف
 Network شبكة
 Network شبكة
 Network analysis تحليل الشبكات



 Network analyzer محلل شبكات
 Network of branch offices شبكة فروع
 Network of branch offices شبكة مكاتب الفروع
 Network of canals شبكة قنوات
 Network of communication شبكة االتصاالت
 Network of decisions شبكة اتخاذ القرارات
 Network of influence شبكة التأثير
 Network of offices شبكة فروع
 Network planning تخطيط الشبكات
 Neutral محايد
 Neutral banking transactions عمليات مصرفية نظامية
 Neutral flag علم محايد
 Neutral money عملة محايدة
 Neutral money نقود محايدة
 Neutral port ميناء محايد
 Neutral port ميناء محايد
 Neutral rate of interest معدل فائدة محايد
 Neutral rate of interest معدل محايد للفائدة
 Neutral ship سفينة محايدة
 Neutralism حيادية، سياسة الحياد
 Neutrality حياد
 Neutrality حياد
 Neutralization, neutralisation تحييد
 New جديد
 New-comer قادم جديد، منتج جديد
 New-fashionned من طراز جديد
 New-line character رمز بداية سطر جديد
 New accounting period حساب جديد
 New capital راس مال جديد
 New customer عميل جديد
 New deal صفقة جديدة، تعامل جديد
 New departure بداية جديدة
 New entrants مستجدون، داخلون جدد
 New entrants المستجدون، الداخلون الجدد
 New hires المعينون الجد
 New issue إصدار جديد
 New issue market سوق األوراق المالية الجديدة
 New issue of shares إصدار جديد ألسهم
 New issue of shares for cash إصدار جديد ألسهم تعطي نقًدا
 New liberal business system نظام إدارة األعمال الحر الجديد
 New product منتج جديد
 New rich محدث نعمة، من األغنياء الجدد
 New shares اسهم جديدة
 New towns مدن جديدة
 New unionism النقابية الجديدة
 Newman Morgenstern Utility منفعة نيومن مورغنسترن
 News أخبار، أنباء
 News agency وكالة أنباء
 News agency وكالة أبناء
 News bulleting; newscast نشرة األنباء
 News release بيان أو تصريح صحفي، نشرة صحفية
 Newspaper جريدة
 Newspaper صحيفة
 Newspaper advertisement إعالن في الجرائد
 Newspaper advertisement إعالن في صحيفة
 Newspaper cutting: press قصاصات الصحف
 Next تال، قريب
 Next account; next settlement تصفية تالية
 Next mail بريد قادم
 Next of kin أقرب األقارب
 Next of kin أدنى األقارب
 Nibbling خفض
 Night ليل



 Night charge تعريفة ليلية
 Night charge تعريفة االتصال الهاتفي ليالً 
 Night deposit وديعة ليلية
 Night depository صندوق إيداع ليلي
 Night depository night safe صندوق إيداع ليلي، خزائن ليلية
 Night letter telegram خطاب برقي ليلي
 Night safe خزانة ليلية
 Night shift وردية ليلية
 Night shift نوبة ليلية
 Night watchman حارس ليلي
 Night work عمل ليلي
 Nil ال شيء 
 Nil balance رصيد مسدد، رصيد ال شيء
 Nil profit بال أرباح
 Ninety-column card بطاقة ذات ٩٠ عمود
 Nitrate نترات، أزوتات 
 Nitrate fertilizers مخصبات أزوتية، أسمدة أزوتية
 No-address instruction تعليمة بدون عنوان
 No-claim bonus خصم لعدم المطالبة
 No-lock out clause نص حظر اإلغالق
 No-par-value shares أسهم بدون قيمة اسمية
 No-par stock أسهم بال قيمة اسمية
 No-suit clause نص عدم إقامة الدعوى
 No abatement سعر محدد، - بال تخفيض
 No account ال يوجد حساب
 No account ال حساب
 No admittance ممنوع الدخول
 No advice عدم إخطار، عدم إشعار
 No arrival no sale ال بيع إذا لم تصل البضاعة
 No bid ال يوجد عرض
 No bill ال محل لإلتهام، ال وجه للتهمة
 No change وضع راهن، - بال تغيير
 No confidence عدم الثقة
 No dealings ال توجد صفقات
 No down payment دون دفعة أولى
 No funds ال مال في الحساب
 No funds ال يوجد رصيد، الرصيد ال يسمح
 No par stock سهم بدون قيمة اسمية
 No par value بدون قيمة اسمية
 Noise ضوضاء، شوشرة
 Noisy مزعج
 Noisy work عمل ينطوي على ضوضاء
 Nolle prosequi لن يالحق
 Nolle prossed لن يالحق نهائيًا
 Nolo contendere ال أنازع في شئ 
 Nomadism بداوة
 Nomads بدو، ُرَحلْ 
 Nomenclature تسمية، قائمة، وضع اسم، مفردات
 Nominal اسمي
 Nominal account حساب اسمي
 Nominal Account حساب اسمي (رأسمال اسمي)
 Nominal accounts حساب األرباح والخسائر
 Nominal asset أصل اسمي
 Nominal bond shares أسهم اسمية مقيدة
 Nominal capital راس مال اسمي، -- مرخص به
 Nominal capital رأس المال االسمي
 Nominal check شيك اسمي
 Nominal cost التكلفة االسمية
 Nominal Cost الكلفة األولية (المبدئية)
 Nominal damages تعويضات رمزية، تضمينات على سبيل  التذكرة
 Nominal damages أضرار اسمية
 Nominal Element العنصر االسمي
 Nominal exchange صرف اسمي



 Nominal fine غرامة شكلية
 Nominal head رئيس باالسم، - شكالً 
 Nominal interest الفائدة االسمية
 Nominal ledger دفتر أستاذ العمالء
 Nominal market سوق صورية
 Nominal market سوق ضعيفة
 Nominal partner شريك صوري
 Nominal partner شريك اسمي
 Nominal price سعر صوري، - رمزي
 Nominal price سعر اسمي
 Nominal rate of interest سعر فائدة اسمي
 Nominal rate of interest معدل فائدة اسمي
 Nominal rent إيجار رمزي
 Nominal shares اسهم اسمية
 Nominal transfer تحويل مجاني
 Nominal value قيمة اسمية
 Nominal value القيمة االسمية
 Nominal wage أجر صوري
 Nominal wages أجور اسمية
 Nominal work week أسبوع العمل المقرر
 Nominal yield ربح صوري
 Nominal yield عائد اسمي
 Nominate يسمى، يعين
 Nominate, to عين، سمى، رشح
 Nomination تسمية، تعيين، ترشيح
 Nominative اسمي
 Nominative share سهم اسمي
 Nominator البسط
 Nominee معين، مرشح، نائب
 Nominee معين الـ، جهاز أمناء يقوم بشراء وبيع  األوراق المالية لحساب العمالء
 Nominee جهاز أمناء يقوم بشراء وبيع األوراق المالية  لحساب العمالء، مشرح
 Non-ability عدم أهلية، عجز
 Non-acceptance عدم قبول، رفض
 Non-accessible غير قابل للوصول غليه
 Non-active assets أصول غير منتجة
 Non-addressable غير قابل للعنونة
 Non-age حالة القاصر، صغر السن
 Non-alignment عدم االنحياز
 Non-appearance تخلف عن المثول أمام القضاء
 Non-apportionable annuity قسط سنوي غير مدفوع في حالة الوفاة
 Non-apportionable annuity مرتب يدفع مدى الحياة
 Non-arithmetic shift إزاحة غير حسابية
 Non-assessable stock اسهم غير خاضعة للضريبة
 Non-assessable stock اسهم غير خاضعة للضريبة
 Non-assignable غير قابل للتحويل
 Non-attendance غياب، عدم حضور
 Non-available غير متاح
 Non-bureaucratic tendency الميل المعارض للبيروقراطية
 Non-business day يوم عطلة
 Non-business day يوم عطلة
 Non-business expenses مصروفات غير تجارية
 Non-cash items بنود غير نقدية
 Non-claim عدم شكوى، عدم مطالبة
 Non-claim عدم تقديم شكوى في المهلة القانونية
 Non-collectable غير قابل للتحصيل
 Non-collectable غير قابل للتحصيل
 Non-competitive غير تنافسي
 Non-competitive غير تنافسي
 Non-contributory pensions معاشات تقاعد غير إسهامية
 Non-contributory welfare plans خطط رعايا ال يساهم فيها العمال
 Non-controllable ال يمكن التحكم فيها
 Non-controllable costs تكاليف ال يمكن التحكم فيها
 Non-core resources موارد غير عادية



 Non-cumulative dividend عائد غير تراكمي
 Non-cumulative preferred stock اسهم ممتازة غير متراكمة األرباح
 Non-current assets أصول غير متداولة
 Non-current assets أصول غير متداولة
 Non-current liabilities خصوم غير متداولة
 Non-current liabilities خصوم متداولة غير مستحقة
 Non-delivery عدم التسليم، االمتناع عن التسلم
 Non-destructive reading قراءة غير متلفة
 Non-directive interview مقابلة غير موجهة
 Non-disclosure كتمان، عدم الكشف، إخفاء الحقيقة
 Non-disclosure كتمان الشهادة
 Non-discrimination عدم التفرقة
 Non-durable goods سلع غير معمرة
 Non-equivalence عدم تكافؤ، عدم تطابق
 Non-equivalence operation عملة غير متطابقة
 Non-erasable store وحدة تخزين غير قابلة للمحو
 Non-executive director عضو مجلس إدارة
 Non-existent غير موجود
 Non-financial incentives حوافز غير مالية
 Non-forfeiture عدم الفسخ، عدم سقوط الحق
 Non-forfeiture clause شرط التجديد التلقائي، شرط عدم سقوط الحق
 Non-forfeiture clause شرط التجديد التلقائي
 Non-free share سهم غير مسدد القيمة
 Non-free share سهم غير مسدد القيمة
 Non-governmental غير حكومي
 Non-industrial occupations مهن غير صناعية
 Non-industrialized غير صناعي
 Non-industrialized countries الدول غير المصنعة
 Non-interest-bearing bond سند بدون فائدة
 Non-interference عدم التدخل
 Non-liability clause شرط عدم المسئولية
 Non-liability clause شرط عدم المسئولية
 Non-linear break-even analysis تحليل التعادل غير الخطي
 Non-linear correlation ارتباط غير مستقيم
 Non-linear programming البرمجة غير الخطية
 Non-listed stock ورقة مالية غير مدرجة بالبورصة
 Non-mailable ال يسمح بنقله بالبريد
 Non-managerial employees مستخدمين غير إداريين
 Non-marketable collateral ضمان يصعب تسييله
 Non-marketable securities أوراق مالية غير قابلة للتسويق
 Non-material goods سلع غير مادية
 Non-medical policy بوليصة غير طبية
 Non-member bank مصرف غير مشترك في غرفة المقاصة
 Non-member bank مصرف غير عضو
 Non-member broker سمسار غير مقيد
 Non-member broker; outside - سمسار غير مقيد
 Non-merchandise خدمي
 Non-merchandise insurance تأمين غير تجاري
 Non-merchandise items بنود خدمية
 Non-monetary غير نقدي، عين
 Non-monetary advantages مزايا عينية
 Non-monetary items بنود غير نقدية
 Non-negotiable غير قابل للتداول
 Non-negotiable bill of exchange كمبيالة غير قابلة للتداول
 Non-negotiable bond سند غير قابل للتداول
 Non-negotiable note كمبيالة غير قابلة للتداول
 Non-numeric character حرف غير رقمي
 Non-operating assets أصول غير إيرادية
 Non-operating expenses مصروفات غير تشغيلية
 Non-operating income دخل ممن مصروفات غير التشغيل
 Non-operation instruction تعليمة "ال أعمال"
 Non-par-value stocks اسهم بدون قيمة اسمية
 Non-par bank مصرف غير منضم لنظام المقاصة



 Non-par bank مصرف غير منضم لنظام المقاصة
 Non-par stock سهم بدون قيمة اسمية
 Non-par value بدون قيمة اسمية
 Non-participating policy بوليصة تأمين غير مساهمة
 Non-participating preferred stock اسهم ممتازة محدودة األرباح
 Non-payment عدم الدفع، توقف عن الدفع
 Non-pecuniary rewards مكافآت غير مالية
 Non-performance عدم األداء، عدم التنفيذ
 Non-permanent غير دائم، مؤقت
 Non-price competition منافسة غير سعرية
 Non-print code كود منع الطباعة
 Non-probability sampling عينية غير احتمالية
 Non-profit غير مربح، ال يستهدف الربح
 Non-profit making ال يستهدف الربح
 Non-profit organization منظمة ال تستهدف الربح
 Non-project aid معونة غير مرتبطة بمشروع
 Non-quoted securities أوراق مالية غير مدرجة بقائمة األسعار
 Non-reciprocal transfers تحويالت غير متبادلة
 Non-recourse financing تمويل بدون حق الرجوع
 Non-recourse loan قرض بدون حق الرجوع
 Non-recurring expenses مصروفات غير متكررة
 Non-renewable ناضب، غير متجدد
 Non-resident غير مقيم، غير مخزون
 Non-resident accounts حسابات غير المقيمين
 Non-resident allowance بدل اغتراب
 Non-resident convertibility قابلية التحويل لغير المقيمين
 Non-resident routine روتين غير مخزون
 Non-retroactivity عدم الرجعية
 Non-return to zero system نظام عدم العودة إلى الصفر
 Non-returnable مفقود، غير قابل لالسترداد
 Non-sampling error خطأ خارج عن المعاينة
 Non-scheduled airline شركة طيران ال تقوم برحالت مقررة
 Non-singular linear transformation تحويل خطي غير منفرد
 Non-singular matrix مصفوفة غير منفردة
 Non-specific factors of production عناصر إنتاج غير محددة
 Non-stock corporation شركة غير مساهمة
 Non-stop دون توقف
 Non-stop دون توقف
 Non-taxable غير خاضع للضريبة
 Non-taxable gross income الدخل اإلجمالي غير الخاضع للضريبة
 Non-terminating غير منته
 Non-tradables أموال غير قابلة للتداول
 Non-transferable غير قابل للتحويل
 Non-union غير منضم لنقابة
 Non-union shop منشأة غير نقابية
 Non-unitary rates أسعار تحويل غير موحدة
 Non-variable costs تكاليف غير متغيرة
 Non-volatile memory ذاكرة مستقرة
 Non-voting shares أسهم غير تصويتية
 Non-waiver agreement اتفاقية عدم التنازل
 Non-warranty clause شرط عدم الضمان
 Non-warranty clause شرط عدم الضمان
 Non-wasting assets أصول دائمة
 Non-working assets أصول غير عاملة
 Non – Controllable Costs التكاليف الالإرادية 
 Non – Financial Incentives الحوافز غير المالية (الحوافز المعنوية)
 Non – Price Competition منافسة غير سعرية
 Non – Probability Sampling العينة غير االحتمالية
 Non – Working Assets موجودات غير عاملة
 Non alignment عدم انحياز، حياد
 Non current loan قرض غير عادي
 Non transferable غير قابل للتحويل
 Nonacceptance عدم القبول 



 Nonconformable غير مطابق
 Noncontributing clause شرط عدم المساهمة
 None ال شيء
 Noneligible paper أوراق غير مقبولة
 Nonemployed غير مستخدم
 Nonfeasance تقصير
 Nor نفي، أو
 Nor circuit دائرة نفي "أو"
 Nor element عنصر نفي "أو"
 Nor gate بوابة نفي "أو"
 Norm نموذج، معيار
 Normal عادي، معتاد، طبيعي، قياسي
 Normal طبيعي
 Normal balance of accounts رصيد الحسابات العادي
 Normal capacity الطاقة العادية
 Normal competitive return عائد تنافسي عادي
 Normal Cost الكلفة االعتيادية
 Normal costs التكاليف العادية
 Normal curve منحنى عادي
 Normal distribution توزيع عادي
 Normal distribution توزيع طبيعي، توزيع معتدل 
 Normal law قانون عادي
 Normal law القانون الطبيعي
 Normal level مستوى عادي
 Normal operating cycle دورة التشغيل العادية
 Normal price سعر عادي
 Normal Price السعر االعتيادي
 Normal prices أسعار عادية
 Normal profit ربح عادي
 Normal range مدى طبيعي
 Normal Return العائد االعتيادي
 Normal stage punching تثقيب في المواضع المعتادة
 Normal supply price سعر العرض العادي
 Normal tax ضريبة عادية
 Normal value قيمة عادية
 Normal work area منطقة العمل العادية
 Normalization تسوية
 Normalize يَُطبعْ 
 Normative ما يجب أن يكون، معياري
 Normative planning تخطيط معماري
 Nostro account حسابنا لديكم
 Not-and operation عملية نفى العطف، عملية نفى "و"
 Not-go gage ُمَحّدد قياس رفض
 Not circuit دائرة نفى
 Not easily marketable يصعب تسييله
 Not negotiable غير قابل للتداول
 Not operation عملية النفي
 Not sufficient funds رصيد غير كافٍ 
 Not sufficient funds أرصدة غير كافية
 Not sufficient funds check شيكات بال رصيد كاف
 Not to order شرط عدم التنازل، شرط عدم التظهير
 Not to order شرط عدم التنازل
 Nota bene مالحظة، ملحوظة
 Nota bene مالحظة، الحظ جيًدا
 Notarial متعلق بالتوثيق، توثيقي
 Notarial متعلق بالتوثيق
 Notarial act of honor تشريف موثق
 Notarial documents مستندات توثيق
 Notarial section قسم التوثيق
 Notary موثق، موظف عام بالشهر العقاري
 Notary موثق العقود
 Notary deed صك موثق
 Notary public موثق عام



 Notary public موثق عقود عام
 Notation تأشير، ترقيم، توسيم
 Notation تدوين
 Note ملحوظة، خطاب، تذكرة، قائمة، حافظة
 Note كمبيالة، إشعار، ورقة نقدية، مذكرة، ملحوظة
 Note-book مفكرة
 Note-book دفتر، مفكرة
 Note-issuing privilege امتياز إصدار البنكنوت
 Note a bill يحرر صك احتجاج
 Note a bill, to حرر صك احتجاج لسند إذني
 Note a fact, to الحظ واقعة
 Note an order, to أخذ علًما بطلب توريد
 Note broker وسيط كمبياالت، سمسار -
 Note broker سمسار كمبياالت
 Note counting machine آلة عد أوراق النقد
 Note counting machine آلة عد أوراق النقود
 Note in circulation نقد متداول
 Note issue إصدار نقدي، إصدار أذون
 Note issue إصدار أوراق مالية
 Note notice إشعار بالكمبيالة أو السند
 Note of expenses فاتورة المصروفات
 Note of hand إقرار بالدين
 Note of protest مذكرة احتجاج
 Note register سجل السندات
 Note, to الحظ، أشر
 Notes صكوك قصيرة األجل وسندات متوسطة  األجل
 Notes payable أوراق الدفع
 Notes receivable أوراق قبض
 Notes receivable أوراق القبض
 Notice إخطار، إشعار
 Notice إشعار، تبليغ
 Notice-board لوحة إعالنات
 Notice board لوحة إعالنات
 Notice deposit وديعة بإخطار سابق
 Notice deposits ودائع مطلوبة دون إشعار سابق
 Notice of a abandonment إشعار تنازل
 Notice of appeal عريضة طعن، إعالن باالستئناف
 Notice of claim إخطار عن حادث
 Notice of delivery إفادة باالستالم، علم استالم
 Notice of dishonor إخطار بعدم الدفع
 Notice of dishonor إشعار بعدم الدفع
 Notice of dismissal إخطار بالفصل
 Notice of garnishment إشعار حجز
 Notice of Garnishment إشعار حجز
 Notice of injury بيان بحادث
 Notice of intervention إعالن بالتدخل
 Notice of meeting إخطار بعقد اجتماع
 Notice of motion تكليف الحضور أمام القضاء بالمستعجل
 Notice of opposition إنذار معارضة
 Notice of proceedings كشف بالجلسات
 Notice of protest  "بروتستو"، إشعار احتجاج رسمي
 Notice of receipt كشف االستالم
 Notice of receipt إشعار استالم
 Notice of rescission إنذار باإلبطال أو الفسخ
 Notice of sale by auction إنذار بيع بالمزاد العلني
 Notice of withdrawal إخطار سحب من الحساب
 Notice of withdrawal إخطار مسبق السحب
 Notice to pay إخطار بحلول موعد السداد
 Notice to perform إنذار بالتنفيذ
 Notice to quit إنذار بترك العمل، - باإلخالء
 Noticeable ملحوظة
 Notifiable واجب اإلقرار به
 Notification إخطار، إشعار، تنبيه، إنذار رسمي



 Notification إشعار، إخطار، تبليغ
 Notification إخطار احتجاج
 Notification of accidents التبليغ عن إصابات العمل
 Notification of crediting إشعار تحويل
 Notification of debiting إشعار بدين
 Notification to the contrary أمر عكسي
 Notify يخطر، يعلن
 Notify a decision, to أبلغ قراًرا، أخطر بقرار
 Notify address عنوان يمكن تحرير إخطار عليه
 Notify, to أخطر، أنذر، أبلغ ، أعلن
 Notifying bank مصرف قائم باإلخطار
 Notifying bank المصرف المبلغ
 Noting كشف، إثبات حالة، بروتستو
 Noting a bill إثبات الرفض على ظهر كمبيالة
 Noting a bill إظهار الرفض على ظهر الكمبيالة
 Noting A Bill تأشير البوليصة
 Noting of the quantities قائمة بالكميات، كشف حساب بالكميات
 Notion فكرة 
 Notion; فكرة، مفهوم، معلومة
 Notwithstanding رغًما عن، استثناء من
 Novation استبدال سند الدين بغيره
 Novelty شيء مستجد، مستحدث
 Novelty shop محل أزياء حديثة
 Nuclear ذري، نووي
 Nuclear energy طاقة نووية
 Nuclear engineering هندسة نووية
 Nuclear industry صناعة نووية
 Nude عار، ناقص، باطل
 Nude contract عقد بال عوض
 Nude ownership ملكية الرقبة
 Nugget تبر، معدن نفيس، خام
 Nuisance أذى، إضرار، إساءة
 Nuisance Tax الرسوم الصعبة (المقلقة) 
 Null الغ، باطل
 Null and void الغٍ وكأن لم يكن
 Null hypothesis فرض باطل
 Nullify, to الغى، أبطل، أفسد
 Nullity إلغاء، بطالن، سقوط الحق
 Nullity of the insurance إلغاء التأمين، بطالن التأمين
 Number رقم، عدد
 Number plate لوحة أرقام
 Numbered مرقم
 Numbered account حساب برقم
 Numberless ال يعد، ال حصر له
 Numberless problems مشاكل ال حصر لها
 Numeric رقمي، عددي
 Numeric filing الحفظ العددي
 Numeric Filing الحفظ الرقمي (العددي)
 Numeric punching تثقيب رقمي
 Numerical analysis تحليل رقمي، - عددي
 Numerical computer حاسب آلي رقمي
 Numerical control رقابة رقمية
 Numerical Control التسيير الترقيمي
 Numerical superiority تفوق عددي
 Numerical tape شريط عددي
 Numismatics; numismatology علم المسكوكات القديمة، هواية جمع --
 Nurse a business, to زود عمالً تجاريًا بعمليات
 Nurse an account, to اعتنى بحساب عميل، عالج حسابًا باألسلوب  األفضل
 Nurse, to غذى، اعتنى بـ، عالج، زود
 Nutrients عناصر غذائية
 Nutrition تغذية
 nutrition تغذية
 Oath قسم، يمين



 Oath يمين، قسم
 Oath of allegiance يمين الوالء
 Obedience طاعة، إذعان
 Obedience of the law احترام القانون، مثول للقانون
 Obedience, Active الطاعة الواعية
 Obey the summons, to امتثل الستدعاء المحكمة
 Obey, to أطاع، أمتثل، احترم
 Obiter dictum مالحظة عابرة من القاضي
 Object شئ، هدف
 Object موضوع، هدف
 Object code كود الهدف
 Object computer حاسب منفذ
 Object language لغة البرامج في صورتها النهائية
 Object machine آلة منفذة
 Object program برنامج في صورته النهائية
 Object, to اعترض على، عارض
 Objection اعتراض، معارضة
 Objection اعتراض، معارضة
 Objection overruled اعتراض مرفوض
 Objection sustained اعتراض مقبول
 Objection to mark اعتراض على جدول األسعار
 Objective غرض، هدف، موضوعي
 Objective data بيانات موضوعية
 Objective evidence دليل موضوعي
 Objective evidence دليل موضوعي
 Objective income دخل فعلي
 Objective indicators مؤشرات موضوعية
 Objective language لغة مستهدفة
 Objective personality شخصية موضوعية
 Objective statement بيان موضوعي
 Objective Statement بيان موضوعي
 Objective Surveys االستقصاءات الموضوعية
 Objective test اختبار موضوعي
 Objective value قيمة موضوعية، قيمة سوقية
 Objectivity موضوعية
 Objectivity principle مبدأ الموضوعية
 Objects clause بند الغرض، بند األهداف
 Objects clause بند األهداف
 Objects of expenditure أوجه اإلنفاق 
 Obligate, to ألزم، ربط
 Obligated balance مخصصات واجبة الصرف
 Obligated Balance مخصصات ملزمة اإلنفاق 
 Obligation التزام، ارتباط، دين
 Obligation التزام، إلزام، تعهد
 Obligation التزام (ذمة)
 Obligation audit مراجعة إلزامية للحسابات
 Obligatory ملزم، إجباري، إلزامي
 Obligatory إلزامي، إجباري
 Obligatory contribution اشتراك إلزامي
 Oblige, to الزم، أرغم، جامل
 Obliged مضطر، ممتن
 Obliged to supply information ملزم بتقديم بيانات
 Obligee دائن
 Obligee المتعهد له
 Obligee دائن، متعهد، المتفضل عليه
 Obligor مدين، ملتزم
 Obligor الملتزم، المتعهد
 Obligor مدين، ملتزم، متعهد بااللتزام 
 Oblique مائل، منحرف، غير مباشر
 Oblique مائل
 Oblique action عمل غير مباشر
 Oblique angle زاوية مائلة
 Oblique circular cone مخروط دائري مائل



 Oblique coordinates محاور مائلة
 Oblique lines مستقيمات مائلة
 Oblique triangle مثلث مائل
 Oblique ways وسائل ملتوية، - غير مباشرة
 Obliterate يمحو، يزيل
 Obliterate, to محا، ألغى
 Obliteration محو، إلغاء
 Obliteration طمس، إزالة
 Obliteration of marks طمس العالمات
 Oblong مستطيل
 Obscurantism النزعة إلى إعاقة انتشار المعرفة
 Observable ملحوظ، مرئي، قابل للمشاهدة
 Observable phenomena ظواهر ملحوظة
 Observance مالحظة، مراعاة، احترام
 Observation مالحظة، مشاهدة، معاينة، مراعاة، احترام
 Observation مالحظة، مشاهدة
 Observation المالحظة
 Observe the regulations, to راعى القواعدي، احترم النظام
 Observe, to عاين، الحظ، راعى، احترم
 Observer مالحظ، مراقب
 Observer مراقب، مشرف
 Obsolescence إهالك، إهمال: ترك، تقادم الشيء
 Obsolescence تقادم، بوار
 Obsolescence البوار (التقادم)
 Obsolete مستهلك، قديم، غير حديث، منقض
 Obsolete تقادم، بطل استعماله
 Obsolete law قانون مهمل
 Obsolete security ورقة مالية انتهى الغرض منها
 Obstacle عقبة، عائق
 Obstacle to trade عائق في سبيل التبادل
 Obstruct, to عاق، عرقل
 Obtain credit, to حصل على ائتمان
 Obtain security, to أخذ ضمانات
 Obtain, to حصل، نال
 Obtainable ممكن الحصول عليه
 Obtuse angle زاوية منفرجة
 Obverse وجه
 Obviate, to تدارك، عالج
 Obvious mistake خطأ واضح
 Occasion فرصة، مناسبة
 Occasional عرضي، عارض، مسبب
 Occasional cause ابعث مسبب
 Occasional Purchases المشتريات العرضية
 Occasional work عمل عرضي
 Occasional work عمل عرضي
 Occupancy إشغال، وضع يد، سكن، احتالل
 Occupancy إشغال
 Occupancy cost تكلفة الحيازة
 Occupancy costs تكاليف الحيازة
 Occupancy tax ضريبة على المساكن
 Occupant حائز، شاغل، مستأجر
 Occupant شاغل (العقار أو الوظيفة٩، واضع اليد على  ملكية
 Occupation مهنة، وظيفة، إشغال، عمل
 Occupation مهنة
 Occupational خاص بالعمل، خاص بالمهنة، معني
 Occupational مهني
 Occupational ability قدرة مهنية
 Occupational accident حادث عمل
 Occupational activity نشاط مهني
 Occupational adaptability التكيف المهني
 Occupational adjustment التوافق المهني
 Occupational analysis التحليل المهني
 Occupational aptitude استعداد مهني



 Occupational capacity مقدرة مهنية
 Occupational choice اختيار مهني
 Occupational classification تصنيف مهني
 Occupational deferment تأجيل الخدمة العسكرية
 Occupational disease مرض مهني، مرض بسبب المهنة
 Occupational disease مرض مهني
 Occupational group مجموعة مهنية
 Occupational hazards مخاطر المهنة، أخطار المهنة
 Occupational hazards مخاطر مهنية
 Occupational health الصحة المهنية
 Occupational information معلومات مهنية
 Occupational injury إصابة عمل، حادث عمل
 Occupational injury إصابة عمل
 Occupational interests ميول مهنية
 Occupational mobility سهولة التنقل المهني
 Occupational monograph وصف مهني
 Occupational prestige مكانة مهنية
 Occupational qualifications مؤهالت مهنية
 Occupational safety أمن مهني
 Occupational skills مهارات مهنية
 Occupational sociology علم االجتماع المهني
 Occupational specialization تخصص مهني
 Occupational standard مستوى مهني
 Occupational structure هيكل مهني
 Occupied مشغول، مأهول
 Occupied dwellings مساكن مشغولة، - مأهولة
 Occupier حائز، شاغل، مستأجر
 Occupy يَْشغَل
 Occur, to حدث، ظهر، وقع
 Occurrence حادثة، واقعة
 Occurrence واقعة
 Ocean محيط
 Ocean محيط
 Ocean bill of lading بوليصة شحن بحرية
 Ocean carrying trade مالحظة المحيطات
 Ocean freight شحن محيطات، شحن بحري بعيد المد
 Ocean navigation مالحة أعالي البحار
 Ocean navigation مالحة عبر المحيط
 Ocean voyage رحلة عبر المحيط
 Octal ثُماني
 Octal digit رقم ثُماني
 Octal notation ترقيم ثُماني
 Octal number system النظام العددي الثُماني
 Odd فردي، عابر، غريب، شاذ
 Odd مفرد، فردي
 Odd-even check اختبار فردي زوجي
 Odd-lot broker سمسار في سوق األوراق المالية
 Odd-lot dealer وسيط مضارب في سوق األوراق المالية
 Odd-parity check اختبار تطابق فردي
 Odd jobs أعمال عابرة، - عارضة
 Odd lot بواقي أسهم، كسر المجموع
 Odd lot كمية قليلة، بواقي اسهم
 Odd lot broker سمسار يتعامل في أقل من ١٠٠ سهم
 Odd lot dealer مضارب في كسور مجموعات األسهم
 Odd lot order أمر شراء أو بيع كسور مجموعات األوراق  المالية
 Odd money كسور العملة
 Odd number رقم فردي، رقم وتري
 Odd number عدد فردي
 Odd price أسعار كسرية
 Odd Price األسعار المكسورة
 Odd prices أسعار شاذة
 Odd sized مقاسات شاذة
 Oddment بقية، رصيد



 Oddments بواٍق، متخلفات
 Odds فرص، فرق، فائدة، منفعة
 Of course بديهي، طبيعي
 Off بعيًدا، مخالف، حر، خارج
 Off ثانوي، غير رئيسي
 Off-balance sheet financing تمويل خارج الميزانية
 Off-board securities أوراق مالية غير مسعرة
 Off-day يوم عطلة
 Off-line equipment معدات غير مباشرة االتصال بالحاسب
 Off-line processing تشغيل بدون الحاسب
 Off-line storage تخزين غير متصل بالحاسب
 Off-line unit وحدة تعمل بدون الحاسب
 Off-peak hours ساعات ركود 
 Off-peak tariff أسعار آخر اليوم، تعريفة ليلية
 Off-punch انحراف التثقيب
 Off-shore; offshore عامل في المنطقة الحرة، خارج الحدود
 Off-street site موقع بجانب الطريق
 Off-the-shelf goods بضاعة حاضرة
 Off-the job training التدريب خارج العمل
 Off – Board Securities أسهم غير مسعرة
 Off board صفقة أوراق مالية خارج البورصة
 Off budget outlays مصروفات من خارج الميزانية
 Off chance احتمال بعيد الوقوع
 Off day يوم عطلة، يوم راحة
 Off duty خارج الوظيفة، في غير مواعيد العمل
 Off hand من الذاكرة، ارتجاالً 
 Off issue مسألة ثانوية
 Off licence ترخيص بيع الخمور معبأة
 Off line اتصال غير مباشر بالحساب
 Off records ساقط القيد
 Off season موسم راكد، خارج الموسم
 Off season فصل ركود اقتصادي
 Off the shelf goods سلع جاهزة، بضائع معدة للبيع
 Offence إساءة، خطأ، جريمة، مخالفة
 Offender مخالف، جان، مذنب، مرتكب جريمة
 Offense, offence إهانة، مخالفة
 Offensive هجوم، اعتداء، مهين
 Offensive language لهجة مهينة، لغة عدوانية
 Offensive language عرض، عطاء، سعر البيع
 Offer and acceptance عرض وقبول
 Offer for sale عرض بغرض البيع
 Offer for sale يعرض للبيع
 Offer of cover وعد بالضمان والتغطية
 Offer price سعر العطاء
 Offer price سعر العرض
 Offer, to قدم، عرض
 Offered معروض، ممنوح
 Offered price السعر المعروض
 Offered prices أسعار معروضة
 Offerer مقدم العرض، مقدم الطلب
 Offerer َعاَّرْض (السعر أو الشروط)
 Offerer of bribe مقدم الرشوة
 Offering of bonds عرض السندات للبيع
 Offering telex تلكس يحتوي على عرض بالمساهمة
 Offerings إصدارات
 Offhand ُمْرتََجل
 Office مكتب، مركز، وظيفة، منصب
 Office مكتب، وظيفة حكومية
 Office-copy صورة مصدق عليها
 Office-holder شاغل الوظيفة
 Office account حساب المكتب
 Office boy عامل المكتب، مراسل
 Office building عمارة مكاتب، مبنى مخصص للمكاتب



 Office clerk موظف كتابي، كاتب
 Office copy نسخة لالستخدام المكتبي
 Office correspondence مراسالت مكتبية
 Office equipment معدات مكتبية
 Office expenses مصاريف المكتب
 Office holder شاغل المنصب
 Office hours مواعيد عمل المكتب
 Office hours ساعات الدوام
 Office machine آلة مكتبية
 Office management إدارة المكاتب
 Office of issue مكتب اإلصدار
 Office of payment مكتب السداد
 Office rent إيجار المكتب
 Office routine نمط عمل المكتب
 Office staff طاقم المكتب
 Office staff هيئة موظفي المكتب 
 Office system النظام المكتبي
 Office work عمل مكتبي
 Office worker موظف المكتب
 Officer ضابط، موظف مسئول
 Officer موظف إداري، مسئول
 Official رسمي، موظف مسئول
 Official رسمي، موظف مسئول، موظف عام
 Official الموظف العام
 Official appraisal تثمين رسمي، تقييم رسمي، تقدير رمسي
 Official assignee وكيل تفليسة
 Official assignor مصف رسمي (بورصة)
 Official authority سلطة رسمية
 Official bond كفالة رسمية
 Official bulletin جريدة رسمية، نشرة رسمية
 Official buying in إعادة شراء رسمي 
 Official channels الطرف (أو القنوات) الرسمية
 Official discount rate سعر خصم رسمي
 Official discretion حرية التصرف الرسمية
 Official document وثيقة رسمية
 Official document وثيقة رسمية
 Official exchange rate سعر صرف رسمي
 Official exchange rate سعر الصرف الرسمي
 Official Exchange Rate معامل سعر الصرف
 Official gazette جريدة رسمية
 Official holiday عطلة رسمية
 Official list جدول سعر صرف رسمي
 Official list قائمة رسمية
 Official market سوق رسمية (بورصة)
 Official Purchases المشتريات الرسمية
 Official quotation; - rate سعر رسمي
 Official rate سعر رسمي
 Official rate of exchange السعر الرسمي للصرف
 Official receipt إيصال رسمي
 Official receiver سنديك
 Official receiver مأمور التفليسة
 Official report تقرير رسمي
 Official staff موظفون رسميون
 Official structure هيكل رسمي
 Official system نظام رسمي
 Official transfer تحويل رسمي
 Officially رمسي، رسميًا
 Officially رسميا، بصورة رسمية
 Officious فضولي، غير رسمي
 Offset  تعويض، مقاصة، أفست
 Offset يوازن، يعوض عن، طباعة باألوفست،  تعويض، مقاصة
 Offset credit اعتماد مقاصة
 Offset credit ائتمان موازن



 Offset Printing طباعة األوفسيت
 Offset printing طباعة باألوفست
 Offset transaction عملية مقاصة
 Offset, to تقاص، أجرى مقاصة، وازن
 Offsetting تعويض، مقاصة
 Offsetting entry قيد مقابل
 Offsetting item بند مقابل
 Offshore banking unit وحدة مصرفية عاملة في المناطق الحرة
 Offshore banking units وحدات مصرفية خارجية
 Offshore financial centers مراكز مالية حرة، سوق مالية حرة
 Offshore funds أموال تابعة للمراكز المالية الحرة
 Ogive القوس الغوطي
 Oil زيت، بترول، نفط
 Oil زيت، نفط
 Oil-bearing يحوي نفًطا
 Oil-cake كسب
 Oil agreement اتفاق بترولي
 Oil company شركة بترول، - نفط
 Oil company شركة نفط
 Oil distillery مصفاة بترول، - نفط
 Oil facility agreement اتفاق خدمات بترولية، - تسهيالت بترولية
 Oil facility agreement اتفاق تسهيالت بترولية
 Oil field حقل بترول
 Oil fuel وقود البترول
 Oil market سوق بترولية، سوق نفط
 Oil market سوق النفط
 Oil meal كسب مطحون
 Oil port ميناء بترولي
 Oil refinery معمل تكرير بترول
 Oil rights حق استغالل البترول
 Oil ring اتحاد بترول
 Oil shares أسهم بترول
 Oil shares أسهم شركات النفط
 Oil ship سفينة بترول، ناقلة بترول
 Oil tanker ناقلة بترول، حاملة بترول
 Oil tanker ناقلة نفط
 Oil trust اتحاد بترولي، مجمع شركات بترولي
 Oil well بئر بترول
 Old رسوم على استخراج الزيت، جعالة ---
 Old-age allowances إعانات الشيخوخة
 Old-age pensions معاشات الشيخوخة
 Old age قديم، مسن
 Old age شيخوخة
 Old age insurance تأمين شيخوخة
 Old age pension معاش شيخوخة
 Old age pension fund صندوق تأمين الشيخوخة
 Old age security fund صندوق تأمين الشيخوخة
 Old balance رصيد قديم، - سابق
 Old fashion طراز قديم
 Old fashioned طراز قديم
 Old Lady of Threedneedle Street بنك إنجلترا
 Old shares أسهم قديمة
 Old standing debt دين قديم
 Old style طراز قديم
 Old unionism النقابية القديم
 Old workers عمال مسنون
 Oligarchy حكم األقلية
 Oligopolistic متعلق باحتكار القلة
 Oligopolistic market سوق تحتكره أقلية
 Oligopoly احتكار األقلية
 Oligopoly احتكار القلة
 Oligopoly احتكار القلة
 Oligoposony احتكار القلة في حالة الشراء



 Ombudsman المفوض البرلماني لإلدارة
 Omission إغفال، إسقاط، سهو
 Omission الحذف، السهو
 Omit, to أغفل، نبذ، أسقط
 Omnibus clause عبارة عامة
 Omnibus resolution قرار جامع، قرار شامل
 On-going جاٍر، راهن
 On-going programs برامج جارية أو قيد التنفيذ
 On-lent على ذمة
 On-line equipment معدات مباشرة االتصال بالحاسب
 On-line file ملف متصل بالحاسب
 On-line processing تشغيل باتصال مباشرة بالحاسب
 On-line real time operation تشغيل في الوقت الحقيقي باالتصال المباشر  بالحساب
 On-line storage تخزين متصل مباشرة بالحساب
 On-line typewriter آلة كاتبة متصلة مباشرة بالحاسب
 On-line unit وحدة متصلة مباشرة بالحاسب
 On-line working تشغيل متصل مباشرة بالحاسب
 On a non-sale basis مجانا، غير مخصص للبيع
 On account على الحساب، تحت الحساب
 On account على الحساب
 On account of بسبب، ألجل
 On account of death بسبب الوفاة
 On application عند الطلب
 On approval تحت االعتماد
 On balance بشكل عام، إجماالً 
 On behalf لحساب
 On behalf بالنيابة عن
 On board على ظهر السفينة
 On board bill of lading وثيقة شحن على ظهر الباخرة
 On call تحت الطلب، قصير األجل
 On call عند الطلب، تحت الطلب
 On call card بطاقة االستعارة
 On consignment برسم األمانة
 On consignment باألمانة
 On cost التكاليف اإلضافية
 On credit على الحساب
 On deck على سطح السفينة
 On delivery عند االستالم
 On demand تحت الطلب، باالطالع
 On demand عند الطلب
 On examination بعد المعاينة والفحص
 On hand متاح، متوفر، في متناول اليد
 On hand حاضر، متوفر
 On leave في إجازة
 On Line تجهيز المعطيات الفوري
 On order تحت الطلب
 On passage في الطريق
 On passage في الطريق، في عرض البحر
 On presentation عند اإلطالع
 On probation تحت االختبار
 On Probation تحت االختبار أو التجربة
 On record للذكرى 
 On request عند الطلب
 On sale للبيع، برسم البيع
 On shore exportation عملية استكشاف برية
 On strike ُمْضِرْب (عن العمل)
 On the floor داخل البورصة
 On time في الموعد المحدد
 On trial على سبيل التجربة
 One-address instruction تعليمة ذات عنوان واحد
 One-digit adder جامع ذو حد واحد
 One-digit subtracter طارح ذو حد واحد
 One-level address عنوان ذو مستوى واحد



 One-level code شفرة ذات مستوى واحد
 One-level subroutine روتين فرعي ذو مستوى واحد
 One-man business مشروع فردي (أو شخصي)
 One-man company شركة فردية
 One-man model نموذج إداري فردي
 One-plus-one address أمر ذو عنوانين
 One-price policy سياسة السعر الواحد
 One-shot multivibrator دائرة إلكترونية قالبة
 One-shot operation التشغيل خطوة بخطوة
 One-time rate سعر نشر اإلعالن مرة واحدة
 One-way communication اتصاالت في اتجاه واحد
 One-way traffic سير ذو اتجاه واحد
 One – Name Paper السند المسمى من قبل شخص واحد
 One – Price Policy سياسة السعر الواحد
 One man company شركة يسيطر عليها فرد واحد وال يزيد  الشركاء فيها عن خمسة
 One’s complement مكمل "الواحد"
 Onerous مكلف، بعوض
 Onerous مرهق
 Onerous contract عقد بعوض
 Onerous contract عقد مثقل بااللتزام
 Onset بداية، مستهل
 Opaque microsheet بطاقة ميكروفيلم نصف شفافة
 Open مفتوح، عام، صريح
 Open يفتح
 Open-end مفتوح
 Open-end agreement اتفاقية على مستوى المنشأة
 Open-end contract عقد مفتوح
 Open-end fund صندوق استثمار بدون حدود
 Open-end investment company شركة استثمار مفتوحة الرأسمال
 Open-end mortgage رهن مفتوح
 Open-end wage clause نص تعديل األجر
 Open-ended مفتوح النهاية، مطلق
 Open-ended support دعم مفتوح، دعم بال حدود
 Open a credit, to فتح اعتمادا
 Open account حساب مفتوح
 Open an account, to فتح حسابا
 Open bid مناقصة عامة
 Open bid عرض مفتوح
 Open Bid عرض (عطاء) مفتوح
 Open certificate وثيقة مفتوحة
 Open check شيك غير مسطر
 Open check; uncrossed - شيك غير مسطر، شيك حر
 Open competition منافسة مفتوحة، - حرة
 Open competition منافسة مفتوحة
 Open contract عقد مفتوح
 Open corporation شركة مفتوحة
 Open court جلسة عامة، جلسة مفتوحة
 Open cover مذكرة تغطية مفتوحة
 Open credit اعتماد على المكشوف
 Open credit اعتماد مفتوح
 Open Credit ائتمان مفتوح
 Open discount market سوق خصم حر
 Open display العرض المكشوف للسلع
 Open Display العرض المكشوف
 Open door policy سياسة الباب المفتوح
 Open door policy سياسة الباب المفتوح، سياسة االنفتاح  االقتصادي
 Open economy اقتصاد مفتوح، - حر
 Open end clause شرط األجر المفتوح
 Open end fund صندوق استثمار برأس مال مفتوح
 Open house دخول مسموح
 Open indent طلب شراء خارجي مفتوح
 Open inflation تضخم جامح
 Open letter of credit خطاب اعتماد مفتوح



 Open market سوق مفتوحة، - حرة
 Open market سوق مالية حرة (أو مفتوحة)
 Open market operations عمليات السوق الحرة
 Open market papers حواالت السوق المفتوحة
 Open market policy سياسة السوق الحرة
 Open market rate سعر فائدة السوق الحرة
 Open mind عقل متفتح
 Open mine  (الكلمة غير موجودة)
 Open mortgage رهن مفتوح
 Open order أمر (أو تفويض) مفتوح للشراء أو للبيع
 Open outcry مزايدة علنية
 Open plan office مكتب مفتوح
 Open Plan Office مكتب مكشوف
 Open policy وثيقة تأمين مفتوحة
 Open policy بوليصة تأمين مفتوحة
 Open port ميناء حر
 Open position مركز معلق، مركز مفتوح، وظيفة خالية
 Open price agreement اتفاقية السعر المفتوح
 Open question سؤال مفتوح
 Open Question سؤال مفتوح
 Open routine روتين مفتوح
 Open sea عرض البحر
 Open shelf library مكتبة عامة
 Open shop منشأة مفتوحة 
 Open Shop منشأة مفتوحة
 Open system نظام مفتوح
 Open the pleading يفتتح المرافعة
 Open trade حرفة (أو مهنة أو صفقة) مفتوحة
 Open trial محاكمة علنية
 Open truck شاحنة مكشوفة
 Open union نقابة مفتوحة
 Open up يفتح، يؤسس
 Open, to فتح
 Opening فتح، افتتاح
 Opening a file فتح ملف
 Opening balance رصيد افتتاحي، رصيد أول المدة
 Opening Balance الرصيد االفتتاحي
 Opening capital راس مال ابتدائي، - افتتاحي
 Opening capital رأسمال ابتدائي
 Opening Capital الرأسمال األول (االفتتاحي) 
 Opening entry قيد فتح، قيد افتتاحي
 Opening of account فتح حساب
 Opening of account فتح حساب
 Opening of bid فتح العطاءات
 Opening of bid فتح المظاريف
 Opening of credit فتح االعتماد
 Opening price سعر الفتح، - االفتتاح
 Opening price سعر االفتتاح
 Opening Price سعر الفتح
 Opening stock بضاعة أول المدة
 Operate يَُشغّل
 Operate for a fall, to ضارب على النزول
 Operate for a rise, to ضارب على الصعود
 Operate in parallel, to عمل بالتوازي
 Operate, to شغل، حرك، وجه
 Operated موجه، مشغل
 Operated by electricity مشغل بالكهرباء، مدار -
 Operating شغال، عامل
 Operating تشغيل
 Operating account حساب التشغيل
 Operating accounts حسابات التشغيل
 Operating agencies األجهزة المنفذة
 Operating assets رأس مال عامل، أصول متداولة



 Operating assets أصول إيرادية
 Operating Assets موجودات ايرادية 
 Operating budget موازنة التشغيل
 Operating budget موازنة العمليات الجارية، موازنة التشغيل
 Operating Budget ميزانية العمليات الجارية
 Operating capital رأس مال عامل
 Operating capital رأس المال المتداول
 Operating Card بطاقة الشغلة
 Operating costs تكاليف التشغيل، مصاريف التشغيل
 Operating cycle دورة التشغيل
 Operating data بيانات حساب التشغيل
 Operating deficit عجز في حساب التشغيل
 Operating deficit عجز في التشغيل
 Operating delays معوقات تشغيل
 Operating director مدير تنفيذي، - فعلي
 Operating expenses تكاليف التشغيل، مصاريف المتاجرة
 Operating expenses مصروفات التشغيل
 Operating income إيرادات التشغيل، - المتاجرة
 Operating income دخل ناتج عن التشغيل
 Operating instructions تعليمات تشغيل
 Operating leasing ائتمان إيجاري بغرض التشغيل
 Operating Ledger أستاذ حسابات التشغيل
 Operating loss خسارة ناتجة عن التشغيل
 Operating officer رئيس أقسام، مراقب عمليات
 Operating period فترة التشغيل
 Operating plan خطة التشغيل
 Operating profit ربح التشغيل
 Operating profits مجمل الربح، أرباح التشغيل
 Operating ratio معدل التشغيل
 Operating reserve احتياطي التشغيل
 Operating results نتائج التشغيل
 Operating statement حساب التشغيل، - المتاجرة
 Operating statement قائمة التشغيل
 Operating Statement بيان التشغيل
 Operating Supplies مواد التشغيل
 Operating surplus مجمل الربح، فائض حساب المتاجرة
 Operating surplus فائض التشغيل
 Operating system نظام التشغيل
 Operation عملية، تشغيل
 Operation analysis تحليل العمليات
 Operation binary (Boolean) عملية ثنائية (بولينية)
 Operation Breakdown تفصيل العملية
 Operation chart خريطة العمليات
 Operation code شفرة العملية
 Operation cost center مركز تكلفة العملية
 Operation Cost Center مركز كلفة العمليات
 Operation costing تحديد تكاليف العمليات
 Operation cycle دورة التشغيل
 Operation decoder مفسر شفرة العملية
 Operation lease عقد إدارة
 Operation part الجزء الخاص بالعملية
 Operation register مسجل العملية
 Operation time زمن العملية
 Operational تشغيلي
 Operational budget ميزانية التشغيل
 Operational delays أعطال تشغيلية
 Operational efficiency كفاءة تشغيلية
 Operational environment بيئة التشغيل
 Operational evaluation تقييم تشغيلي
 Operational factors عوامل تشغيلية
 Operational organization التنظيم حسب العمليات
 Operational Organization التنظيم حسب العمليات
 Operational reliability فعالية تشغيلية



 Operational research بحوث عمليات التشغيل
 Operational research بحوث العمليات
 Operational Research بحث التشغيل
 Operational School المدرسة العملية لإلدارة
 Operational staff خبراء ميدانيون
 Operations analysis تحليل العمليات
 Operations audit مراجعة العمليات
 Operations promotion تنمية العمليات، ترويج العمليات
 Operations promotion ترويج العمليات
 Operations research بحوث العمليات
 Operations research بحوث العمليات
 Operations Research بحث العمليات
 Operative عامل، إيجابي، مؤثر، فعال، نافذ المفعول
 Operative عامل تشغيل
 Operative class طبقة عاملة
 Operative management إدارة تشغيلية
 Operator عامل، مضارب
 Operator عامل تشغيل، عامل الهاتف، مشغل الحاسب
 Operator for a fall مضارب على النزول
 Operator for a rise مضارب على الصعود
 Operator instruction sheet صحيفة تعليمات العامل
 Operator’s console آلة كاتبة تشغيلية
 Operator’s control panel لوحة تحكم خاصة بالتشغيل
 Opiate مخدر
 Opinion رأى
 Opinion  رأى
 Opinion book سجل االستعالمات، دفتر اآلراء
 Opinion poll استطالع الرأي
 Opinion survey استطالع الرأي
 Opportunism انتهازية 
 Opportunistic انتهازي
 Opportunity فرصة، مناسبة
 Opportunity cost تكلفة الفرصة البديلة، -- الضائعة
 Opportunity Cost كلفة الفرصة
 Opportunity investment فرصة االستثمار
 Opportunity investment فرص االستثمار
 Oppose, to عارض، اعترض
 Opposed معارض، مناوئ
 Opposing counsel محامي الخصم
 Opposing party خصم، طرف معارض
 Opposite عكسي، على خالف، متعارض
 Opposite direction اتجاه عكسي
 Opposite side of an account الجانب المقابل من حساب
 Opposite signs عالمات عكسية، - متعارضة، على خالف
 Opposition معارضة، اعتراض
 Opposition to judgment معارضة في حكم
 Oppositionist newspapers صحف المعارضة
 Oppression قهر، ظلم، اضطهاد
 Opt in يشترك، ينضم
 Opt out ينسحب، ينسلخ
 Optic fibers آلياف بصرية
 Optical بصري
 Optical بصري، ضوئي
 Optical bar-code reader قارئة ضوئية للحروف
 Optical character reader قارئة حروف بصرية
 Optical character recognition التعرف على الرموز ضوئيًا أو بصريًا
 Optical comparator جهاز مقارنة بصري
 Optical mark reader قارئة العالمات البصرية أو الضوئية
 Optical scanner ماسح بصري
 Optical service خدمة بصرية
 Optical type font حروف طباعة ضوئية
 Optimal أمثل، أفضل
 Optimal activity level مستوى النشاط األمثل



 Optimal capital structure هيكل راس المال األمثل
 Optimal portfolio المحفظة المثلى
 Optimal program برنامج أمثل
 Optimal resource aalocation التخصيص األمثل للموارد
 Optimality األمثلية
 Optimism تفاؤل، مذهب التفاؤل
 Optimism and pessimism تفاؤل وتشاؤم
 Optimistic time الوقت المتفائل
 Optimization تحسين
 Optimization األمثلية، البحث عن الحل األمثل
 Optimization of profit جعل الربحية في درجة مثلى، مثالية الربحية
 Optimum أمثل
 Optimum allocation of the sample التوزيع األمثل لوحدات العينة
 Optimum code الشفرة المثلى
 Optimum conditions شروط مثلى
 Optimum conditions of exchange األوضاع المثلى للتبادل
 Optimum conditions of production األوضاع المثلى لإلنتاج
 Optimum employment of resource استخدام أمثل للموارد
 Optimum equilibrium توازن أمثل
 Optimum firm شركة مثلى
 Optimum labor structure الهيكل األمثل للعمالة
 Optimum Management اإلدارة المثلى
 Optimum output إنتاج أمثل
 Optimum output اإلنتاج األمثل
 Optimum population عدد سكان أمثل
 Optimum population عدد السكان األمثل
 Optimum size الحجم األمثل
 Optimum use استخدام أمثل، فائدة مثلى
 Optimum wage level المستوى األمثل لألجور
 Option خيار، اختيار، قرار، عالوة، وعد بالبيع
 Option خيار
 Option bargain صفقة خيارية
 Option bargain صفقة ألجل، صفقة حرة
 Option contract عقد خيار آجل
 Option contract عقد خيار
 Option day يوم إعالن الخيار 
 Option deal عملية خيارية
 Option dealing تعامل ألجل، معامالت اختيارية
 Option dealing عمليات خيارية
 Option declaration day يوم الرد على حق االختيار
 Option exchange سوق مالية للخيارات، سوق عقود
 Option market سوق الخيارات
 Option money عربون عالوة
 Option till the next day حق الخيار حتى بعد غد
 Option value قيمة الخيار
 Optional خياري، اختياري
 Optional bond سند يتم سداده اختياريًا، سند شرطي
 Optional Bond سند شرطي
 Optional books دفاتر اختيارية
 Optional dividend حصة أرباح اختيارية
 Optional Dividends أرباح شرطية
 Optional retirement تقاعد اختياري
 Optional stop instruction تعليمة توقف اختياري
 Opulence رخاء، وفرة
 Opulence رخاء، وفرة
 Opulent غني، ملئ، موسر
 Opulent society مجتمع الرخاء، مجتمع الرفاهية
 Oral شفوي، شفهي
 Oral شفهي
 Oral contract عقد شفوي، اتفاق -
 Oral contract عقد شفهي
 Oral evidence دليل شفوي، بينة
 Oral evidence بينة بشهادة الشهود



 Oral instructions تعليمات شفوية
 Oral partnership شركة محاصة، شركة بسيطة مؤسسة باتفاق  شفهي
 Oral proceedings إجراءات شفوية
 Oral testimony إثبات بالبينة
 Order أمر، طلب
 Order أمر، طلب، طلبية، ترتيب
 Order – form نموذج طلب شراء
 Order at closing price طلب شراء بالسعر النهائي
 Order at current price طلب شراء بالسعر الجاري
 Order bill of exchange كمبيالة ألمر، سند ألمر
 Order bill of lading بوليصة شحن لحاملها، وثيقة --
 Order bill of lading بوليصة شحن ألمر
 Order blank استمارة طلب
 Order book دفتر الطلبات
 Order book دفتر الطلبيات، سجل الطلبيات الجارية
 Order check شيك ألمره
 Order code شفرة األمر
 Order control رقابة الطلبية
 Order department قسم الطلبيات
 Order form نموذج، قسيمة طلب، طلب بضاعة
 Order goods, to طلب سلعًا، - بضائع
 Order in council مرسوم بقانون
 Order number رقم طلب الشراء
 Order number رقم الطلب
 Order of magnitude طلب ضخم
 Order of magnitude درجة الكبر
 Order of operations ترتيب العمليات
 Order of preferences ترتيب األفضليات
 Order of priority مرتبة األولوية
 Order of the day جدول األعمال
 Order paper سند ألمر، كمبيالة ألمر
 Order point نقطة الطلب
 Order sheet حافظة طلب
 Order structure هيكل األمر
 Order to buy أمر شراء
 Order to pay أمر دفع
 Order to pay أمر دفع، إذن دفع
 Order to pay أمر دفع
 Order to sell أمر بيع، إذن بيع
 Order to transfer أمر تحويل
 Order, to طلب، أمر
 Orderly مرتب، منظم
 Orders in goods ُرتَْب (أو تقسيمات) السلع
 Orders in hand طلبات (تجارية) غير منفذة
 Ordinal ترتيبي، نظامي
 Ordinal ترتيبي
 Ordinal utility منفعة نظامية
 Ordinal utility المنفعة الترتيبية
 Ordinance مرسوم، ترتيب، تنسيق قانون، قرار
 Ordinance أمر إداري، قانون وضعي
 Ordinary عادين بسيط، معتاد
 Ordinary عادي
 Ordinary asset أصل عادي
 Ordinary average عوارية بسيطة
 Ordinary bill ورقة تجارية عادية
 Ordinary budget موازنة عادية
 Ordinary budget ميزانية عادية
 Ordinary business تجارة عادية
 Ordinary care عناية عادية
 Ordinary creditor دائن عادي
 Ordinary debt دين عادي
 Ordinary discount خصم اعتيادي
 Ordinary Discount خصم اعتيادي 



 Ordinary drawing rights حقوق السحب العادية
 Ordinary Interest الفائدة العادية
 Ordinary life insurance التأمين العادي على الحياة
 Ordinary negligence إهمال عادي
 Ordinary partnership شركة بسيطة
 Ordinary partnership شركة بسيطة عادية
 Ordinary rate تعريفة عادية
 Ordinary repairs إصالحات عادية
 Ordinary safe custody; إيداع برسم الحفظ المفتوح
 Ordinary share سهم عادي
 Ordinary shareholder مساهم عادي
 Ordinary shares أسهم عادية
 Ordinary stock سهم أول إصدار
 Ordinary times أوقات عادية
 Ordinary use استعمال عادي
 Ordinate اإلحداثي الرأسي، اإلحداثي الصادي
 Ordnance material عتاد حربي
 Ore خام، خامة
 Ore مادة خام
 Ore charter عقد استئجار باخرة لنقل مادة خام
 Ore dressing تهذيب الخامات
 Organ جهاز، عضو
 Organic عضوي، أساسي
 Organic law نظام أساسي، قانون أساسي
 Organic model of organization النموذج العوضي للتنظيم
 Organic structure هيكل عضوي
 Organization تنظيم، منظمة، هيئة
 Organization التنظيم (المنظمة)
 Organization and Method (O & M) التنظيم واألساليب
 Organization and Productivity  (O التنظيم واإلنتاجية
 Organization chart رسم بياني تنظيمي
 Organization chart خريطة التنظيم
 Organization Charts الخرائط التنظيمية
 Organization development التطوير التنظيمي
 Organization division قسم تنظيمي
 Organization effectiveness فعالية التنظيم
 Organization expenses مصروفات التنظيم
 Organization expenses; مصاريف تأسيس
 Organization formation تركيب التنظيم
 Organization man رجل التنظيم
 Organization manual دليل التنظيم
 Organization maturity النضج التنظيمي
 Organization memory ذاكرة المنظمة
 Organization of labor منظمة العمل
 Organization planning تخطيط التنظيم
 Organization Planning تخطيط التنظيم
 Organization questionnaire قائمة استقصاء التنظيم
 Organization structure هيكل التنظيم
 Organization Structure الهيكل التنظيمي
 Organization surveys بحوث التنظيم
 Organization units design تصميم الوحدات التنظيمية
 Organization, organisation تنظيم، منظمة
 Organizational تنظيمي
 Organizational activities أنشطة تنظيمية
 Organizational behavior سلوك تنظيمي
 Organizational charter ميثاق تنظيمي
 Organizational climate مناخ تنظيمي
 Organizational conflict صراع تنظيمي
 Organizational decisions قرارات تنظيمية
 Organizational equilibrium التوازن التنظيمي
 Organizational foundation األساس التنظيمي 
 Organizational goals أهداف تنظيمية
 Organizational inputs مدخالت تنظيمية



 Organizational loyalty الوالء التنظيمي
 Organizational performance األداء التنظيمي
 Organizational plan الخطة التنظيمية
 Organizational planning التخطيط التنظيمي
 Organizational principles المبادئ التنظيمية
 Organizational pyramid الهرم التنظيمي
 Organizational relations العالقات التنظيمية
 Organizational slack الركود التنظيمي
 Organizational structure الهيكل التنظيمي
 Organizational titles ألقاب تنظيمية
 Organizational will إرادة تنظيمية
 Organize ينظم 
 Organize, to نظم، رتب، أسس
 Organized ُمنظم، مرتب
 Organized labor عمالة منظمة، عمالة نقابية
 Organized labor عمال نقابيون
 Organized markets أسواق منظمة
 Organized markets أسواق منظمة
 Organizer منظم، مرتب
 Organizer المنظم
 Organizer المنظم
 Organizing تنظيم
 Organizing ability قدرة على التنظيم
 Organizing committee بجنة تنظيم، - منظمة
 Organogram رسم التنظيم
 Orientation توجيه، تهيئة مبدئية
 Orientation اإلعداد (التهيئة)
 Orientation period فترة التوجيه
 Orientation program برنامج التهيئة المبدئية
 Orientation program برنامج توجيه
 Oriented موجه
 Origin منشأ، أصل/ مصدر
 Origin أصل، مصدر، منشأ، نقطة اصل
 Origin committee لجنة بلد المنشأ
 Origin of goods منشأ البضائع
 Original أصلي، أولي، مبدئي
 Original acquisition حقوق ملكية أصلية
 Original application طلب أصلي
 Original appropriation اعتماد أصلي في الموازنة
 Original assumption افتراض أولي، فرض -
 Original bill أصل كمبيالة
 Original bill of exchange كمبيالة أصلية
 Original bill of lading وثيقة شحن أصلية
 Original bill of lading بوليصة شحن أصلية
 Original capital رأس المال األصلي، رأس المال الولي
 Original capital راس المال األصلي
 Original cause سبب اصلي
 Original cost تكلفة أولية
 Original costs تكاليف أصلية
 Original document مستند منشئ للقيد
 Original document وثيقة أصلية
 Original entry قيد أول، قيد يومية
 Original entry قيد أولى، قيد اصلي
 Original Entry قيد أصلي
 Original goods سلع أصلية
 Original invoice فاتورة أصلية، قائمة أصلية
 Original invoice فاتورة أصلية
 Original manuscript المخطوطة األصلية
 Original producer ُمنتِْج أصلي
 Original proposal عرض أولي، اقتراح أصلي
 Original residence الموطن األصلي
 Original sample عينة أصلية
 Original sources مصادر أصلية



 Original subscriber مساهم أصلي، مساهم ابتدائي
 Original value قيمة أولية
 Originality أصالة، ابتكار مميز
 Originality of design أصالة التصميم
 Originate, to ابتكر، ابتدع، أنشأ
 Orphan يتيم
 Orphan’s court محكمة األيتام
 Orthodox مستقيم، أصيل، حنفي
 Orthodox approach منهج تقليدي، منهج محافظ
 Orthodox marxisme ماركسية أصلية، - تقليدية
 Ostensible partner شريك ظاهري
 Ostrich نعامة
 Ostrich policy سياسة النعامة
 Other deposits ودائع أخرى
 Other expenses مصروفات أخرى
 Other income إيرادات أخرى
 Other securities أوراق مالية أخرى
 Ounce أوقية
 Ouster نزع ملكية، حرمان من حق
 Out-card بطاقة بديلة لما هو معار
 Out-folder بديل الملف
 Out-of-date متقادم، مضت مدته، قديم
 Out-of-date check شبك متقادم
 Out-of-line coding أوامر خارج البرنامج
 Out-of-pocket expenses مصروفات فعلية
 Out-of-register غير مطابق لما هو مسجل
 Out-of-service time وقت ال يستخدم فيه الحاسب
 Out-of-town bill كمبيالة على خارج المدينة
 Out – Folder الملف البديل
 Out device وحدة استخراج البيانات
 Out of court خارج المحكمة
 Out of date متقادم، مضت مدته القانونية
 Out of fashion طراز قديم
 Out of stock نفاد المخزون
 Out of use بطل استعماله
 Out of work عاطل، خالي عمل
 Out of work عاطل عن العمل
 Out of worker عامل منزلي
 Outbid يزايد على المنافسين
 Outbid, to زايد
 Outbidding مزايدة
 Outbidding مزايدة 
 Outbuildings ملحقات المبنى
 Outcard بطاقة سحب ملف
 Outclearing book دفتر الحسابات الخارجية
 Outcome نتيجة، ناتج
 Outcome نتيجة، حصيلة
 Outdated قديم، بال، مندثر
 Outdistance the deficit, to تخطى العجز
 Outdistance, to تخطى، تجاوز
 Outdoor advertising إعالن خارجي
 Outdoor media وسائل إعالم خارجية
 Outdoor relief معونة خارجية
 Outdoor staff موظفون خارج المنشأة
 Outdoor staff موظفون خارجيون
 Outer harbor مرفأ أمامي، حوض خارجي
 Outer sterling area منطقة إسترلينية فيما وراء البحار
 Outfit معدات، أجهزة
 Outfit تجهيزات
 Outfitting department قسم المالبس المتكاملة
 Outflow انسياب إلى الخارج، تدفق إلى الخارج،  خروج، تدفقات خارجة
 Outflow خروج، تدفق
 Outflow capital التدفقات الخارجية لرأس المال



 Outflow of capital تدفق رؤوس األموال إلى الخارج
 Outflow of gold تدفق الذهب إلى الخارج، خروف الذهب
 Outflow of hot money خروج أموال المضاربة
 Outgoing صادر، خارج
 Outgoing الخارج
 Outgoing gold point مركز تصدير الذهب
 Outgoing inventory إحصاء الصادر، جرد الصادر
 Outgoing mail بريد صادر
 Outgoing Mail البريد الصادر
 Outlaw خارج على القانون، غير مشروع
 Outlaw strike إضراب غير مشروع
 Outlaw strike إضراب غير قانوني
 Outlawed ممنوع من المطالبة النتهاء المدة القانونية
 Outlay نفقة، مصروف
 Outlay إنفاق
 Outlay taxes ضرائب غير مباشرة
 Outlet منفذ، مخرج، سوق تصريف
 Outlet منفذ توزيع
 Outlet for trade منفذ للتجارة
 Outline محيط، خطوط عريضة، رسم مبدئي
 Outline إطار، خط
 Outline agreement اتفاق رئيسي
 Outline approach خطوط رئيسية لتقارب وجهات النظر
 Outline definition تعريف عام
 Outline directive توجيهات رئيسية
 Outline paper مذكرة مجملة
 Outline plan خطة عامة
 Outline provision حكم عام
 Outlook توقع، احتمال، تطلع، دالئل المستقبل
 Outlook تباشير المستقبل، دالئل المستقبل 
 Outlying متطرف، ناٍء، قصي
 Outlying areas مناطق متطرفة
 Outpace يتجاوز، يتعدى
 Outport ميناء خارجي، ميناء أمامي
 Output إنتاج، إيراد، دخل، محصول، مخرج
 Output المخرجات، خروج
 Output area منطقة خرج
 Output budgeting ترشيد اإلنتاج
 Output buffers مخازن انتقالية للمخرجات
 Output ceiling حدود اإلنتاج
 Output data بيانات مخرجة
 Output devices وحدات استخراج البيانات
 Output Devices أجهزة اإلخراج
 Output kept constant محافظة على ثبات اإلنتاجية
 Output of the staff إنتاجية العاملين
 Output oriented موجه لإلخراج
 Output per head الناتج الفردي
 Output per hour إنتاجية/ ساعة
 Output per man-hour الناتج الفردي في الساعة
 Output pocket, output stacker مكدسة البطاقات
 Output process عملية اإلخراج
 Output punch وحدات تثقيب المخرجات
 Output record سجل مخرجات
 Output restriction تقييد اإلنتاج
 Output routine روتيني المخرجات
 Output tax رسم إنتاج، ضريبة القيمة المضافة
 Output unit وحدات اإلخراج
 Outreach خدمة ميدانية
 Outreach services خدمات الدعم، خدمات مساعدة
 Outright غير مشروط، بسيط، محض، جزافي، قطعي
 Outright dealings عمليات قطعية
 Outright forward exchange   operations عمليات صرف آجلة قطعية
 Outright gift هبة غير مشروطة



 Outright purchase شراء قطعي، شراء المجازفة، شراء غير  مشروط
 Outright rate of exchange سعر صرف قطعي
 Outright rate of exchange سعر صرف تقريبي
 Outright settlement سداد فوري
 Outset بدء، بداية، مستهل
 Outside خارج
 Outside broker سمسار خارج المقصورة
 Outside broker سمسار خارجي
 Outside brokerage سمسرة خارج البورصة، - غير رسمية
 Outside director مدير خارجي
 Outside manpower خارجون عن قوة العمل
 Outside market خارج البورصة
 Outside market سوق سوداء
 Outside prices أسعار قصوى
 Outside salesman’s expenses مصاريف البائع المتجول
 Outside stockbroker سمسار خارج البورصة
 Outside tenders عروض خارجية
 Outside the law خارج عن القانون
 Outsider أجنبي، غير عالم ببواطن األمور، سمسار  غير مرخص
 Outsider دخيل
 Outskirts ضواحي، محيط
 Outskirts of the city ضواحي المدينة
 Outstanding مستحق، غير مسدد، قائم، واجب الدفع
 Outstanding account حساب معلق، غير مسدد
 Outstanding account حساب متوقف بسبب العجز عن الدفع
 Outstanding amount المبلغ القائم
 Outstanding balance رصيد معلق، رصيد مستحق
 Outstanding bonds سندات مستحقة األداء
 Outstanding bonds سندات متداولة
 Outstanding Bonds سندات بالتداول
 Outstanding checks الشيكات المعلقة
 Outstanding contracts مقود سارية
 Outstanding contributions مساهمات متأخرة السداد
 Outstanding coupon كوبون معلق، قسيمة مستحقة
 Outstanding coupon كوبون مستحق
 Outstanding debt دين مستحق
 Outstanding Debt دين غير مدد
 Outstanding debts ديون مستحقة
 Outstanding drawings سحوبات جاري استخدامها
 Outstanding expenses مصروفات مستحقة
 Outstanding expenses مصروفات مستحقة الدفع
 Outstanding interest فوائد مستحقة
 Outstanding interest فائدة مستحقة
 Outstanding liabilities التزامات مستحقة
 Outstanding loans قروض مستحقة
 Outstanding matters موضوعات معلقة
 Outstanding money نقد متداول
 Outstanding notes أوراق نقد متداولة
 Outstanding notes نقود متداولة
 Outstanding orders طلبات تحت التنفيذ
 Outstanding payments مدفوعات متأخرة
 Outstanding performance أداء ممتاز
 Outstanding portion شريحة لم تدفع
 Outstanding securities; shares اسهم مصدرة، اسهم متداولة
 Outstanding stock رأس مال مكتتب فيه لم يسدد بعد
 Outstanding stocks أسهم متداولة
 Outstanding value قيمة مستحقة السداد
 Outturn إنتاج، مردود، محصول، حصيلة
 Outturn report تقرير عن تفريغ حمولة
 Outward صادر
 Outward bill of lading وثيقة شحن صادر
 Outward bound سفينة مقلعة، ٠- متجهة إلى الخارج
 Outward collection تحصيل خارجي



 Outward dividends قسائم دفع، كوبونات مستحقة الدفع
 Outward freight نفقات الذهاب
 Outward half قسيمة الذهاب
 Outward journey سفر ذهاب
 Outward manifest بيان خروج
 Outward trade تجارة الصادر
 Outward transfers تحويالت صادرة
 Over فوق، أكثر، زيادة
 Over زائد، مفرط، فائض
 Over-activity المغاالة في النشاط
 Over-all cost تكلفة إجمالية
 Over-allotment تخصيص زائد عن الحد المعين
 Over-capitalizationإفراط الرسملة (_زيادة رأس المال المصدر  عن القيمة الحقيقية للموجودات
 Over-hasty exchange rate   reductions هبوط شديد لسعر الصرف
 Over-investment إفراط في االستثمار
 Over-saving إفراط في االدخار
 Over-subscription زيادة في االكتتاب
 Over-the-counter company شركة غير مسجلة في البورصة
 Over-the-counter market سوق غير نظامية لألوراق المالية، سوق غير  رسمية
 Over-valued currency عملة مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية
 Over – or – Absorped Overhead التكاليف غير المباشرة المحملة بالزيادة أو  النقصان
 Over and short account حساب الزيادة والنقص
 Over capitalize, to بالغ في الرسملة
 Over communication المغاالة في االتصاالت
 Over consumption استهالك مفرط، اإلفراط في االستهالك
 Over deck على سطح السفينة
 Over in cash زيادة في الصندوق
 Over indebtedness اإلفراط في المديونية
 Over insurance تأمين بالزيادة
 Over investment إفراط في االستثمار
 Over issue إصدار زائد
 Over organization اإلسراف التنظيمي
 Over punch تثقيب زائد
 Over Statement تعلية الموجودات
 Over the counter عمليات خارج البورصة
 Over writhe الكتابة فوق معلومات سابقة
 Overage زيادة، فائض، سلع فائضة
 Overage loan قروض لتغطية زيادة التكاليف
 Overall عام، شامل، كلي
 Overall account حساب كلي
 Overall amount of facilities إجمالي قيمة التسهيالت
 Overall block diagram رسم تخطيطي عام
 Overall budget موازنة شاملة
 Overall Control الرقابة الشاملة
 Overall deficit عجز إجمالي
 Overall expenses مجمل المصروفات
 Overall package مجموعة شاملة
 Overall settlement سداد كلي، تسوية شاملة
 Overall surplus of deficit إجمالي الفائض أو العجز
 Overassessment إرهاق ضريبي
 Overbalance   فائض
 Overbid مزايدة في السعر
 Overbid يزايد، يعرض سعًرا أعلى
 Overboard فوق ظهر المركب
 Overbooking مبالغة في الحجز، حجز بالزيادة عن المتاح
 Overbought ُمْشتَري بسعر عال جدا
 Overbuying مبالغة في الشراء
 Overcapacity طاقة زائدة
 Overcapitalization مبالغة في الرسملة
 Overcharge نفقة زائدة، عالوة
 Overcharge نفقة زائدة، يضاعف الحساب، يتقاضى سعرا  باهظا
 Overcharge, to حمل بالزيادة، خصم مصروفات بالزيادة 
 Overcredit أضاف بالزيادة



 Overcredit, to أضاف بالزيادة
 Overcrowding اكتظاظ، فرط ازدحام السكان
 Overdebit خصم بالزيادة
 Overdebit, to خصم بالزيادة
 Overdepreciation إبخاس فاحش
 Overdevelopment تنمية أو إنماء زائد
 Overdraft سحب على المكشوف
 Overdraft account حساب سحب على المكشوف، سلفة بالحساب  الجاري
 Overdraft account حساب جاٍر مدين (أو على المكشوف)
 Overdraft facilities تسهيالت ائتمانية على المكشوف
 Overdraft facility تسهيل بالحسب على المكشوف، سلفة  بالحساب الجاري
 Overdraft limits تسهيل بالحسب على المكشوف
 Overdraft limits حدود السحب على المكشوف
 Overdraw سحب مفرط
 Overdraw an account, to كشف حسابا
 Overdraw, to حدود التجاوز، حدود الكشف، تجاوز الحد
 Overdrawn account حساب مكشوف، - بدون ضمان
 Overdrawn account حساب مكشوف
 Overdue مضى ميعاده، لم يدفع في تاريخ استحقاقه
 Overdue تجاوز تاريخ االستحقاق
 Overdue bill كمبيالة مستحقة لم تدفع
 Overdue bill كمبيالة مستحقة لم تدفع
 Overdue check شيك مضى ميعاد تقديمه للصرف
 Overdue check شيك مضى ميعاد تقديمه للصرف
 Overdue coupon كوبون معلق، قسيمة معلقة
 Overdue coupon كوبون مضى ميعاد استحقاقه
 Overdue payment سداد متخلف، مضى ميعاد إتمامه 
 Overdue payment دفعة مضى ميعاد استحقاقها 
 Overdue reform إصالح كان يجب إجراؤه
 Overdue taxes متأخرات ضرائب
 Overemployment عمالة زائدة، عمالة فائضة
 Overestimate تقدير مغالى فيه، يبالغ في التقدير
 Overestimation تقدير مغالى فيه
 Overextended عجز
 Overflow فيض زائد
 Overflow bucket جيب الفيض الزائد
 Overflow records سجالت الفيض الزائد
 Overgrowth اإلفراط في النمو
 Overhaul يفحص بعناية، َعْمرة
 Overhead نفقات إضافية، فوقي، علوي
 Overhead مصاريف غير مباشرة
 Overhead capital نفقات رأسمالية
 Overhead charges نفقات عامة
 Overhead control account حساب مراقبة النفقات اإلضافية
 Overhead costs التكاليف اإلضافية
 Overhead crane مرفاع (ونش) علوي
 Overhead economy اقتصاد تضخمي
 Overhead expenses مصروفات إضافية
 Overhead expenses; overheads مصاريف ثابتة، - عامة
 Overhead price سعر زائد، سعر جزافي
 Overhead railway سكة حديد معلقة
 Overhead recovery استعادة المصروفات العامة
 Overhead Variance انحراف الكفاءة للتكاليف غير المباشرة
 Overheads مصروفات إضافية
 Overheated economy اقتصاد تضخمي
 Overheated economy اقتصاد محموم، اقتصاد تضخمي
 Overinsurance تأمين بالزيادة
 Overinsurance تأمين زائد
 Overinvestment زيادة في االستثمار
 Overinvoicing زيادة قيمة الفواتير
 Overland أرضي، بطريق السطح
 Overland route طريق بري
 Overlap يتداخل



 Overlap area النطاق المتداخل
 Overlapping تداخل
 Overlay إحالل
 Overliquidity سيولة زائدة
 Overload يحمل بإفراط، حمل زائد
 Overload test اختبار التحميل الزائد
 Overloaded محمل بالزيادة
 Overloading تحميل زائد
 Overlooker مراقب عمال
 Overlying Bonds السندات المفضلة
 Overmanned occupations مهن بها فائض عمالة
 Overmanning زيادة العمالة
 Overnight money rate سعر فائدة الودائع قصيرة األجل
 Overnight Money Rates سعر فائدة قصيرة األجل
 Overnight telegram برقية ليلية
 Overpaid مدفوع بالزيادة
 Overpaid workmen أجور عمالة زائدة عن الالزم
 Overpass يتخطى، يتجاوز، يجتاز
 Overpayment دفع بالزيادة، دفعة بالزيادة
 Overpayment زيادة في الدفع
 Overpopulated مزدحم بالسكان أكثر من الالزم
 Overpopulated مكتظ بالسكان
 Overpowering ال يُقَاَوْم، طاغ
 Overprice يغالي في التسعير
 Overproduce يفرط في اإلنتاج
 Overproduction تضخم اإلنتاج، إفراط في -
 Overproduction إفراط في اإلنتاج
 Overrate يبالغ في التقدير
 Overrate, to غالي في التقدير
 Overriding جوهري، رئيسي
 Overriding clause شرط مخالف
 Overrule ينقض الحكم
 Overrun تجاوز
 Overrun تجاوز، عجز
 Overrun agreement اتفاقية تغطية العجز
 Overrun commitment التزام بتغطية تجاوز المصروفات
 Oversaving إفراط في االدخار
 Oversea فيما وراء البحار
 Overseas ما وراء البحار
 Overseas branches فروع بالخارج، - فيما وراء البحار
 Overseas branches فروع بالخارج، فروع فيما وراء البحار
 Overseas debt دين خارجي
 Overseas investment استثمارات بالخارج، - خارجية
 Overseas investment استثمار فيما وراء البحار
 Overseas markets أسواق فيما وراء البحار
 Overseas possessions ممتلكات وراء البحار، مستعمرات --
 Overseas trade تجارة خارجية
 Oversee يشرف، يباشر، يراقب
 Overseer مراقب عمال، مشرف
 Oversell يفرط في البيع
 Overselling بيع كمية أكبر من الكمية التي يمكن تسليمها
 Overset of appropriation تجاوز االعتماد
 Overshadow يتفوق على
 Overside port مرفأ ال رصيفي (يتم التفريغ فيه عبر  الصنادل)
 Oversight سهو، رقابة، وصالية
 Oversize أكبر من المعتاد
 Overstaffed متخم بالعاملين أكثر من المطلوب
 Overstatement بيان مغالى فيه، مبالغة
 Overstatement of earnings مبالغة في األرباح
 Overstock مخزون زائد عن الحاجة
 Oversubscription اكتتاب مفرط، تجاوز حد االكتتاب
 Oversubscription اكتتاب مفرط
 Overt جلي، واضح، عام



 Overt علني
 Overt act فعل علني
 Overtake يتخطى، يتجاوز
 Overtax يرهق الضرائب
 Overtax, to أرهق في فرض الضريبة
 Overtaxation إرهاق ضريبي
 Overtime ساعات إضافية، أجور إضافية
 Overtime العمل اإلضافي
 Overtime Pay األجر اإلضافي
 Overtrading إفراط في التجارة
 Overtrading متاجرة مبالغ فيها
 Overvaluation مغاالة في التقدير
 Overvalue يغالي في القيمة
 Overvalue, to بالغ في التقييم، غالي في التقييم
 Overvalued currency عملة مغالي في تقييمها
 Overview نظرة شاملة
 Overview نظرة عامة، لمحة، موجز
 Overweight وزن زائد عن المقرر
 Overweight تجاوز الوزن المحدد
 Overweight coin عملة زائدة الوزن
 Overwhelming majority أغلبية ساحقة
 Overwork اإلفراط في العمل
 Owe يدين، يلتزم، يقرر أنه مدين
 Owe, to التزم، قرر أنه مدين
 Owing مستحق الدفع
 Owing to بسبب
 Own يملك، يحوز
 Own-account workers عمال يعملون لحاسبهم الخاص
 Own capital تمويل ذاتي
 Own, to ملك، اقتنى، امتلك
 Owned مملوك، تابع
 Owned capital رأس المال المملوك
 Owner مالك، صاحب الشيء 
 Owner-manager المدير المالك
 Owner مالك، صاحب عمل
 Owner manager; sloe proprietor مالك مدير
 Owner occupied dwelling مساكن يشغلها مالكوها
 Owner’s agent وكيل المالك
 Owner’s built مشيد بمعرفة المالك نفسه
 Owner’s charterer مالك مستأجر
 Owner’s equity حقوق الملكية
 Owner’s equity حقوق صاحب رأس المال
 Ownership ملكية، حق الملكية
 Ownership ملكية
 Ownership act سند ملكية، عقد تمليك
 Ownership of wealth ملكية الثروة
 Ownership without usufruct ملكية بدون حق انتفاع، ملكية الرقبة
 p-counter عداد التعليمات
 p-sequence متتالية التعليمات
 Pace خطو، سرعة
 Pace خطوة
 Pace setter محدد التسعيرة (في نظام األجر بالقطعة)
 Pacer عامل يحدد سرعة األداء
 Pacific سلمي، ودي
 Pacific settlement تسوية سلمية، تسوية ودية
 Pack يوهم، يضخم السعر، يعبئ، حزمة
 Pack a meeting, to فاز بأغلب األصوات
 Pack goods, to عبأ السلع
 Pack, to عبأ، غلَف
 Package حزمة، رزمة، مجموعة تدابير
 Package عبوة، طرد، حزمة برامج
 Package credit ائتمان إجمالي، مجموع تسهيالت ائتمانية
 Package deal صفقة شاملة، عقد شامل، تفاوض شامل



 Package deal اتفاق إجمالي، صفقة إجمالية
 Package goods سلع معبأة
 Package mortgage رهن منقوالت منزلية
 Package of measures مجموعة تدابير
 Package policy وثيقة تأمين شاملة
 Package policy بوليصة إجمالية، بوليصة تأمين موحدة
 Package store متجر كحوليات معبأة
 Package tour رحلة منظمة، رحلة شاملة
 Packaging حزم، تعبئة، لف
 Packaging التغليف
 Packaging center مركز تعبئة
 Packaging center: packing- مركز تعبئة
 Packaging costs تكاليف التعبئة أو التغليف
 Packaging Costs تكاليف التغليف
 Packaging density كثافة التسجيل
 Packer معبئ
 Packet حزمة، رزمة، طرد
 Packet رزمة صغيرة، طرد
 Packet switching تحويل حزم المعلومات
 Packing تغليف، غالف
 Packing تغليف، تعبئة
 Packing cardboard ورق مقوى للتعبئة
 Packing case صندوق تعبئة
 Packing house مركز تعبئة لحوم
 Packing industry صناعة التغليف، صناعة التعبئة
 Packing list قائمة تعبئة
 Packing paper ورق التغليف
 Packman بائع متجول
 Pact ميثاق
 Pad يحشو، يضخم الميزانية
 Pad-stamp طابق مبلل
 Padding حشو 
 Page صحيفة، صفحة
 Page صفحة
 Page-at-a-time printer وحدة طباعة صفحة بصفحة
 Page ejection تخطى الصفحة
 Page footing line السطر األسفل من الصفحة
 Page frame إطار الصفحة
 Page header عنوان الصفحة
 Page length طول الصفحة
 Page migration ترحيل الصفحات
 Page printer مطبعة بالصفحة
 Page printer وحدة طباعة صفحة كاملة
 Page reader وحدة قراءة الصفحات
 Page select انتقاء الصفحة
 Page, to نادى، دعا، استدعى
 Paged program برنامج مقسم إلى صفحات
 Paginate يرقم
 Paid مدفوع، ُدفِع، خالص
 Paid مدفوع، مسدد 
 Paid-in surplus فائض متوفر
 Paid-out capital رأس مال مسترد
 Paid-up capital رأس المال المدفوع
 Paid-up policy بوليصة تأمين مدفوعة
 Paid-up share capital أسهم رأس المال مدفوعة بالكامل
 Paid-up shares اسهم مدفوعة بالكامل
 Paid-up shares أسهم مسددة القيمة
 Paid-up subscription اكتتاب مدفوع
 Paid-up Value أسهم مدفوعة أو مستوفاة
 Paid bills سندات مسددة
 Paid by time مدفوع بالساعة
 Paid cash book دفتر المصروفات اليومية
 Paid cash book دفتر مدفوعات الصندوق



 Paid check شيك مدفوع
 Paid checks شيكات مدفوعة
 Paid freight أجرة نقل مدفوعة
 Paid holiday إجازة مدفوعة األجر
 Paid in capital رأس مال مدفوع، -- محصل
 Paid labor عمل بأجر، عمل مأجور
 Paid under protest مدفوع مع االحتجاج
 Paid vacation إجازة مدفوعة، إجازة براتب
 Paid voucher file ملف المستندات المدفوعة
 Paid work عمل بمقابل أجر
 Pain عقوبة، جزاء، قصاص، ألم
 Pain of death عقوبة اإلعدام
 Painted tare وزن الفارغ المسجل
 Pair زوج، عدد اثنين
 Paired comparison method طريقة المقارنة الزوجية
 Pallet منصة نقالة
 Pallets منصات نقالة (مصطبات)
 Palm off يبيع عن طريق الخداع
 Palpable وضاع، صريح
 Palpable difference فرق ملحوظ، - ملموس
 Paltry sums مبالغ زهيدة
 Pamphlet نشرة إعالنية، كتيب إعالني
 Pamphlet كتيب
 Panel قائمة، فريق المحلفين، فريق رقابة
 Panel جماعة يستطلع رأيها، لجنة، جدول المحلفين
 Panel discussion اجتماع مداولة
 Panel discussion ندوة نقاش
 Panel Interview المقابالت عن طريق لجنة
 Panels جماعة
 Panic ذعر، خوف شديد
 Panic ذعر، هلع
 Panic on the stock exchange ذُعر في البورصة
 Panic prices أسعار الذعر، - مخيفة
 Panicky داعٍ إلى الذعر
 Panicky measures تدابير أملتها حالة الذعر
 Paper ورقة، مستند، سند
 Paper ورق، ورقة
 Paper-keeper حافظ المستندات
 Paper-out condition نفاد ورقية
 Paper-sipping rate سرعة تخطي الورق
 Paper advance mechanism وحدة تحريك الورق
 Paper bid عرض اسمي
 Paper bin وعاء الورق
 Paper credit اعتماد مستندي
 Paper currency عملة ورقية
 Paper cutter قاطعة ورق
 Paper drill ثقابة ورق
 Paper feed تغذية بالورق
 Paper feed control ضبط التغذية بالورق
 Paper gold حقوق السحب الخاصة
 Paper holdings محفظة األوراق المالية
 Paper industry صناعة الورق
 Paper input basket سلة تزويد الورق
 Paper jam انحشار الورق
 Paper low condition قرب انتهاء الورق
 Paper making تصنيع الورق
 Paper money عملة ورقية
 Paper money نقود ورقية
 Paper motion speed سرعة سير الورق
 Paper profits أرباح وهمية، - على الورق
 Paper profits أرباح وهمية، أرباح محتملة
 Paper puncher ثقاب ورق
 Paper securities أوراق مالية وهمية



 Paper securities أوراق مالية
 Paper shredder آلة إتالف الورق
 Paper speed سرعة الورق
 Paper stacker مكدس الورق
 Paper standard قاعدة النقود الورقية، غطاء العملة الورقية
 Paper standard قاعدة النقد الورقية 
 Paper tape شريط ورقي
 Paper tape channel قناة الشريط الورقي
 Paper tape code شفرة الشريط الورقي
 Paper tape loop شريط ورقي دائري
 Paper tape punch وحدة تثقيب أشرطة ورقية
 Paper tape punching تثقيب أشرطة ورقية
 Paper tape reader قارئ األشرطة المثقبة
 Paper tape reader وحدة قراءة أشرطة ورقية
 Paper tape reproducer وحدة نسخ أشرطة ورقية
 Paper tape verifier وحدة مراجعة أشرطة ورقية
 Paper throw قفز الورق
 Paper titles أوراق مالية
 Paper track مسار الورق
 Paper value قيمة وهمية
 Paper weight وزن الورق
 Par تكافؤ القيمة، مساٍو، معادل، سعر التداول،  قيمة اسمية
 Par السعر االسمي، القيمة األساسية (للسهم)، سعر  التعادل
 Par-list bank بنك مدرج في الئحة غرفة المقاصة
 Par – List Bank تصفية الشيكات
 Par (Par Value) القيمة األصلية
 Par avion بالطائرة
 Par bond سند بقيمة اسمية
 Par collection تحصيل القيمة االسمية، - بسعر التعادل
 Par collection تحصيل القيمة االسمية
 Par issue سعر اإلصدار
 Par of exchange; par rate -- تعادل أسعار العمالت، سعر الصرف  المتكافئ
 Par of stocks قيمة اسمية لألوراق المالية
 Par price سعر بالقيمة االسمية
 Par value القيمة االسمية، سعر التعادل
 Par value shares أسهم مسددة القيمة بالكامل
 Par Value Shares اسهم بالقيمة األصلية
 Par, Below أقل من القيمة األصلية
 Paradigm شكل تحليلي
 Paradox تناقض، مفارقة
 Paradox لغز، متناقضة
 Paradox of value تناقض للقيمة، مفارقة في -
 Paradox of value لغز القيمة
 Parafiscal ضرائب، شبه ضريبي
 Parafiscal revenue دخل ضريبي
 Parafiscality ضريبة مستقلة
 Paragraph فقرة، بند
 Paragraph فقرة، بند
 Parallel مواز
 Parallel متواز، مواز
 Parallel access الوصول على التوازي
 Parallel adder جامع على التوازي
 Parallel circles دوائر متوازية
 Parallel computer حاسب متوازي
 Parallel feed تغذية متوازية
 Parallel financing تمويل متوازي
 Parallel forces قوى متوازية
 Parallel lines مستقيمات متوازية
 Parallel loan قرض مواز
 Parallel market سوق موازية، سوق حرة
 Parallel market سوق موازية
 Parallel operation   عملية متوازية
 Parallel planes مستويات متوازية



 Parallel processing معالجة متوازية
 Parallel rate of exchange سعر صرف السوق الموازية، سعر صرف  حر
 Parallel rate of exchange سعر صرف حر
 Parallel running دورة متوازية
 Parallel Running التشغيل المتوازي
 Parallel search storage وحدة تخزين متوازية البحث
 Parallel storage وحدة تخزين متوازية
 Parallel strikes إضرابات متزامنة
 Parallel transfer نقل متواز
 Parallelogram متوازي األضالع
 Paralysis شلل
 Parameter ثابتة، مؤشر، ضابط، مثبت
 Parameter موجه، مؤشر
 Parameter card بطاقة توجيه
 Parameter word كلمة توجيه
 Parametric Programming وضع البرنامج البارامتري
 Paramount أقصى، حيوي
 Paramount متفوق
 Paramount clause شرط باراماونت في تطبيق قواعد الهاى
 Paramount importance أهمية قصوى
 Paramount necessity حاجة قصوى، ضرورة قصوى
 Parastatal شبه حكومي
 Parcel طرد، حزمة، رزمة
 Parcel رزمة، طرد، قسيمة ارض
 Parcel of bills رزمة كمبياالت
 Parcel of land قطعة أرض
 Parcel of shares رزمة أسهم
 Parcel of shares رزمة من األسهم
 Parcel post طرد بريدي
 Parcel post بريد الطرود
 Parcel post section قسم الطرود البريدية
 Parcelling تقسيم، تجزئة
 Parcelling of land تقسيم األراضي، تجزئة -
 Pardon عفو، صفح
 Pardon عفًوا
 Parent أب، أم، أصل
 Parent-subsidiary affiliations العالقات بين الشركة األم والشركات التابعة
 Parent company شركة أم، شركة قابضة، شركة مالكة
 Parent company الشركة األم
 Parent house بيت أم، محل أصلي
 Parent office مكتب مركزي، مركز رئيسي
 Parent patent براءة رئيسية
 Parent store المح الرئيسي
 Parental authority سلطة أبوية
 Parentheses أقواس
 Pareto’s Law قانون باريتو
 Pari passu بالتساوي
 Pari passu; on an equal footing على قدم المساواة، بالتساوي
 Paris club نادي باريس لسداد ديون الدول
 Parity تكافؤ، تعادل، مساواة، تطابق
 Parity bit وحدة ثنائية التطابق
 Parity check مراجعة متكافئة
 Parity check المراجعة المتكافئة، اختبار تطابق
 Parity error خطأ تطابق
 Parity grid شبكة أسعار تعادل العمالت
 Parity index مؤشرات أسعار التعادل
 Parity of exchange تعادل أسعار العمالت
 Parity prices أسعار التعادل
 Parity ratio نسبة التعادل
 Parity ratio نسبة التكافؤ
 Parity table جدول أسعار التعادل
 Parity table جدول التعادل بين أسعار النقد
 Parity value القيمة بالتكافؤ



 Parking مكان انتظار السيارات
 Parking lot موقف سيارات
 Parkinson’s Law قانون باركسنون
 Parkometer آلة لحساب وقت االنتظار 
 Parliament مجلس نيابي، برلمان
 Parliament المجلس النيابي
 Parol contract اتفاق شفهي
 Parole إخالء سبيل بشروط، وعد شرف
 Parricide قاتل أبيه
 Parsimony بخل، تقتير، شح
 Parsing تحليل لغوي
 Part جزء، قطعة، شريحة
 Part-paid stocks أسهم مدفوعة القيمة
 Part-period cover ضمان لمدة محدودة
 Part-time agent وكيل غير متفرغ
 Part-time employee موظف غير متفرغ
 Part-time employment عمل ال يتطلب تفرغا
 Part-time job وظيفة لبعض الوقت
 Part-time work عمل لبعض الوقت
 Part cargo charter استئجار سفينة جزئيا
 Part owner مالك على الشيوع
 Part payment سداد جزئي، عربون
 Part payments مدفوعات جزئية
 Part settlement شداد جزئي
 Part time غير متفرغ، لبعض الوقت
 Part with a property, to تنازل عن ملكية، ترك ملكية
 Part, to تنازل، فصل، قسم
 Partial جزئي
 Partial متحيز، جزئي
 Partial acceptance قبول جزئي، قبول مقيد
 Partial acceptance قبول جزئي
 Partial award قرار جزئي
 Partial carry نقل جزئي
 Partial consideration تعويض جزئي
 Partial correlation ارتباط جزئي
 Partial correlation ارتباط جزئي
 Partial devaluation تخفيض جزئي للقيمة
 Partial devaluation تخفيض جزئي
 Partial Devaluation التخفيض الجزئي
 Partial differential equations معادالت تفاضلية جزئية
 Partial disablement عجز جزئي
 Partial disablement; عجز جزئي
 Partial equilibrium توازن جزئي
 Partial exemption إعفاء جزئي
 Partial failure عجز جزئي، توقف -، تخلف -
 Partial fractions كسور جزئية
 Partial loss خسارة جزئية، فقد جزئي
 Partial loss خسارة جزئية
 Partial merger إدماج جزئي
 Partial monopoly احتكار جزئي
 Partial payment سداد جزئي
 Partial payment دفعة جزئية
 Partial planning تخطيط جزئي
 Partial productivity اإلنتاجية الجزئية
 Partial proprietor مساهم صغير
 Partial proprietor مساهم صغير
 Partial shipment شحن جزئي
 Partial shipment شحن جزئي
 Partible قابل للتجزئة
 Partible inheritence إرث قابل للتجزئة
 Partible property ملكية قابلة للتجزئة
 Participant مشترك، مشارك
 Participate يشترك



 Participate in a meeting, to اشترك في اجتماع
 Participate in financing a project, to اشترك في تمويل مشروع
 Participate, to اشترك، شارك
 Participating مشترك، مشارك
 Participating annuity قسط سنوي مع االشتراك في األرباح
 Participating bank مصرف مشارك
 Participating bond سند مشاركة 
 Participating Bond سند مشترك
 Participating country بلد مشارك
 Participating police وثيقة تأمين مع االشتراك في األرباح
 Participating preference shares أسهم ممتازة تشترك في نصيب من األرباح
 Participating preference shares أسهم مشاركة مميزة األرباح
 Participating stock أسهم تشترك في نصيب من األرباح
 Participating stock اسهم تشترك في نصيب من األرباح
 Participation مشاركة، مساهمة، اشتراك
 Participation bond سند مشاركة
 Participation certificate سند مشاركة
 Participation certificate شهادة مشاركة
 Participation in management المشاركة في اإلدارة
 Participation in profits اشتراك في األرباح
 Participation in profits المشاركة في األرباح
 Participation in tenders اشتراك في عطاءات
 Participation loan قرض مشترك
 Participation Loan قرض بالمشاركة
 Participation management اإلدارة بالمشاركة
 Participation rate معدل المشاركة
 Participation rate معدل المشاركة في النشاط االقتصادي
 Participation school مدرسة اإلدارة بالمشاركة
 Particular خاص، متميز، جزئي، مفصل
 Particular خاص
 Particular average عوارية جزئية، خسارة جزئية
 Particular average معدل خاص بأضرار السلع المؤمن عليها
 Particular case حالة خاصة
 Particular lien امتياز خاص
 Particular lien حق خاص في الحجز
 Particular object هدف محدد، غرض خاص
 Particular partnership شركة واقع لصفقة واحدة
 Particular partnership شركة محاصة
 Particulars بيانات، تفاصيل
 Particulars تفاصيل، مواصفات، بنود
 Particulars of a sale تفاصيل صفقة بيع
 Particulars of an account تفاصيل حساب
 Particulars of an account مفردات حساب
 Parties  أطراف
 Partition تقسيم، توزيع، قسمة، فاصل
 Partition قسيمة، فرز، حاجز، فاصل
 Partition by consent تقسيم اتفاقي، - ودي
 Partition by the court تقسيم قضائي
 Partition of an integer تجزئة العدد الصحيح
 Partition of property تقسيم لمكية
 Partitioned data set مجموعة معلومات مجزأة
 Partly جزئيًا، بعض الشيء
 Partly جزئيا
 Partly-finished goods سلع مصنعة جزئيا
 Partly paid capital رأس مال مدفوع جزئيًا
 Partly paid shares أسهم مسددة جزئيًا
 Partly secured creditor دائن حاصل على ضمانة جزئية
 Partly secured creditor دائن ضامن جزئيا
 Partner شريك، زميل، رفيق
 Partner شريك
 Partner in a bank شريك في مصرف
 Partner in joint account شريك في حساب مشترك
 Partnership شركة أشخاص، شركة تضامن، مشاركة



 Partnership شركة تضامن
 Partnership act عقد شركة األشخاص
 Partnership act قانون شركات األشخاص
 Partnership assets أصول شركة تضامن
 Partnership debts ديون شركة األشخاص
 Partnership debts ديون على شركة أشخاص
 Partnership funds أموال شركة األشخاص
 Partnership liabilities التزامات الشركة، خصوم -
 Partnership liabilities التزامات شركة أشخاص
 Partnership limited by shares شركة توصية باألسهم
 Partnership limited by shares شركة توصية باألسهم
 Partnership share حصة في شركة
 Party طرف، حزب، فريق، خصم
 Party concerned طرف معني
 Party entitled طرف صاحب حق
 Party named الطرف المعتمد
 Party ticket تذكرة جماعية
 Party to a bill مدين متضامن
 Party to an estate شريك في ميراث
 Party to an estate وارث شريك
 Pascal لغة باسكال
 Pass إذن، ترخيص مرور، ترخيص دخول
 Pass إذن، ترخيص، تنفيذ
 Pass a bill, to وافق على مشروع قانون
 Pass a dividend, to وافق على صرف كوبون
 Pass a law, to أقر قانونًا، مرر قانونًا
 Pass a resolution يقر قرار
 Pass a resolution, to اتخذ قرارا
 Pass a sentence, to تلى حكًما
 Pass an entry, to أجرى قيدا بالدفاتر
 Pass an examination, to نجح في امتحان 
 Pass book دفتر حساب جار في مصرف
 Pass in transit, to عبر، مرر برسم العبور
 Pass word كلمة السر
 Pass, to مر، قرر، أقر، وافق
 Passage مرور، رحلة، مسافة، عبور
 Passage money أجرة العبور
 Passage ticket تذكرة السفر
 Passbook دفتر حساب، دفتر توفير
 Passenger مسافر، راكب
 Passenger-kilometer راكب/ كيلو متر
 Passenger-kilometer راكب   –   كيلو متر
 Passenger-kilometer cost تكلفة راكب   –   كيلو متر
 Passenger car عربة ركاب
 Passenger clause شرط تعويض الركاب
 Passenger clause شرط تعويض الركاب
 Passenger contract عقد سفر، عقد مرور
 Passenger contract عقد نقل ركاب
 Passenger density كثافة الركاب
 Passenger fares أجور سفر
 Passenger insurance تامين الركاب أو المسافرين
 Passenger linear سفينة نقل الركاب
 Passenger list قائمة بأسماء المسافرين
 Passenger manifest قائمة أسماء المسافرين
 Passenger service خدمة الركاب، إدارة المسافرين
 Passenger ship سفينة ركاب
 Passenger station محطة ركاب
 Passenger traffic حركة المسافرين
 Passenger train قطار ركاب
 Passing تمرير، قيد، اتخاذ
 Passing a dividend  تجاوز دفع األرباح
 Passing a name إعطاء اسم المشتري
 Passing entries إجراء القيود المحاسبية



 Passing events أحداث الساعة
 Passing of a resolution اتخاذ قرار
 Passing off; palming off صفقة مغشوشة
 Passive سلبي، خاسر، به عجز
 Passive سلبي
 Passive balance of trade ميزان تجاري به عجز
 Passive bond سند سلبي، سند بدون فائدة
 Passive Bond سند سلبي
 Passive debts ديون سلبية، - غير مدرة لفوائد
 Passive investment استثمار سلبي
 Passive trade balance ميزان تجاري غير مؤات
 Passport جواز سفر
 Passport جواز سفر
 Passport data بيانات أساسية
 Passport department إدارة جوازات السفر
 Passport department دائرة الجوازات
 Past ماض، سابق، منصرم
 Past cost تكلفة تاريخية
 Past due bill كمبيالة مضى ميعاد استحقاقها ولم تدفع
 Past due bills أوراق مستحقة غير مدفوعة
 Past expectations توقعات سابقة
 Past experience تجربة سابقة، خبرة -
 Past year عام ماٍض، عام سابق
 Patch تصحيح برنامج
 Patch board لوحة توصيل
 Patch card بطاقة تصحيح
 Patch cord حبل توصيل
 Patch plug وصلة
 Patch routine برنامج تصحيح
 Patching تصحيح مسار برنامج
 Patent براءة، حق اختراع، عالمة تجارية
 Patent براءة اخترع، ظاهر
 Patent agent وكيل براءات اختراع، اختراع، محامي  عالمات تجارية
 Patent application طلب براءة اختراع
 Patent assignment تنازل عن براءة االختراع
 Patent classification تصنيف براءات االختراع
 Patent defect عيب ظاهر
 Patent for invention براءة اختراع
 Patent lawyer محام متخصص في براءات االختراع
 Patent offense جريمة واضحة
 Patent office مكتب العالمات التجارية، مكتب الملكية  الصناعية
 Patent office مكتب براءات االختراع
 Patent rights حقوق االختراع، - ملكية صناعية
 Patent rights حقوق االختراع
 Patent trading تبادل براءات االختراع
 Patent, to منح براءة، سجل حق اختراع
 Patentability قابلية تسجيل براءة االختراع
 Patentable قابل لتسجيل كبراءة اختراع
 Patentee حامل براءة، صاحب عالمة تجارية، صاحب  حق اختراع
 Patentee صاحب براءة االختراع
 Paternalism  مذهب األبوية
 Paternalistic management اإلدارة القائمة على أسلوب الرعاية
 Patge boundary حدود الصفحة
 Path طريق، ممر، مسلك، درب
 Path ممر، طريق، درب، مسار
 Path breaker رائد
 Patient مريض، مختل
 Patrimonial assets عناصر الذمة المالية
 Patron زبون، عميل
 Patronage رعاية، حماية، محسوبية
 Patronage رعاية، مناصرة، تسجيل العمالء
 Patronage Costs تكاليف اإلعالن الشخصي
 Patronage discount خصم التعامل



 Patronage Organization التنظيم حسب المواطنين
 Patronize يرعى، يرتاد، يتعامل مع
 Patronize, to ناصر، شجع
 Pattern نموذج، طراز، نمط، هيكل
 Pattern bargaining مفاوضة نموذجية
 Pattern book كتيب العينات
 Pattern book سجل النماذج
 Pattern of investment هيكل االستثمارات
 Pattern of production نمط اإلنتاج
 Pattern of punches نمط التثقيب
 Pattern of spending هيكل المصروفات
 Pattern of spending نمط اإلنفاق 
 Pattern of trade هيكل التبادل التجاري
 Pattern recognition تمييز األنماط 
 Pattern sensitive fault خطأ في الشكل
 Pauper فقير، محتاج، معوز
 Pauper عالة، شديد الفقر
 Pauperism فقر شديد
 Pauperize يفقره إفقاراً شديًدا
 Pause Statement عبارة التوقف الوقتي
 Pawn رهن المنقول، رهن حيازي
 Pawn رهن
 Pawn bank بنك رهونات، مصرف رهونات
 Pawn bank بنك رهونات
 Pawn broker مقرض بضمان رهون
 Pawn broker مراب، مقر بهن
 Pawn office مكتب رهونات
 Pawn securities, to رهن أوراقا مالية
 Pawn shop مكتب رهونات
 Pawn, to رهن رهنًا حيازيا
 Pawnbroker مكتب رهونات، مقرض بضمان رهونات
 Pawned مرهون
 Pawned bills كمبياالت مرهونة، - برسم الضمان
 Pawned bills سندات مرهونة
 Pawnee مقرض على رهونات، دائن مرتهن
 Pawnee المرتهن لديه، المقرض برهن
 Pawner راهن، مدين راهن
 Pawner الراهن، المستندين برهن
 Pay مرتب، أجر، صرف، دفع
 Pay أجر، راتب
 Pay-as-you-earn احتجاز الضريبة عند المنبع
 Pay-as-you-earn اقتطاع الضرائب من المنبع
 Pay-as-you-go دفعات بالتقسيط
 Pay-as-you-go دفع النفقات عند تكبدها 
 Pay-in slip إيصال توريد
 Pay-list كشف األجور
 Pay-off إنتاجية
 Pay-off period مدة استرداد رأس المال المستثمر
 Pay-roll; كشف األجور
 Pay-up a share, to سدد قيمة سهم
 Pay-up one’s debts, to أطفأ ديونه، سدد ديونه
 Pay-up, to سدد، دفع، أفرج
 Pay – off Method طريقة استرجاع الرأسمال
 Pay a bill of exchange for honor, to سدد كمبيالة مجاملة
 Pay a bill, to سدد قيمة الفاتورة
 Pay a deposition, to دفع عربونا
 Pay back استرداد، استرجاع
 Pay back period فترة استرجاع رأس المال
 Pay back, to استرد، رد
 Pay bearer, to دفع لحامله، ادفع لحامله
 Pay beforehand, to دفع مقدما
 Pay bill; إذن دفع
 Pay board مجلس األجور



 Pay by the hour, to دفع بالساعة
 Pay cash, to دفع نقدا
 Pay check شيك الراتب
 Pay customs, to سدد الرسوم الجمركية
 Pay day يوم صرف األجور، يوم التصفية
 Pay envelope مظروف قبض، -المرتب
 Pay for services, to دفع مقابل خدمات
 Pay in a check, to سدد بشيك
 Pay in advance, to دفع مقدما
 Pay in cash, to دفع نقدا
 Pay in kind يدفع عينًا، أجر عيني
 Pay increase زيادة المرتب، عالوة
 Pay master صراف
 Pay off a mortgage, to سدد قيمة الرهن، طهر عينا من الرهن
 Pay office شباك صرف، مكتب صرف األجور
 Pay on account, to دفع عربونا، دفع تحت الحساب
 Pay on delivery الدفع عند التسليم
 Pay on demand, to دفع بناء على الطلب، دفع عند تقديم المطالبة
 Pay on receipt الدفع عند االستالم
 Pay out يدفع
 Pay over the counter, to دفع في الشباك، دفع نقدا وعدا
 Pay pause فترة الدفع
 Pay period frequency فترات دفع األجور
 Pay plan خطة األجور
 Pay policy سياسة الرواتب واألجور
 Pay ready money, to دفع نقدا
 Pay register سجل األجور
 Pay schedule جدول المرتبات
 Pay self ادفع إلى، ادفعوا لنا
 Pay toll, to دفع رسم مرور
 Pay up سدد بالكامل
 Pay, to دفع، سدد
 Payability قابلية الدفع
 Payable مستحق الدفع، واجب الدفع، مستحق،  مطلوب، يدفع
 Payable مستحق الدفع، قابل الدفع
 Payable at maturity مستحق الدفع عند حلول األجل، يدفع عند  االستحقاق
 Payable at sight مستحق الدفع باالطالع
 Payable at sight قابل للدفع عند االطالع
 Payable in advance واجب الدفع مقدما، يدفع مقدما
 Payable in arrears مستحق الدفع بعد االستحقاق، يدفع بعد  االستحقاق
 Payable on delivery مستحق الدفع عند التسليم، يدفع عند التسليم
 Payable on demand قابل للدفع عند الطلب
 Payable on presentation مستحق الدفع عند التقديم
 Payable to bearer مستحق الدفع لحامله، يدفع لحامله
 Payable to bearer يدفع لحامله
 Payable to order مستحق الدفع ألمر، يدفع ألمر
 Payables المبالغ المطلوب تسديدها
 Payback استرداد
 Payback Method طريقة التسديد
 Payback period فترة االسترداد
 Payday يوم الدفع، يوم التصفية في البورصة
 Payee المدفوع له، المستفيد
 Payee of a check مستفيد في شيك
 Payee of a check المستفيد من الشيك
 Payee of a letter of credit مستفيد في خطاب اعتماد
 Payee of a note المستفيد من السند
 Payer دافع، مسدد، قائم بالدفع
 Payer for honor مسدد مجامل، دافع على سبيل المجاملة
 Payer of a bill مسدد كمبيالة
 Payer of a bill دافع الكمبيالة
 Payer of contango دافع غرامة تأجيل تسليم
 Paying دفع، مكسب، مغل
 Paying-off تصفية، إطفاء، تطهير



 Paying agency محل الدفع
 Paying agent وكيل قائم بالدفع
 Paying agent الوكيل الذي يقوم بالدفع
 Paying bank مصرف قائم بالدفع
 Paying banker مصرفي قائم بالدفع
 Paying counter شباك الصرف، شباك الدفع
 Paying in slip قسيمة دفع
 Paying office مكتب دفع
 Paying proposition اقتراح مربح، عرض مجز
 Paying slip إيصال دفع، قسيمة دفع
 Paying slip إيصال دفع
 Paying teller صراف دفع
 Paying teller صراف دفع
 Payload الحمولة التي يدفع عنها أجر
 Paymaster صراف دفع
 Paymaster الصراف، صراف الرواتب
 Payment دفع، سداد، تأدية حساب
 Payment دفع، دفعة
 Payment against documents دفع مقابل المسندات
 Payment agreement اتفاق دفع
 Payment agreements اتفاقيات دفع
 Payment bill of exchange كمبيالة دفع
 Payment by check سداد بشيك
 Payment by check دفع بشيك
 Payment by installments دفع بالتقسيط
 Payment by intervention سداد بالتدخل
 Payment by results األجر باإلنتاج
 Payment clause شرط الوفاء، شرط الدفع
 Payment for honor سداد بالتدخل، سداد مجاملة
 Payment for services دفع مقابل خدمات
 Payment in advance دفع مقدما، دفع مقدم
 Payment in advance الدفع مقدما
 Payment in cash أجر نقدي
 Payment in due course الدفع عند االستحقاق
 Payment in foreign currency السداد بعملة أجنبية
 Payment in full دفع بالكامل
 Payment in full سداد كامل القيمة
 Payment in kind سداد عيني
 Payment in kind أجر عيني
 Payment in slip قسيمة إيداع، قسيمة دفع
 Payment in specie سداد بالنقد، سداد نقدي
 Payment of calls سداد أقساط رأس المال المطلوبة
 Payment of freight دفع النولون
 Payment of interest دفع فائدة
 Payment of losses دفع خسائر
 Payment of rent دفع إيجار
 Payment on account دفعة على الحساب
 Payment on current account إيداع في حساب جار
 Payment on delivery دفع مقابل االستالم
 Payment order أمر دفع
 Payment order أمر دفع
 Payment received خالص، ٌدفِع
 Payment received القيمة مدفوعة، خالص
 Payment supra protest الدفع بعد االحتجاج بعدم القبول
 Payment terms شروط الدفع
 Payment under reserve دفع بتحفظات، دفع مشروط
 Payment under reserve دفع مع التحفظ، دفع مشروط
 Payments مدفوعات، تسديدات
 Payments agreement اتفاقية مدفوعات
 Payments service قسم المدفوعات
 Payments service قسم المدفوعات
 Payments terms شروط الدفع
 Payoff تسديد دين عائد



 Payoff a creditor يسدد دائنا
 Payoff a mortgage يفك رهنا
 Payoff an overdraft تسديد دين مصرفي مكشوف
 Payroll كشف المرتبات
 Payroll كشف الرواتب
 Payroll كشف األجور والمرتبات
 Payroll account حساب األجور
 Payroll program برنامج قائمة المرتبات
 Payroll register سجل المرتبات
 Payroll system نظام المرتبات
 Payroll tax ضريبة على األجور
 Payroll tax ضريبة كسب العمل
 Payroll with holding ضرائب محتجزة عند المنبع
 Paysheet كشف األجور والمرتبات
 Peace and order نظام عام
 Peace officer رجل ضبط قضائي، - أمن
 Peaceful picketing التحريض السلمي على اإلضراب
 Peak قمة، ذروة، قياسي
 Peak ذروة
 Peak hours ساعات الذروة
 Peak load الحمل األعلى
 Peak output إنتاج قمة، - قياسي
 Peak output ذروة اإلنتاج
 Peak year عام قياسي
 Peasant مزارع، فالح
 Peasant property holding ملكية عقارية صغيرة
 Peasant proprietor مالك زراعي صغير
 Peasantry طبقة الفالحين
 Peculation اختالس
 Peculiarity ميزة خاصة
 Peculiarity خاصة مميزة
 Peculiate, to اختلس، استولى بدون وجه حق
 Peculiation اختالس األموال العامة
 Pecuniary مالي، نقدي
 Pecuniary مالي، نقدي، جنحة معاقبة بغرامة
 Pecuniary amends تسوية مالية
 Pecuniary condition وضع مالي
 Pecuniary difficulties مصاعب مالية، صعاب -
 Pecuniary difficulties صعوبات مالية
 Pecuniary exchange متاجرة مالية
 Pecuniary losses خسائر مالية
 Pecuniary losses خسائر مالية
 Pecuniary obligation التزام مالي
 Pecuniary sanctions عقوبات مالية، - مادية
 Peddler بائع متجول
 Pedigree شجرة العائلة، شجرة النسب
 Peg يثبت (السعر)
 Peg prices يثبت األسعار
 Peg the currency, to ربط العملة بـ، ثبت سعر العملة
 Peg the exchange, to ثبت سعر الصرف
 Peg the market, to ثبت سعر السوق
 Peg the prices, to ثبت األسعار
 Peg, to ثبت، ربط، حدد
 Pegged مسنود، مدعوم، ثابت، مستقر
 Pegged price سعر مثبت، سعر مدعم
 Pegged price سعر مثبت
 Pegged rate of exchange معدل صرف مدعوم، سعر صرف مثبت
 Pegged stock اسهم ثابتة السعر
 Pegging تثبيت األسعار عند مستوى معين
 Pegging  تثبيت السعر
 Pegging Exchange Rate تثبيت أسعار التحويل الخارجي
 Pegging of the exchange rate تثبيت سعر الصرف
 Pegging Price تثبيت األسعار



 Pegging the prices تثبيت األسعار، تجميد األسعار، وقف ارتفاع  األسعار
 Penal جنائي، جزائي
 Penal action دعوى جنائي
 Penal clause شرط جزائي
 Penal code قانون العقوبات، قانون جنائي
 Penal interest فوائد تأخير
 Penal law قانون العقوبات
 Penal tax غرامة ضريبية
 Penalty عقوبة، جزاء، غرامة
 Penalty جزاء، عقوبة
 Penalty clause شرط جزائي
 Penalty deposit تأمين الغرامات
 Penalty of progress جزاء المدنية، - التقدم
 Penalty payment غرامة تهديدية
 Penalty rate نسبة الجزاء، نسبة الغرامة
 Penalty rate سعر جزائي
 Pending معلق، موقوف، مؤجل إلى أن
 Pending معلق، "في االنتظار   ……  "
 Pending affairs قضايا ال زالت مطروحة للبحث
 Pending subscription اكتتاب معلق
 Pendulum management اإلدارة المتأرجحة
 Penetration اختراق، توغل، تغلغل
 Penetration rate نسبة التغلغل
 Penetration Ratio نسبة التغلغل
 Penny bank صندوق توفير
 Pension معاش
 Pension معاش التقاعد، معاش
 Pension deffered معاش مؤجل
 Pension for life معاش مدى الحياة
 Pension for life معاش مدى الحياة
 Pension fund صندوق المعاشات
 Pension fund صندوق معاشات التقاعد
 Pension holder صاحب معاش
 Pension plan نظام المعاشات، مشروع -
 Pension Plans نظم الرواتب التقاعدية
 Pensioner صاحب معاش، مستفيد بالمعاش
 Pensioner متقاعد
 Pensioning إحالة إلى التقاعد
 Pent-up demand طلب محتجز
 Pent-up inflation تضخم محصور
 Pentagon مضلع خماسي
 Penury فقر مدقع
 Peonage تسخير العامل للوفاء بدين
 People شعب، جمهور، أمة
 People at large عامة الشعب
 Peopled مسكون، مأهول
 Per في، بواسطة، لكل
 Per annum سنويًا، في السنة
 Per annum في السنة، سنويا
 Per aval للضمان، توقيع للضمان
 Per capita نصيب الفرد
 Per capita نصيب الفرد، للفرد الواحد
 Per capita income متوسط دخل الفرد
 Per cent في المائة
 Per contra على الجانب المقابل
 Per contra قيد مقابل
 Per diem يومي، يوميًا
 Per diem يومي، بدل يومي
 Per hour في الساعة
 Per mensem; - month شهريا
 Per mille; - thousond في األلف
 Per pro بالتوكيل بالنيابة عن
 Per procuration بالتوكيل، بالتفويض



 Per procuration عنه، بالتوكيل
 Per se في حد ذاته
 Per share للسهم
 Percent في المائة
 Percentage نسبة مئوية
 Percentage distribution توزيع نسبي مئوي
 Percentage error خطأ مئوي
 Percentage weight الترجيح بالنسب المئوية
 Percentile مئوي
 Perception تحصيل، جباية، استالم
 Perception إدراك
 Perception of the rents تحصيل اإليجارات
 Peremptory بات، قاطع، نهائي
 Peremptory call; إنذار رسمي، - بات
 Peremptory writ طلب مثول شخصيًا
 Perfect كامل، تام، سليم
 Perfect كامل
 Perfect an invention, to نفاذ اختراعا
 Perfect competition منافسة كاملة
 Perfect competition منافسة كاملة
 Perfect cube مكعب كامل
 Perfect market سوق كاملة
 Perfect Market سوق كاملة
 Perfect monopoly احتكار كامل
 Perfect number عدد صحيح
 Perfect number عدد تام
 Perfect oligopoly احتكار القلة الكامل
 Perfect square مربع كامل
 Perfect substitues بدائل صحيحة
 Perfect title حق ملكية كامل
 Perfect, to كمل، أتم، نفذ
 Perfection كمال، خلو من العيب
 Perforated مثقوب، مثقب، مخرم
 Perforated card بطاقة مثقبة
 Perforated tape شريط مثقب
 Perforated tape reader وحدة قراءة الشريط المثقب
 Perforating machine آلة تخري، آلة تثقيب، خرامة
 Perforating machine آلة تخريم
 Perforating rate معدل التثقيب
 Perforation تثقيب ، تخريم
 Perforator آلة تثقيب
 Perform, to أنجز، كمل، أتم
 Performance تحقيق، تنفيذ، أداء، إنجاز
 Performance أداء
 Performance analysis تحليل األداء
 Performance Appraisal تقييم األداء (تقويم األداء)
 Performance appraisal تقييم األداء
 Performance Bond سند كفالة لضمان التنفيذ
 Performance bond; contract bond خطاب ضمان نهائي، ضمان حسن التنفيذ
 Performance Budget ميزانية برامج
 Performance criteria معايير األداء
 Performance curve منحنى األداء 
 Performance evaluation تقييم األداء
 Performance fund صندوق استثمار أمثل
 Performance increases عالوات اإلنتاج
 Performance level مستوى األداء
 Performance measurement قياس األداء
 Performance rate معدل األداء
 Performance rating تقدير األداء
 Performance record سجل األداء
 Performance reports تقارير األداء
 Performance sampling مراقبة األداء بالمعاينة
 Performance Sampling مراقبة األداء بالمعاينة



 Performance standards أنماط األداء، معايير األداء
 Performance standards معايير األداء
 Performance testing اختبار األداء
 Peril خطر
 Peril خطر
 Peril insured against الخطر المؤمن ضده
 Peril of the sea أخطار البحر
 Peril of the sea مخاطر بحرية
 Peril point نقطة الخطر
 Period فترة، مدة، مهلة
 Period فترة، مدة
 Period analysis تحليل الفترة
 Period cost تكلفة المدة
 Period Cost كلفة المدة
 Period Cost Fluctuations التغيرات الموسمية للكلفة
 Period Discount الحسم الزمني
 Period of account فترة محاسبية
 Period of adjustment فترة التسوية
 Period of doubt فترة الريبة
 Period of interest مدة الفائدة
 Period of limitation; فترة التقادم
 Period of manufacture مدة التصنيع
 Period of notice مهلة اإلنذار، مدة اإلخطار
 Period of service مدة الخدمة
 Period of validity مدة الصالحية، فترة -
 Periodic دوري، منتظم
 Periodic appraisal تقييم دوري
 Periodic fluctuations تقلبات دورية
 Periodic inspection مراجعة دورية، تفتيش دوري
 Periodic inventory system نظام الجرد الدوري
 Periodic procedures إجراءات دورية
 Periodic publication مطبوعات دورية
 Periodic reports تقارير دورية
 Periodic Simple Average المتوسط الحسابي الدوري للسعر
 Periodic transfer الترحيل الدوري
 Periodic; periodical دوري
 Periodical دوري، نشرة دورية
 Periodical report تقرير دوري
 Periodicals مجالت دورية، مطبوعات دورية، دوريات
 Periodicity الدورية، االنتظام، التواتر
 Periodicity concept مفهوم الدورية
 Peripheral محيطي، دائري، مساعد، ثانوي
 Peripheral وحدة مساعدة
 Peripheral bond محدود بسرعة الوحدات المساعدة
 Peripheral buffer وحدات تخزين أالآلت المساعدة
 Peripheral computer حاسب إلكتروني مساعد
 Peripheral control area منطقة ضبط الوحدات المساعدة
 Peripheral control routine روتين ضبط محيطي
 Peripheral control unit وحدة ضبط الملحقات
 Peripheral equipment أجهزة مساعدة
 Peripheral equipment معدات مساعدة
 Peripheral Equipment معدات محيطية
 Peripheral interface channel قناة توصيل مساعدة
 Peripheral limited تحديد باآللة المساعدة
 Peripheral processor وحدة تشغيل مساعدة
 Peripheral road طريق دائري
 Peripheral transfer نقل من أو إلى اآللة المساعدة
 Peripheral units وحدات مساعدة
 Periphery حدود الشكل
 Perishable قابل للتلف
 Perishable  قابل للتلف
 Perishable cargo شحنة قابلة للتلف
 Perishable goods سلع قابلة للتلف



 Perishable goods سلع قابلة للتلف
 Perjury شهادة الزور، التزوير
 Permanent دائم، ثابت، محدد
 Permanent دائم
 Permanent abode; إقامة دائمة، عنوان دائم
 Permanent appointment تعيين في وظيفة دائمة
 Permanent assets أصول ثابتة
 Permanent assets أصول دائمة
 Permanent control رقابة دائمة
 Permanent data بيانات مستديمة
 Permanent disability عجز دائم
 Permanent disablement عجز دائم
 Permanent Discount خصم دائم
 Permanent employee موظف دائم
 Permanent employment توظيف دائم
 Permanent file ملف دائم
 Permanent investment استثمار دائم
 Permanent investment استثمار دائم
 Permanent member عضو دائم
 Permanent memory ذاكرة مستديمة
 Permanent mold قالب سباكة مستديم
 Permanent office مكتب دائم، - مستقر
 Permanent organs أجهزة دائمة
 Permanent position وظيفة دائمة
 Permanent residence إقامة دائمة
 Permanent staff موظفون دائمون
 Permanent storage وحدة تخزين مستديمة
 Permanent Working  Capital رأس المال العامل الدائم
 Permanent working capital رأس المال العامل الدائم
 Permissible مسموح به
 Permissible مسموح به
 Permission ترخيص، إذن، تصريح
 Permission إذن، ترخيص
 Permission to reside تصريح باإلقامة، إذن -
 Permissive متسامح، سمح، متساهل
 Permissive clause تشريع جوازي
 Permissive legislation رخصة، ترخيص، إذن
 Permit تصريح باإلقامة، إذن -
 Permit يأذن، إذن
 Permit card إذن بتوظيف عامل من خارج النقابة
 Permit labor exit تصريح علم بالخارج
 Permit of residence دائم، أبدى، مستمر
 Permutation تبديل
 Perpendicular عمودي
 Perpendicular lines مستقيمات متعامدة
 Perpetual معاش دائم، دخل دائم
 Perpetual مؤبد، استمراري
 Perpetual activities أنشطة دائمة
 Perpetual annuity سند ذو دخل مدى الحياة
 Perpetual annuity معاش مستمر
 Perpetual bond سند مدى الحياة
 Perpetual bonds سندات دائمة
 Perpetual Bonds سندات مدى الحياة
 Perpetual debenture إيجار مدى الحياة
 Perpetual inventory جرد مستمر
 Perpetual Inventory الجرد المستمر
 Perpetual lease دوام، أبدية
 Perpetual lease عقد إيجار مستمر
 Perpetual transfer تحويل مستمر
 Perpetuity منفعة عابرة
 Perquisites مخصصات، دخول عرضية
 Persist يصر، يثابر
 Persist, to ثابر، أصر على، صمم على



 Persistent inflation تضخم مستمر
 Person فرد، شخص
 Person شخص
 Person liable شخص مسئول
 Person named شخص معتمد
 Personal شخصي
 Personal accident insurance تأمين شخصي ضد الحوادث
 Personal accident insurance ضمان الحوادث الشخصية
 Personal account حساب شخصي
 Personal allowance استنزال ضريبي شخصي، إعفاء ضريبي  شخصي
 Personal allowance إعفاء شخصي
 Personal assets متعلقات شخصية
 Personal attributes صفات شخصية
 Personal authority السلطة الشخصية
 Personal bond ضمان شخصي
 Personal bond تامين شخصي
 Personal chattels أموال منقولة
 Personal check شيك شخصي
 Personal check شيك شخصي
 Personal Check الشيك الشخصي
 Personal check service خدمة الشيكات الشخصية
 Personal credit ائتمان شخصي
 Personal credit اعتماد شخصي
 Personal Credit ائتمان شخصي
 Personal decisions القرارات الشخصية
 Personal effects منقوالت شخصية
 Personal element عامل شخصي، - إنساني
 Personal estate ممتلكات شخصية
 Personal exemption إعفاء شخصي
 Personal exemptions إعفاءات شخصية
 Personal finance Co. شركة ائتمان استهالكي
 Personal guarantee ضمان شخصي
 Personal Holding Company شركة قابضة شخصية
 Personal income دخل شخصي
 Personal income tax ضرائب على دخل الفرد
 Personal income tax ضرائب دخل الفرد
 Personal injury إصابة شخصية
 Personal judgement تقدير شخصي
 Personal liability insurance تأمين شد المسئولية الشخصية
 Personal loan قرض بضمان شخصي
 Personal needs allowance مسموحات الحاجات الشخصية
 Personal obligation التزام شخصي 
 Personal property ملكية شخصية، ملكية خاصة
 Personal protective equipment معدات الوقاية الشخصية
 Personal qualities الصفات الشخصية
 Personal rank concept مفهوم المراتب الشخصية
 Personal representative ممثل شخصي
 Personal rights حقوق شخصية، حقوق المواطن
 Personal savings توفير شخصي، توفير عائلي
 Personal savings مدخرات شخصية
 Personal security ضمان شخصي، أمن -
 Personal security ضمان شخصي
 Personal selling بيع شخصي
 Personal services خدمات شخصية
 Personal share سهم اسمي، حصة شخصية
 Personal staff المعاونون الشخصيون
 Personal tax ضريبة شخصية، ضريبة على دخل الفرد
 Personal unemployment بطالة شخصية
 Personal wealth ثروة شخصية
 Personality شخصية، ذاتية
 Personality الشخصية
 Personality tests اختبارات الشخصية 
 Personality Tests اختبارات الشخصية



 Personalizing the tax إعطاء الضريبة الصفة الشخصية
 Personalty أمتعة شخصية، منقوالت
 Personalty أموال منقولة، أمتعة شخصية
 Personate, to تعدى على الحقوق المدنية لشخص
 Personnel هيئة الموظفين، مجموعة -
 Personnel األفراد
 Personnel administration إدارة األفراد
 Personnel audit مراجعة شئون األفراد
 Personnel charts خرائط األفراد
 Personnel cost center مركز تكلفة األفراد
 Personnel Cost Center مركز كلفة األفراد
 Personnel counseling إرشاد المستخدمين
 Personnel department قسم شؤون األفراد
 Personnel files ملفات الموظفين
 Personnel management إدارة األفراد
 Personnel Management   (Administration إدارة األفراد
 Personnel manager مدير شئون األفراد
 Personnel manager مدير شئون الموظفين
 Personnel planning تخطيط شئون األفراد
 Personnel policy سياسة األفراد
 Personnel Policy سياسة األفراد
 Personnel policy manual دليل سياسات األفراد
 Personnel program برنامج شئون األفراد
 Personnel psychology سيكلوجية األفراد
 Personnel rating تقدير جدارة األفراد
 Personnel Rating تقدير الموظفين (األفراد
 Personnel records سجالت األفراد
 Personnel relations عالقات األفراد
 Personnel research division قسم بحوث األفراد
 Personnel services الخدمات الخاصة للعاملين
 Personnel specification مواصفات األفراد
 Personnel Specification مواصفات األفراد
 Perspective موقف، منظور
 Persuasion اقناع، اقتناع
 Pertinency factor عامل جودة العامة
 Pertoleum نفط، بترول
 Pessimism تشاؤم
 Pestilence وباء، طاعون
 Petite bourgeoisie البرجوازية الصغيرة
 Petition التماس، عريضة
 Petition in bankruptcy طلب الدائنين، إيداع الميزانية
 Petition in bankruptcy عريضة دعوى إفالس
 Petitioner مقدم العريضة، مستدع
 Petitioning creditor دائن مستدع
 Petro-dollar دوالر بترولي
 Petro-dollars دوالرات نفطية
 Petro Dollar الدوالر النفطي
 Petrochemical بتروكيميائي
 Petrol بنزين، وقود بترولي
 Petrol consumption استهالك بنزين
 Petroleum بترول
 Petties مصروفات نثرية
 Petty قليل، زهيد
 Petty average معدل زهيد
 Petty cash عهدة المصاريف النثرية
 Petty cash صندوق المصروفات النثرية، عهدة
 Petty Cash صندوق النثرية
 Petty cash book سجل العهدة
 Petty expenses مصروفات نثرية 
 Petty expenses نفقات نثرية
 Phantom freight أجرة شحن وهمي
 Phase مرحلة
 Phase مرحلة، طور



 Phase down يخفض
 Phase out يستبعد بالتدريج
 Phase testing اختبارات مرحلية
 Phase testing اختبارات مرحلية
 Phased program برنامج متدرج
 Phasing تدرج، تقسيم إلى مراحل
 Phenomenon ظاهرة
 Phenomenon ظاهرة
 Philanthropic محب لإلنسان، خيري
 Philanthropic foundations مؤسسات خيرية
 Philately هواية جمع طوابع البريد
 Philosophy فلسفة
 Phone يتصل تليفونيا
 Phone, to اتصل هاتفيًا، - بالتليفون
 Photo-typography الطباعة بالتصوير الضوئي
 Photo electric cell خلية كهربائية ضوئية
 Photo sensing تحسس ضوئي
 Photo sensor متحسس ضوئي
 Photo telegraph service خدمة إرسال الصور تلغرافيا
 Photo type setting آلة صف ضوئية
 Photocell خلية ضوئي
 Photocell matrix مصفوفة الخلية الضوئية
 Photocopy نسخة مصورة
 Photoengraving الحفر الضوئي
 Photograph, to صور، نسخ
 Photography التصوير 
 Photomicrography التصوير المجهري 
 Photostat جهاز نسخ بالتصوير الفوتوغرافي
 Physical عضوي، مادي، حقيقي
 Physical طبيعي، مادي
 Physical assets أصول مادية
 Physical certainty تأكد مادي، يقين مادي
 Physical change تغيير مادي، - واقعي
 Physical controls ضوابط مادية
 Physical depreciation استهالك فعلي
 Physical depreciation اإلهالك الطبيعي
 Physical disability عجز مادي
 Physical end of tape النهاية الفعلية للشريط
 Physical fact واقعة مادية
 Physical inventory جرد فعلي
 Physical Inventory جرد البضاعة الفعلي
 Physical model نموذج طبيعي
 Physical planning التخطيط المادي
 Physical properties خواص طبيعية
 Physical record سجل حقيقي
 Physical unit وحدة طبيعية
 Physical units productivity اإلنتاجية بالوحدات الطبيعية
 Physically unsuitable work عمل غير مالئم لصحة العامل
 Physiocrats الطبيعيون، الفيزيوقراط
 Physiological needs الحاجات الفسيولوجية
 Physiological organization theory النظرية الفسيولوجية للتنظيم
 Physiology of labor فسيولوجية العمل
 Pica مقياس يستخدمه الطباعون لقياس عرض  وطول السطر
 Pick-up عوائد محققة من صفقتي بيع وشراء سندات
 Pick-up, to جمع، استأنف
 Pick up يأخذ ركابا أو بضائع، يستأنف نشاطه وقوته
 Pick up service خدمة نقل البضائع تمهيدا لشحنها
 Picked sample عينة منتقاة
 Picket ناظر اإلضراب
 Picketing مراقبة تنفيذ اإلضراب
 Picking جمع، اختيار
 Picosecond بيكو ثانية
 Picture trade mark عمة مسجلة بالرسم



 Pie chart رسم بياني دائري
 Piece قطعة
 Piece cost تكلفة القطعة
 Piece goods سلع تباع بالقطعة
 Piece of land قطعة أرض
 Piece of money قطعة نقد
 Piece rate األجر بالقطعة
 Piece rates أجر بالقطعة
 Piece wage مرتب بالقطعة، - باإلنتاجية 
 Piece work عمل بالقطعة
 Piece Work شغل بالقطعة
 Pier رصيف بحري، مرفأ
 Pier رصيف
 Pier dues رسوم رصيف
 Pierage رسم رصيف
 Pig iron حديد خام
 Pig on pork ورقة جوفاء، مستند فيه الساحب والمسحوب  عليه واحد
 Piggy bank حصالة
 Pile up a fortune, to كوم ثروة، جمع ثروة
 Pile, to كوم، جمع
 Pilferage سرقة صغيرة
 Pilot قائد، موجه، رائد، مرشد
 Pilot قائد (السفينة أو الطائرة)، دليل، مرشد بحري
 Pilot experience خبرة رائدة
 Pilot license إجازة مالحة
 Pilot machine ماكينة تجريبية
 Pilot model نموذج إرشادي
 Pilot plant مصنع تجريبي
 Pilot project مشروع رائد
 Pilot project مشروع إرشاجي
 Pilot run دورة تشغيل تجريبية
 Pilot study دراسة تمهيدية، دراسة استرشادية 
 Pilot survey مسح استطالعي
 Pilotage أجرة المرشد البحري
 Pilotage dues رسوم إرشاد
 Pin-punched price tags بطاقات األسعار المثقبة
 Pin money مصروف نثري، أجر منخفض
 Pin point يحدد موقع
 Pioneer رائد، قائد المجموعة
 Pioneer work عمل رائد
 Pipeline خط أنابيب
 Pipeline خط أنابيب
 Pipeline funds, to وجه أمواالً، جذب أمواال
 Piracy قرصنة
 Pit بئر منجم
 Pit ركن خاص (في البورصة)
 Pitch control ضبط التردد
 Pittance مرتب ضئيل
 Place مكان، ميدان، جهة
 Place مكان، موضع، يعين، يضع
 Place a loan, to عقد قرضا
 Place an order, to سجل طلب شراء
 Place in escrow, to أودع لدى الغير
 Place in receivership يتحفظ على أموال
 Place money يوظف أموال، يستثمر
 Place money, to وظف ماال
 Place of abode محل اإلقامة
 Place of delivery مكان التسليم
 Place of destination جهة الوصول، مكان -
 Place of issue مكان اإلصدار
 Place of jurisdiction والية قضائية، اختصاص مكاني
 Place of meeting مكان االجتماع
 Place of payment مكان السداد، محل الدفع



 Place of performance محل السداد، مكان الدفع
 Place of residence محل اإلقامة
 Place of residence محل اإلقامة
 Place securities in safe custody, to أودع أوراقًا مالية لدى مصرف
 Place shares, to أودع أسهما
 Place value القيمة المنزلية
 Place, to وظف، أودع، وضع
 placement توظيف أموال، تعيين في وظيفة، تسكين   (أفراد)، طرح أوراق مالية
 Placement التثبيت (التعيين النهائي)
 Placement memorandum إيداع المعلومات حول قرض مشترك
 Placements إيداعات، إصدارات (أوراق مالية) 
 Placing توظيف، إيداع
 Placing إصدار
 Placing broker سمسار تأمين
 Placing money in account إيداع مال في حساب
 Placing of funds توظيف أموال
 Placing of securities طرح سندات في سوق األوراق المالية
 Placing orders إيداع طلبات شراء
 Placing power قدرة على التسويق
 Plagiarism انتحال
 Plagues أوبئة
 Plaint شكوى
 Plaintiff مدع، مقدم الشكوى
 Plaintiff ُمدعٍ، المدعي
 Plaintiff in error المدعي بالغلط
 Plan خطة، مشروع، برنامج
 Plan خطة، مخطط
 Plan of action خطة العمل
 Plan, to خطط، وضع مشروعا
 Plane طائرة، سهل، واد
 Planet قمر، قمر صناعي
 Planet carrier حاملة قمر صناعي
 Planned مخطط 
 Planned change تغيير مخطط
 Planned economy اقتصاد مخطط
 Planned Interview المقابلة المخططة
 Planned investment استثمار مخطط
 Planned investments استثمارات مخططة
 Planned maintenance صيانة مخططة
 Planned Maintenance لصيانة المخططة
 Planned production إنتاج مخطط
 Planner مخطط، واضع خطة
 Planner خبير في التخطيط، المخطط
 Planning تخطيط، تنظيم
 Planning تخطيط
 Planning activities أنشطة التخطيط
 Planning council مجلس التخطيط
 Planning department إدارة التخطيط
 Planning levels مستويات التخطيط
 Planning models نماذج تخطيط
 Planning of production تخطيط اإلنتاج
 Planning primary أولوية التخطيط
 Planning targets أهداف التخطيط
 Plant تركيبات، أدوات، تجهيزات معدات مصنع
 Plant مصنع
 Plant معمل منشأة
 Plant assets أصول المصنع
 Plant engineering هندسة المصنع
 Plant equipment معدات المصنع
 Plant Fund أموال المصنع
 Plant hire تأجير تجهيزات
 Plant layout التصميم الداخلي للمصنع
 Plant Layout التنظيم الداخلي للمصنع



 Plant Layout Study دراسة تنظيم المعمل
 Plant location موقع المصنع
 Plant manager مدير مصنع
 Plant manager مدير المصنع
 Plant Register سجل اآلالت
 Plastic flow انسياب عجيني
 Plastic material مادة بالستيكية
 Plastics لدائن
 Platform منصة، رصيف تفريغ، برنامج عمل
 Platform ticket تذكرة دخول محطة القطارات
 Play fair, to لعب بأمانة
 Play the game, to احترم قواعد اللعبة
 Play the market يضارب
 Play the market, to ضارب في السوق
 Play, to لعب
 Playback head رأس قراءة
 Plea طلبات، دفوع، التماس
 Plea دفع المدعي عليه
 Plea for mercy طلب رأفة
 Plea in abatement طعن في صحة اإلجراء
 Plea in bar; peremptory plea دفع قطعي، - موضوعي
 Plea of guilt إقرار بالذنب
 Plea of incompetence دفع بعدم االختصاص
 Plea to the jurisdiction دفع بعدم االختصاص
 Plead يترافع، يدفع برد أمام المحكمة
 Plead, to ترافع، أجاب، دافع
 Pleading مرافعة، مترافع
 Plebiscite استفتاء عام
 Pledge دائن مرتهن
 Pledge رهن أو كفالة، يرهن، يقدم رهنا
 Pledge رهن، رهن حيازي، ضمان
 Pledge holder صاحب حق رهن، دائن مرتهن
 Pledge loan سلفة برهن
 Pledge loan سلفة برهن
 Pledge loan سلفة برهن
 Pledge one’s property, to رهن ملكية، - أمالكه
 Pledge, to رهن، كفل، تعهد، قدم رهنا
 Pledge, to رهن، كفل، تعهد، قدم رهنا
 Pledged مرهون، مقدم كضمان
 Pledged assets أصول مرهونة
 Pledged assets أصول مرهونة
 Pledged chattels أصول مرهونة حيازيا
 Pledged collateral رهن ضمان
 Pledgee دائن مرتهن، مقرض برهن
 Pledger الراهن، المقترض برهن
 Pledging رهن 
 Pledging رهن
 Pledging conference مؤتمر التعهدات
 Pledging of real estate رهن عقار
 Pledging of securities رهن أوراق مالية
 Plenary assemble جمعية عامة
 Plenary powers سلطات كاملة
 Plenipotentiary مفوض
 Plentiful وفير
 Plenty وفرة، رخاء
 Plenty of money مال وفير، وفرة من المال
 Plethora of money وفرة النقد، فيض النقد
 Plimsoll line خط بلمول (أحد خطوط غاطس السفينة)
 plot قطعة أرض
 Plot يرسم، يخط
 Plot a point يرسم نقطة
 Plot Subroutine الروتين الفرعي للرسم
 Plotter جهاز رسم بياني



 Plotting a curve رسم منحنى
 Plough محراث
 Plough back يعيد توظيف األموال
 Plough back, to أعاد استثمار األرباح
 Plough land أرض صالحة للزراعة
 Ploughed back profits أرباح معاد استثمارها
 Ploughing back كوبون إضافي
 Ploughing back التمويل الذاتي، إعادة توظيف األموال
 Plug وصلة
 Plug-board لوحة توصيل
 Plug-in unit وحدة توصيل
 Plug the gap يسد الثغرة
 Plug wire سلك توصيل
 Plum مضارب متهور
 Plunderage سلب
 Plunger تعدد
 Plunger مضارب متهور
 Pluralism تعددية سياسية
 Pluralistic تعددي
 Plurality أغلبية األصوات
 Plurality زيادة، زائد (+)
 Plurality أكثرية األصوات
 Plus حكم األثرياء
 Plus زائد، فائض، عالمة الزائد
 Plutocracy جيب
 Plutocracy حكومة األثرياء
 Pneumatic tubes أنابيب هوائية لنقل الرسائل
 Pocket جيب
 Pocket money نقطة، حافة، حد، عتبة، فاصلة، بنط
 Pocket money بدل جيبي، مصروف جيبي
 Point نقطة، بنط طباعة، حافة، حد، فاصلة، عتبة
 Point elasticity مرونة النقطة
 Point mode display عرض بالنقط
 Point of contact نقطة اتصال، مركز اتصال
 Point of importance نقطة هامة
 Point of maximum profit حد المنفعة القصوى
 Point of minimum cost حد التكلفة الدنيا
 Point of no return نقطة الالعودة
 Point of order نقطة نظام، نقطة قانونية، اعتراض قانوني
 Point of origin جهة األصل
 Point of rating system نظام التقدير بالنقط
 Point of reference مرجع
 Point of sale نقطة بيع، مركز بيع
 Point of view وجهة نظر
 Point Subroutine الروتين الفرعي الموضعي
 Point system نظام النقط
 Pointer مؤشر
 Points Rating Method طريقة التقدير بالنقاط
 Poisson سمك
 Poisson distrubtion توزيع أسماك
 Polarization تمحور، استقطاب
 Polarize يمحور، يستقطب
 Pole قطب 
 Pole قطب
 Police شرطة، بوليس، رجال أمن
 Police الشرطة، البوليس
 Police court محكمة شرطية
 Police department دائرة الشرطة
 Police force رجال الشرطة
 Police office إدارة الشرطة
 Police officer ضابط شرطة
 Police station نقطة شرطة
 Policy وثيقة تأمين، بوليصة تأمين، سياسة



 Policy السياسة، بوليصة، وثيقة، عقد
 Policy سياسة
 Policy-decisions قرارات متعلقة بالسياسات
 Policy  Markers صانعوا السياسة
 Policy against inflation سياسة مقاومة التضخم
 Policy Costs تكاليف سياسة المشروع
 Policy determination تقرير السياسة
 Policy Determination تقرير السياسة
 Policy formulation إعداد السياسة، صياغة السياسة
 Policy Formulation إعداد السياسة
 Policy group مجموعة واضعي السياسة
 Policy holder صاحب وثيقة تأمين، مستأمن، مؤمن عليه
 Policy holder صاحب بوليصة التأمين
 Policy loan قرض على بوليصة التأمين
 Policy making وضع السياسات
 Policy Making رسم السياسات
 Policy manual دليل السياسات
 Policy of inaction سياسة الثبات
 Policy of insurance وثيقة تأمين
 Policy paper وثيقة سياسة عامة
 Policy to bearer وثيقة تأمين لحاملها
 Policy to named person وثيقة تأمين اسمية
 Policy to order وثيقة تأمين ألمر
 Policy without profit وثيقة تأمين بدون أرباح
 Policy year سنة بوليصة التأمين
 Polishing تلميع
 Political سياسي
 Political سياسي
 Political body هيئة سياسية
 Political crisis أزمة سياسية
 Political economy اقتصاد سياسي
 Political economy اقتصاد سياسي
 Political geography جغرافيا سياسية
 Political jobbery مناورات سياسية
 Political strike إضراب سياسي
 Poll اقتراع، يسمح، يستطلع الرأي
 Poll-tax ضريبة الرأس، - العنق، جزية
 Poll اقتراع بعدد األصوات
 Poll tax ضريبة على األشخاص، ضريبة على  الرؤوس
 Polling االستفسار من نهائيات طرفية
 Pollutant ملوث، محدث تلوث
 Pollution تلوث
 Pollution تلوث
 Pollution abatement مقاومة التلوث، حد من التلوث
 Pollution burden عبء التلوث
 Pollution control رقابة التلوث
 Pollution of beach تلوث الشواطئ
 Pollution of environment تلوث البيئة
 Pollution rate معدل التلوث
 Polygon مضلع
 Polyhedron شكل متعدد السطوح
 Polymetallism نظام تعدد المعادن
 Polynomial سلسلة متعددة الحدود
 Polypoly احتكار الكثرة
 Pool اتفاق احتكاري، مجمع نقدي، صندوق مشترك
 Pool تجمع، اتحاد احتكاري بين التجارة والمنتجين
 Pool of banks اتفاق مصارف
 Pool of money مجمع نقود، مجمع نقدي
 Pooling تجميع، اشتراك، دمج
 Pooling agreement اتفاقية تجميع
 Pooling of funds تجميع األموال في صندوق مشترك
 Pooling of interests تجميع المصالح المالية
 Pooling of interests تجميع المصالح المالية



 Pooling of reserves تجميع االحتياطيات المالية
 Pooling of risk المشاركة في تحمل الخطر
 Poor فقير، أقل قيمة
 Poor law قانون الفقراء
 Poor quality صنف رديء
 Poor quality نوعية رديئة، صنف رديء 
 Poor relief إعانة الفقراء
 Poor soil تربة فقيرة، - غير منتجة
 Poorer classes طبقات كادحة
 Popular شعبي، شائع
 Popular error خطأ شائع
 Popular housing إسكان شعبي
 Popular priced car سيارة شعبية
 Popular prices أسعار شعبية
 Populated مأهول بالسكان، عامر بالسكان
 Population سكان
 Population اتجاهات سكانية
 Population مجتمع إحصائي، سكان
 Population colonies مستعمرات االستيطان
 Population density كثافة السكان
 Population distribution التوزيع السكاني
 Population drift هجرة السكان، نزوح السكان
 Population estimates تقديرات سكانية
 Population explosion انفجار سكاني
 Population growth نمو السكان
 Population growth نمو السكان
 Population policy السياسة السكانية
 Population problem المشكلة السكانية
 Population projection التنبؤ السكاني
 Population pyramid الهرم السكاني
 Population statistics اإلحصائيات السكانية
 Port ميناء، مرفأ
 Port ميناء
 Port authority هيئة الميناء، سلطات الميناء
 Port authority سلطة الميناء
 Port dues رسوم الميناء
 Port fee رسوم الميناء
 Port free تسليم الميناء بدون المصاريف
 Port free charges; معفي من رسوم الميناء
 Port installations تجهيزات الميناء
 Port of arrival ميناء الوصول
 Port of call ميناء توقف
 Port of call ميناء وسيط
 Port of clearance ميناء الشحن
 Port of debarkation ميناء التفريغ
 Port of departure ميناء اإلبحار، - القيام
 Port of departure ميناء اإلبحار، ميناء اإلقالع
 Port of destination ميناء الوصول
 Port of destination ميناء الوصول
 Port of discharge ميناء التفريغ
 Port of embarkation ميناء اإلبحار، - القيام
 Port of embarkation ميناء اإلبحار
 Port of entry ميناء دخول
 Port of landing ميناء الهبوط، ميناء التفريغ
 Port of loading ميناء الشحن
 Port of loading ميناء الشحن
 Port of necessity ميناء رسو عارض
 Port of registry ميناء التسجيل
 Port of shipment ميناء الشحن
 Port of transit ميناء مرور
 Port of unloading ميناء التفريغ
 Port of unloading ميناء التفريغ
 Port regulations تعليمات الميناء



 Port regulations أنظمة الميناء
 Port risks مخاطر الميناء
 Port sanitary authority سلطات الميناء الصحية
 Port sanitary authority سلطات الميناء الصحية
 Port worker عامل رصيف، عامل بميناء
 Portability قابلية التحويل
 Portable ممكن حمله، متحرك
 Portable نقالي، قابل للنقل أو الحمل
 Portable typewriter آلة كاتبة سهلة الحمل
 Portage حمولة، نقل، أجرة النقل
 Portal-to-portal من الباب إلى الباب
 Porterage تحميل، نقل، أجر النقل، مشال
 Porterage أجرة التحميل، التحميل
 Portfolio محفظة أوراق مالية، محفظة كمبياالت
 Portfolio analysis تحليل االستثمارات في أوراق مالية
 Portfolio income عائد األوراق المالية
 Portfolio investment استثمار في محفظة أوراق مالية
 Portfolio investments استثمارات المحفظة
 Portfolio management إدارة المحفظة
 Portfolio of projects مجموعة مشروعات
 Portion قطعة، شريحة، جزء
 Portion of capital شريحة من رأس المال
 Portion of income شريحة من الدخل
 Portion of shares شريحة من األسهم
 Position مركز، وضع، حالة، موقف، وظيفة
 Position وضع، وظيفة، منصب، مركز، حالة
 Position الوظيفة (المركز)
 Position bond كفالة وظيفة
 Position classification تصنيف الوظائف
 Position control التحكم في الوظائف
 Position statement بيان الوضع المالي
 Positional authority السلطة الوظيفية، سلطة المنصب
 Positional notation ترقيم موضعي
 Positional representation تمثيل موضعي
 Positive إيجابي، وضعي، حقيقي
 Positive موجب، إيجابي، جازم، قاطع
 Positive answer رد إيجابي
 Positive checks موانع موجبة
 Positive disequilibrium عدم توازن إيجابي
 Positive economics الفكر االقتصادي اإليجابي
 Positive law قانون وضعي
 Positive Leadership القيادة اإليجابية
 Positive number عدد إيجابي
 Positive number عدد موجب
 Positive position مركز الصندوق
 Possess, to تملك، امتلك
 Possession امتالك، حيازة، تملك، اقتناء، وضع يد
 Possession حيازة، ممتلكات
 Possession shares اسهم تمتع
 Possession Shares أسهم تمتع
 Possession title سند ملكية
 Possession title سند الملكية
 Possessor حائز، مالك، واضع يد
 Possessory lien حق الحبس، حق في الحبس
 Possibility احتمال
 Possibility إمكانية
 Possibility of merger احتمال االتحاد أو االندماج
 Possible ممكن، محتمل
 Post مركز، بريدن يرسل، يَُرّحل
 Post-closing بعد اإلقفال 
 Post-free إعفاء من رسم
 Post-war credits قروض ما بعد الحرب
 Post بريد، وظيفة مكتب



 Post a bond يودع ضمانة
 Post audit تدقيق الحق
 Post entry training تدريب الحق
 Post facto شئ يحدث بعد
 Post finance supervision متابعة ما بعد التمويل
 Post free معفي من رسم البريد
 Post industrial ما بعد التصنيع
 Post master وكيل مكتب البريد
 Post office مكتب البريد
 Post office مكتب بريد
 Post office box صندوق بريد
 Post office box صندوق بريد
 Post office counter (or window) شباك البريد
 Post office counter window شباك بريد
 Post office guide دليل مكتب البري
 Post office order حوالة بريدية، حوالة بريد
 Post office order حوالة بريدية
 Post office register سجل مكتب البريد
 Post office saving bank صندوق توفير البريد
 Post orderly ضابط اتصال للبريد
 Post paid رسم البريد مدفوع، -- خالص
 Post paid خالص أجرة البريد
 Post up, to استوفى، نفذ القيود
 Post, to أرسل بالبريد، قيد، رحل، بالدفاتر، أدرج
 Postage أجرة نقل، تخليص بريدي
 Postage book دفتر طوابع بريدية
 Postage due stamp طابع بريد
 Postage meter عداد الطوابع
 Postage paid تم التخليص عليه بريديا
 Postage rates تعريفات التخليص البريدي
 Postage stamp طابع بردي
Postage stamps طوابع البريد
 Postal بريدي، متعلق بالبريد
 Postal account حساب جاري بريدي
 Postal account; current - حساب جار بريدي
 Postal administration إدارة البريد، إدارة بريدية
 Postal administration إدارة بريدية
 Postal agency وكالة بريدية
 Postal check شيك بريدي
 Postal check office مكتب الشيكات البريدية
 Postal check office مكتب الشيكات البريدية
 Postal checking deposits إيداعات حسابات الشيكات البريدية
 Postal code رقم بريدي، ترميز بريدي
 Postal code رمز بريدي
 Postal delivery توزيع بريدي
 Postal delivery توزيع بالبريد
 Postal employee موظف البريد
 Postal employee موظف البريد
 Postal establishment مؤسسة بريدية
 Postal establishment مؤسسة بريدية
 Postal franking impression بصمة تخليص
 Postal franking impression ختم تخليص بريدي
 Postal giro جيرو بريدي
 Postal giro transfer تحويل بريدي
 Postal identity card بطاقة هوية بريدية
 Postal identity card بطاقة هوية بريدية
 Postal item بند بريدي
 Postal item بعيثة بريدية
 Postal market سوق بريدية
 Postal money order حوالة بريدية
 Postal money order حوالة بريدية
 Postal monopoly احتكار بريدي، حصر بريدي
 Postal monopoly احتكار بريدي



 Postal order إذن بريدي
 Postal parcel طرد بريدي
 Postal parcel طرد بريدي
 Postal payment order حوالة بريدية
 Postal rate تعريفة بريدية
 Postal savings مدخرات بريدية
 Postal savings bank book دفتر توفير بريدي
 Postal savings bank book دفتر توفير بريدي
 Postal savings certificate شهادة ادخار بريدي
 Postal secrecy سرية البريد
 Postal secrecy سرية البريد
 Postal service خدمة البريد، خدمة بريدية
 Postal service خدمة بريدية
 Postal service operation عملية بريدية
 Postal stationery; stamped paper خالص بريدي
 Postal studies دراسات بريدية
 Postal studies دراسات بريدية
 Postal subscription اشتراك بريد
 Postal subscription اشتراك بريدي
 Postal technical assistance معونة فنية بريدية
 Postal technical assistance معونة فنية بريدية
 Postal traffic رواج بريدي
 Postal transfer تحويل بريدي
 Postal transport نقل بريدي
 Postal transport نقل بريدي
 Postal traveller’s check شيك بريدي للسفر
 Postal traveller’s check book دفتر أذون بريد للسفر
 Postal traveller’s check book دفتر شيكات سياحية بريدية
 Postal union اتحاد بريدي
 Postal union اتحاد بريدي
 Postaudit مراجعة بعد الصرف
 Postcard بطاقة بريدية
 Postcard بطاقة بريدية
 Postdate تاريخ الحق
 Postdated check شيك يحمل تاريخا الحقا
 Postdating التأريخ بتاريخ الحق 
 Postdating تاريخ متأخر
 Poste restante يحفظ بمكتب البريد
 Posted prices أسعار معلنة 
 Posters ملصقات
 Posters ملصقات
 Posthaste بأقصى سرعة
 Posting قيد، ترحيل، تعليق ملصقات
 Posting ترحيل
 Posting at the counter إيداع بالشباك
 Posting at the counter إيداع بالشباك
 Posting box صندوق الرسائل
 Posting certificate شهادة إيداع رسائل بريدية
 Posting collection تفريغ صندوق الرسائل
 Posting error خطأ في الكتابة
 Posting time ساعة إيداع البريد
 Postman موزع بريد
 Postman ساعي البريد، رجل البريد
 Postman driver موزع سائق
 Postmark بصمة ختم تاريخ البريد
 Postmark خاتم البريد
 Postmaster مدير مكتب البريد
 Postmaster-general مدير عام مصلحة البريد
 Postmortem تحليل الحدث بعد وقوعه
 Postpayment دفع مؤجل، - بعد الميعاد
 Postpone أجل، أخر
 Postpone يؤجل
 Postpone the payment, to أجل السداد



 Postponed مؤجل
 Postponement تأجيل
 Postponement of case تأجيل حالة، - عملية، - دعوى
 Postscript حاشية، ملحق
 Postulate ُمسلّمة، يُّسم بـ   …  
 Postulates of accounting مسلمات المحاسبة
 Postures and movements أوضاع الجسم وحركاته
 Postwar ما بعد الحرب
 Pot شريحة من اإلصدار مخصصة للشركات  والسماسرة
 Pot protection ضمان الحصول على نصيب من اإلصدار
 Potential احتمالي، افتراضي، قوى كامنة
 Potential إمكانية، كامن، احتمالي، مرتقب
 Potential buyer مشتر احتمالي
 Potential competition منافسة محتملة
 Potential customers عمالء محتملون
 Potential Customers العمالء المحتملون
 Potential demand طلب محتمل
 Potential resources موارد احتمالية
 Potential Sales المبيعات المحتملة
 Potentiality احتمالية، قوة احتمالية، إمكانيات 
 Potentially احتماال، بصورة كامنة
 Potentially available متاح احتماال
 Potting تعليب
 Pound جنيه، رطل
 Pound جنيه إنجليزي، رطل
 Pound note ورقة من فئة الجنيه
 Pound sterling جنيه إنجليزي، - إسترليني
 Poundage عمولة، تخفيض
 Poverty فقر، فاقة، حاجة
 Poverty فقر، عوز، فاقة
 Poverty belt حزام الفقر
 Poverty line خط الفقر
 Power قوة، قدرة، نفوذ، سلطة
 Power سلطة، قوة
 Power-gas طاقة بالغاز
 Power-house محطة توليد القوى الكهربائية
 Power centers مراكز السلطة أو القوة
 Power consumption استهالك الطاقة
 Power failure انقطاع التيار
 Power of a number قوة العدد
 Power of attorney توكيل رسمي
 Power of attorney توكيل، وكالة، توكيل رسمي
 Power of visitation حق التفتيش
 Power plant محطة توليد كهرباء
 Power series متسلسلة أسية
 Power station محطة توليد كهرباء
 Power station محطة لتوليد الكهرباء
 Power to sign سلطة التوقيع
 Power want حب السيطرة
 Power Want حب السيطرة
 Practical عملي، فعلي
 Practical capacity الطاقة المتاحة
 Practical Capacity الطاقة العملية المتاحة
 Practical example حالة عملية، مثل واقعي
 Practical owner مالك فعلي، واضع يد
 Practical proposal اقتراح عملي
 Practical value قيمة عملية، - فعلية
 Practice ممارسة، تمرين، تجربة، أصول متبعة
 Practice تطبيق، ممارسة، تمرين، ُعْرف
 Practising ممارس
 Practising lawyer محام مشتغل، - ممارس
 Practitioner ممارس
 Practitioner صاحب مهنة



 Practitioner doctor طبيب ممارس
 Praecipium نصيب مدير القرض من مصاريف القرض
 Pragmatism مذهب البراجماتية
 Pragmatist برامجماتي، عملي
 Pre-audit تدقيق سابق
 Pre-audit; - control مراجعة قبل الصرف
 Pre-contract عقد سابق، اتفاق مبدئي
 Pre-credit risks مخاطر ما قبل منح االئتمان
 Pre-determined costs تكاليف محددة سلفا
 Pre-determined rates أسعار مقررة سلفا
 Pre-entry training تدريب سابق للتعيين
 Pre-feasability study دراسة جدوى تمهيدية
 Pre-feasibility study دراسة الجدوى المبدئية
 Pre-investment services خدمات ما قبل التمويل
 Pre-market dealings عمليات قبل افتتاح سوق األوراق المالية
 Pre-production costs تكاليف ما قبل اإلنتاج
 Pre-shipment finance تمويل تجهيز الصادرات
 Pre-structured program برنامج هيكلي مبدئي
 Pre-tax قبل خصم الضريبة
 Pre-tax-price سعر قبل خصم الضريبة
 Pre-test اختبار سابق
 Pre-war ما قبل الحرب
 Pre-war period فترة ما قبل الحرب
 Pre – Audit فحص (تدقيق) مسبق
 Pre – determined Costs التكاليف المحددة مقدما
 Pre – Paid Costs التكاليف المدفوعة مقدما
 Pre – Paid Expenses نفقات مدفوعة سلفا
 Pre – Production Costs تكاليف ما قبل اإلنتاج
 Preamble تمهيد، مقدمة الوثيقة، استهالل
 Preauthorized check شيك باعتماد مسبق
 Precarious عارض، زائل، مؤقت
 Precarious خطر، محفوف بالمخاطر
 Precarious loan وديعة عارضة، قرض يسدد عند الطلب
 Precatory استرحامي، التماسي
 Precaution تحو، حيطة
 Precaution حذر، حيطة
 Precautionary تحوطي، احتياطي، وقائي، تحفظي
 Precautionary demand طلب احتياطي
 Precautionary measures تدابير احتياطية
 Precautionary motive دافع تحوطي
 Precautionary motive دوافع الحيطة
 Precautionary saving مدخرات احتياطية
 Precede يسق، يتقدم على
 Precedence أسبقية، أولوية
 Precedence أسبقية، أولوية
 Precedent سابقة
 Precedent سابقة قانونية
 Precept أمر حضور، أمر مثول
 Precept أمر، توجيه
 Precious نفيس، ثمين، كريم
 Precious ثمين، قيم
 Precious loan قرض ذو قيمة
 Precious metal معدن ثمين
 Precious metals معادن نفيسة
 Precis ملخص، خالصة
 Precis خالصة وقائع
 Precise مضبوط، دقيق
 Precise figures أرقام دقيقة
 Precisely تماما، بدقة
 Precision دقة، ضبط
 Precision دقة
 Precision work عمل دقيق
 Preclude يمنع، يعوقن يحول دون



 Preconditions شروط مسبقة
 Precursory سابق، مقدمة، منذر، بشيري
 Precursory symptoms of recession أعراض منذرة بالركود، -- باالنحسار 
 Predate يؤرخ بتاريخ سابق
 Predate, to أرخ بتاريخ سابق
 Predecessor سلف، سابق
 Predetermined مقدر سلفا، مقرر سلفا
 Predetermined cost تكلفة مقدرة سلفا   –   تقديرية
 Predicament مأزق، ورطة
 Predict, to توقع، تكهن
 Predictable متوقع
 Predictable decisions قرارات متوقعة
 Prediction تكهن، تنبؤ
 Predictive accounting model نموذج محاسبي للتنبؤ
 Predictive marketing research بحوث السوق التنبؤية
 Predilection اختيار أولي
 Preempt يستحوذ على
 Preemption شفعة، خيار الشراء
 Preemption حق الشفعة، الخيار في الشراء
 Preemption claimant صاحب الشفعة
 Preemptive buying الشراء بالشفعة
 Preemptive right حق الشفعة، أولوية الشراء
 Preemptive right of stockholders حق الشفعة لمالكي األسهم
 Preemptor كاسب األرض بحث الشفعة
 Prefab مصنوع مسبقا
 Prefabricate  ̀  
 Prefer, to فضل، ميز، اختار
 Preference أفضلية، أولوية، امتياز
 Preference أفضلية، تفضيل 
 Preference Accumulative Shares أسهم ممتازة متراكمة األرباح
 Preference bond سند ممتاز
 Preference bond سند ممتاز
 Preference Bonds سندات ممتازة
 Preference debt دين ممتاز
 Preference Debt دين ممتاز
 Preference schemes نظم تفضيلية
 Preference share سهم ممتاز
 Preference shareholder مساهم متمتع باألولوية
 Preference shareholder مساهم ممتاز
 Preference shares أسهم ممتازة
 Preference Shares أسهم الممتازة
 Preference stock سهم األفضلية
 Preference tariff تعريفة مفضلة
 Preferential ممتاز، متميز، مفضل، تفضيلي، متمتع  باألفضلية
 Preferential تفضيلي، تفاضلي، متميز
 Preferential claim دين ممتاز
 Preferential claim امتياز، حقن األولوية في التسديد
 Preferential country بلد متمتع باألفضلية، - أولى بالرعاية
 Preferential creditor دائن ممتاز
 Preferential debt دين ممتاز
 Preferential debt دين ممتاز
 Preferential dues رسوم تفضيلية
 Preferential duties رسوم تفضيلية، ضرائب -
 Preferential payment دفع مفضل
 Preferential payment دفع ممتاز
 Preferential rate أجرة تفضيلية، سعر تفضيلي
 Preferential right حق األفضلية
 Preferential tariff تعريفة تفضيلية
 Preferential terms شروط تفضيلية
 Preferential treatment معاملة تفضيلية
 Preferment ترقية، تقدم
 Preferred مفضل، مميز، ممتاز
 Preferred ممتاز، مفضل



 Preferred bond نسد امتياز
 Preferred claim دين ممتاز
 Preferred creditor دائن ممتاز
 Preferred dividend كوبون متمتع باألولوية
 Preferred dividend حصة ربح ممتازة
 Preferred position مساحة مفضلة لإلعالن
 Preferred shares اسهم ممتازة
 Preferred Stock أسهم ممتازة
 Preferred stock; - share سهم ممتاز
 Preferred stocks أسهم ممتازة
 Prefinancing تمويل تمهيدي
 Prefinancing تمويل مسبق أو أولي
 Preinvestment استثمار أولي
 Prejudge يقطع بحكم مسبق
 Prejudice حكم مسبق، ضرر، تحيز
 Prejudice تحامل، تحيز، تعصب
 Preliminary أولى، تحضيري، تمهيدي
 Preliminary تمهيدي، أولي، مبدئي
 Preliminary agreement اتفاق تمهيدي
 Preliminary estimate تقدير أولي، تقدير مبدئي
 Preliminary estimates تقديرات أولية
 Preliminary expenses مصروفات أولية، مصروفات تأسيس
 Preliminary Expenses مصاريف أولية
 Preliminary expenses نفقات تأسيس
 Preliminary Interview المقابلة التمهيدية
 Preliminary investigation تحقيق، تحر
 Preliminary notification إشعار أولي
 Preliminary Notification إشعار أولي
 Preliminary plan خطة أولية
 Preliminary program برنامج أولي
 Preliminary scheme مخطط تحضيري
 Preliminary work إعمال تحضيرية
 Premature سابق ألوانه، غير ناضج، قبل االستحقاق
 Premature prepayment دفع معجل، - قبل تاريخ االستحقاق
 Prembule مقدمة، ديباجة، تمهيد
 Premises مقر، أماكن، مبان
 Premises مباني ومرافق المصنع
 Premises Costs تكاليف العقار
 Premium قسط، فرق سعر، عالوة، مكافأة، تعويض
 Premium قسط، مكافأة، عالوة
 Premium amortization استهالك العالوة
 Premium amortization قسط استهالك
 Premium bill of exchange كمبيالة ممتازة
 Premium bond سند أنصبة، - متمتع بالسحب
 Premium bonds سندات ألجل
 Premium bonus system نظام المنح والعالوات التشجيعية
 Premium Bonus System نظام المكافأة الزائدة
 Premium Costs تكاليف (أقساط) التأمين
 Premium deal صفقة بعالوة
 Premium loan قرض ألجل
 Premium on bond عالوة على السند
 Premium on exchange عالوة الصرف
 Premium on gold عالوة الذهب
 Premium on stock عالوة على السهم
 Premium on the parity rate عالوة على السعر المعلن، - على سعر  اإلصدار
 Premium savings bonds سندات تسحب من يانصيب
 Prenumbering وضع الرقم االستداللي
 Prepaid مدفوع مقدًما
 Prepaid delivery charges نفقات التسليم المدفوعة مقدما
 Prepaid expenses مصروفات مدفوعة مقدًما
 Prepaid expenses النفقات المدفوعة مقدما
 Prepaid freight نلون مدفوع مقدًما
 Prepaid freight أجرة نقل مدفوعة سلفا



 Prepaid interest الفائدة المدفوعة مقدما
 Prepaid interest فائدة مدفوعة مقدًما
 Prepaid rent إيجار مدفوع مقدًما
 Prepaid rent إيجار مدفوع سلفا
 Prepaid transportation charges نفقات النقل المدفوعة مقدما
 Preparations تحضيرات
 Preparatory commission لجنة تحضيرية
 Preparatory committee لجنة تحضيرية
 Preparing telegrams, telexes etc… إعداد برقيات، تلكسات الخ
 Prepayment سداد مقدم، فع مقدم، دفعة مسبقة، دفعة مقدمة
 Prepayment دفعة مقدمة 
 Prepayment الدفع سلفا
 Prepayment clause شرط الدفع قبل موعد االستحقاق، شرط  تعجيل الدفع
 Preponderance رجحان، تفوق
 Preponderance of the evidence دليل مرجح، دليل ال يمحض
 Prequisite شرط مسبق، متطلب أساسي
 Prerogative حق، امتياز، مكاسب
 Prerogative امتياز
 Prescribe يعتمد، يعين، يصف
 Prescribe, to نص، فرض، اكتسب حقا بمضى المدة،  وصف عالجا
 Prescribed محدد، معتمد
 Prescribed period مدة التقادم
 Prescription تذكرة طبية، تقادم، سقوط للحق، تقادم مكسب  للحق
 Prescription حق التقادم، حق مكتسب
 Prescription of currency تقادم العملة
 Prescription period مدة التقادم
 Presence حضور، مثول، وجود
 Present حاضر، حال، جار، فوري
 Present يقدم، يحضر، الوقت الحاضر
 Present a check, to قدم شيكا للصرف
 Present again, to يقدم (الشيك) مرة أخرى
 Present campaign حملة حالية
 Present capital رأس مال حال األداء
 Present generation جيل حاضر
 Present month الشهر الحالي
 Present needs احتياات حاضرة
 Present value قيمة حالية
 Present value القيمة الحالية
 Present Value Method طريقة القيمة الحالية
 Present value method طريقة القيمة الحالية
 Present worth factor (P.W.F.) عامل محدد للقيمة الحالية
 Present year سنة حالية، - جارية
 Presentation تقديم، عرض
 Presentation copy نسخة إهداء من مؤلف
 Presentation of documents تقديم مستندات
 Presentation of documents تقديم المستندات
 Presenting bank مصرف مقدم، - قائم بتقديم المستندات
 Presentment تقرير اتهام
 Presentment for acceptance تقديم للقبول
 Presentment for acceptance تقديم للقبول
 Presentment for collection تقديم للتحصيل
 Presentment for payment تقديم للدفع
 Presentment for payment تقديم للدفع
 Preservation حفظ، حفاظ، محافظة، صيانة، وقاية
 Preservation حفظ، المحافظة
 Preservation of assets حفاظ على األصول، محافظة --
 Preserve the environment, to حافظ على البيئة
 Preserve, to حفظ، حافظ
 Preserved meat لحم محفوظ
 Preserved milk لبن محفوظ، - معلب
 Preset محدد مسبقا
 Preside يرأس
 Preside over a meeting, to رأس اجتماعا



 Preside, to رأس، تصدر، أشرف
 President رئيس
 President رئيس، مدير عام
 Presort فرز مبدئي
 Presprictive right حق التقادم
 Press صحافة، مطبوعات، ضغط، كبس
 Press مطبعة، صحافة
 Press-button control تحكم بأزرار كباسة
 Press agency وكالة صحفية
 Press agency وكالة صحافة
 Press button industry صناعة آلية
 Press campaign حملة صحفية
 Press conference مؤتمر صحفي
 Press coverage تغطية صحفية، تعليق صحفي
 Press for يلح، يصر على
 Press for a debt, to طالب بسداد دين
 Press for a raise, to طالب بعالوة
 Press kit ملف صحافة
 Press, to ضغط، ضيق، عصر، طالب
 Pressed مضغوط، منهك القوى
 Pressed for money في حاجة ملحة إلى المال
 Pressing عاجل، ملح
 Pressing debt دين ملح
 Pressure ضغط
 Pressure groups جماعات ضاغطة، - الضغط
 Pressure groups جماعات ضغط
 Pressure Groups الجماعات الضاغطة (جماعة المعارضة)
 Pressures in money market ضغوط على سوق المال
 Prestige هيبة، مقام، اعتبار
 Prestige Goods السلع االعتبارية
 Prestige want حب المهابة
 Prestige Want حسب المهابة
 Presume, to افترض، خمن، احتمل
 Presumption قرينة، افتراض، احتمال
 Presumption قرينة، افتراض 
 Presumption of fault احتمال الخطأ
 Presumption of law قرينة قانونية
 Presumptive اقتراضي، احتمالي، حكمي
 Presumptive address عنوان افتراضي
 Presumptive assessment تقدير جزافي
 Presumptive evidence دليل اقتراضي
 Presumptive hier وارث افتراضي، - حكمي
 Presumptive instruction تعليمة افتراضية
 Presumptive loss خسارة افتراضية
 Pretend, to زعم، طالب، ادعى
 Pretext عذر، مبرر، زعم
 Prevail, to غلب، رجح، ساد
 Prevailing سائد، جارٍ 
 Prevailing سائد، غالب
 Prevailing market rate سعر السوق، السعر الجاري
 Prevailing party طرف رابح، طرف غالب
 Prevailing quotation سعر سائد
 Prevailing tone of the market جو سائد في السوق
 Prevailing wages األجور السائدة
 Prevent, to منع، وفى، جنب
 Prevention منع، وقاية، تحوط
 Prevention منع، حرمان
 Prevention of accidents منع الحوادث، وقاية من الحوادث
 Prevention of fraud act قانون منع الغش
 Prevention of possession حرمان من حق التمتع بالملكية
 Preventive مانع، وقائي
 Preventive control الرقابة الوقائية
 Preventive credit ائتمان وقائي



 Preventive Credit االئتمان الوقائي
 Preventive inspection فحص وقائي، تفتيش وقائي
 Preventive maintenance صيانة وقائية
 Preventive Maintenance الصيانة الوقائية
 Preventive measure إجراء وقائي
 Previewing مراجعة مسبقة
 Previous سابق
 Previous closing سابق إقفال سابق
 Previous closing اإلقفال السابق
 Previous notice إخطار سابق
 Previous notice deposit وديعة تسترد بإخطار سابق
 Previous Notice Deposit وديعة بشرط اإلخطار السابق
 Previous price سعر سابق
 Previous quotation التسعير السابق
 Previous surplus فائض سابق
 Previous year سنة سابقة، عام منصرم، عام ماض
 Prevision توقع، تنبؤ، تقدير
 Prevocational preparation إعداد مهني سابق
 Prewar ما قبل الحرب
 Price ثمن، سعر
 Price سعرن ثمن
 Price سعر (ثمن)
 Price-earning ratio نسبة األرباح للسعر
 Price adjustment تعديل السعر
 Price asked ثمن مطلوب، ثمن البائع
 Price bid ثمن مطلوب، ثمن المشتري
 Price bid السعر المطلوب
 Price changes تغيرات األسعار
 Price changes تغيرات األسعار
 Price coefficient معامل السعر
 Price coefficient معامل السعر
 Price collapse انهيار األسعار
 Price commission لجنة األسعار
 Price commission لجنة تحديد األسعار
 Price competition منافسة سعرية
 Price consumption curve منحنى عالقة السعر باالستهالك
 Price control مراقبة األسعار، تحديد األسعار
 Price control رقابة سعرية
 Price current سعر سائد، سعر حالي
 Price cutting خفض األسعار
 Price cutting تخفيض األسعار
 Price deflation انكماش األسعار
 Price deflation انكماش األسعار
 Price determination تحديد األسعار
 Price determination تحديد األسعار
 Price differential تباين األسعار، تفاضلية األسعار
 Price differential فروق األسعار
 Price differential spread تشابك خطوط األسعار
 Price discrimination تمييز بين األسعار
 Price discrimination التمييز السعري
 Price Discrimination التحيز السعري
 Price drawn by lot سعر محدد بطريق السحب
 Price effect أثر السعر
 Price effect أثر السعر
 Price elasticity مرونة الثمن
 Price elasticity مرونة السعر
 Price elasticity of demand مرونة سعرية للطلب
 Price elasticity of demand المرونة السعرية للطلب
 Price elasticity of supply مرونة سعرية للعرض
 Price escalation تصاعد األسعار
 Price ex-factory السعر تسليم المصنع
 Price ex-works سعر تسليم المصنع
 Price expectations توقعات األسعار



 Price factor عامل السعر
 Price fixing تحديد السعر
 Price fixing تثبيت السعر
 Price flexibility مرونة السعر
 Price floor سعر أدنى
 Price fluctuations تقلبات األسعار
 Price fluctuations تقلبات األسعار
 Price formation تكوين األسعار
 Price free on rail سعر خالص على عربة السكك الحديدية
 Price free on truck سعر خالص فوق الشاحنة
 Price freeze تجميد األسعار
 Price including transport سعر شامل النقل
 Price index أرقام قياسية لألسعار، مؤشر األسعار
 Price index الرقم القياسي لألسعار
 Price inflation تضخم األسعار
 Price inflation التضخم السعري
 Price inflexibility عدم مرونة األسعار
 Price Leader السعر الحافز
 Price leadership سعر رائد، سعر إرشادي
 Price leadership الزعامة في تحديد السعر
 Price level مستوى األسعار
 Price level مستوى األسعار
 Price level changes التغيرات في مستوى األسعار
 Price level index الرقم القياسي لمستوى األسعار
 Price limits حدود األسعار
 Price line خط السعر
 Price list قائمة األسعار، تعريفة
 Price loco سعر محلي
 Price loco, loco price السعر في موقع الشراء
 Price maintenance تثبيت األسعار
 Price maker محدد السعر
 Price mechanism جهاز الثمن، آلية األسعار
 Price movements تحركات األسعار
 Price nursing تعزيز السعر، رعاية السعر من التقلبات
 Price obtained سعر تم الحصول عليه، سعر معروض
 Price of Call سعر الطلب في البورصة
 Price of materials أسعار المواد
 Price of money تكلفة االقتراض، أجرة النقود
 Price of money ثمن االقتراض
 Price of option سعر الخيار، أساس العالوة
 Price of Option سعر االختيار في البورصة
 Price offered السعر المعروض
 Price oscillations تقلبات األسعار
 Price planning تخطيط األسعار
 Price policy سياسة األسعار
 Price policy السياسة السعرية
 Price recorded أسعار مسجلة
 Price reduction تخفيض السعر
 Price regulation تنظيم األسعار
 Price rigidity جمود األسعار، صالبة -
 Price ring تكتل البائعين في تحديد األسعار
 Price ring حلقة األسعار
 Price slump تدهور األسعار
 Price stability استقرار األسعار، ثبات -
 Price Stability استقرار السعر
 Price stabilization تثبيت األسعار
 Price standards مقاييس األسعار، معايير -
 Price structure هيكل األسعار
 Price subsidies دعم األسعار
 Price support دعم األسعار
 Price Support سعر الدعم
 Price system نظام األسعار
 Price theory نظرية األسعار



 Price ticket بطاقة السعر
 Price ticket ثمن لم يتغير 
 Price variance انحراف السعر
 Price variance اختالف السعر
 Price variation clause شروط مراجعة األسعار
 Price war حرب األسعار
 Price, to سعر، قدر، ثمن
 Priced مسعر، مكتوب عليه السعر
 Prices offered ثمن معروض، سعر البائع
 Pricing تسعير، تحديد األسعار
 Pricing policy سياسة التسعير، سياسة تحديد األسعار
 Pricing process عملية التسعير
 Pricing system نظام التسعير
 Priestman System نظام بريستمن
 Prima facie من الناحية الشكلية، ألول وهلة
 Prima facie ألول وهلة، ظاهري
 Primage زيادة النولون عند الوصول
 Primage عالوة إضافية تدفع لربان ومالحي السفينة
 Primary أولي، ابتدائي
 Primary ابتدائي، أولي
 Primary bank reserves احتياطيات المصرف األولية
 Primary Bank Reserves احتياطات المصرف األصلية
 Primary beneficiary مستفيد أول
 Primary boycott مقاطعة مباشرة
 Primary boycott مقاطعة أولية
 Primary commodities منتجات أساسية، مواد أولية
 Primary commodities سلع أولية
 Primary data بيانات أولية
 Primary Deposit وديعة أساسية
 Primary expansion انتشار أولي، توسع أولي
 Primary goal هدف رئيسي
 Primary group جماعة أولية
 Primary income distribution توزيع أولي للدخل
 Primary income distribution توزيع أولي لإليراد
 Primary liquidity سيولة من الدرجة األولى
 Primary market سوق أولية، سوق عند اإلصدار
 Primary market السوق األولية، السوق الرئيسية 
 Primary money نقود أساسية
 Primary obligation التزام أولي
 Primary producers منتجو المواد األولية
 Primary product مادة أولية، منتج أولي
 Primary production اإلنتاج األولي
 Primary products منتجات أساسية
 Primary risks أخطار أولية
 Primary sector قطاع أول
 Primary securities سندات مالية أولية
 Primary sources مصادر أولية، مصادر رئيسية
 Primary storage وحدة تخزين رئيسية
 Prime أول، ممتاز، أساسي
 Prime أولي، متقدم، مكافأة
 Prime bill سند من الدرجة األولى
 Prime Bill سند من الدرجة األولى
 Prime bill of exchange أصل أول من كمبيالة
 Prime bill of exchange أصل أو من الكمبيالة
 Prime bond سند من الدرجة األولى
 Prime contractor متعاقد أساسي، مقاول أساسي
 Prime contractor المقاول األصلي
 Prime cost سعر التكلفة، تكلفة المصنع
 Prime costs التكاليف األولية
 Prime Costs التكاليف الرئيسية (األولية)
 Prime entry وثيقة إدخال السلع لالستهالك المحلي، قيد  أولي، قيد أولي
 Prime entry; book of-- دفتر القيود األولي
 Prime factor عامل أساسي، عامل رئيسي



 Prime factor عامل أولي
 Prime mover محرك رئيسي
 Prime mover محرك رئيسي
 Prime number عدد أولي ال يقبل القسمة إال على نفسه
 Prime number عدد أولي
 Prime quality نوعية ممتازة
 Prime rate سعر أساسي
 Prime rate سعر فائدة مميز، -- تفضيلي
 Prime rate of interest سعر الفائدة األساسي
 Prime trade bills أوراق تجارية غير مصرفية
 Primitive أولي، بدائي
 Primitive بدائي
 Principal رئيسي، رأس المال، معطي األمر، موكل،  أصيل
 Principal أصلي، رئيسي، أصل القرض، أصل الدين
 Principal agreement اتفاق رئيسي
 Principal and interest رأس المال وفوائده
 Principal and interest رأس المال وفوائده
 Principal balance رصيد األصل 
 Principal budget factors عوامل الموازنة الرئيسية
 Principal contract عقد رئيسي، عقد أساسي
 Principal creditor دائن رئيسي
 Principal creditor دائن رئيسي
 Principal debtor مدين رئيسي
 Principal debtor مدين رئيسي
 Principal obligor ملتزم أساسي
 Principal of a business house صاحب منشأة تجارية
 Principal place of business مركز أعمال رئيسي
 Principal shareholder مساهم رئيسي
 Principals مديرون، رؤساء، أصحاب رأس المال
 Principle مبدأ، قاعدة، أساس
 Principle مبدأ
 Principle Budget Factor العامل المتحكم بالميزانية
 Principle of absorption قاعدة االمتصاص، قاعدة االندماج
 Principle of adequacy مبدأ الكفاية
 Principle of appropriateness مبدأ المالءمة
 Principle of causation مبدأ السببية
 Principle of continuity قاعدة االستمرارية
 Principle of continuity مبدأ االستمرارية
 Principle of correspondence مبدأ التطابق
 Principle of equal advantage قاعدة المزايا المتكافئة
 Principle of equal pay مبدأ تكافؤ األجر
 Principle of exception مبدأ االستثناء
 Principle of exception مبدأ االستثناء
 Principle of Motion Economy مبادئ اقتصاد الحركة
 Principle of non-discrimination مبدأ عدم التفرقة
 Principle of optimality مبدأ األمثلية
 Principle of substitution مبدأ اإلحالل
 Principles مبادئ، أسس
 Principles مبادئ، أسس
 Principles of accounting مبادئ المحاسبة
 Principles of economics مبادئ االقتصاد
 Principles of management مبادئ اإلدارة
 Principles of motion economy مبادئ اقتصاد الحركة
 Principles of organization مبادئ التنظيم
 Print طبعة
 Print-out نماذج مطبوعة
 Print area خريطة الطبع
 Print banknotes, to طبع أوراق بنكنوت
 Print bar قضيب طبع
 Print barrel ماسورة طبع
 Print chain سلسلة الطبع
 Print drum أسطوانة الطبع
 Print hammer مطرقة الطبع



 Print line سطر مطبوع
 Print position موضع طباعة
 Print roll اسطوانة طبع
 Print span طول السطر المطبوع
 Print totals only طبع المجاميع فقط
 Print wheel عجلة طبع
 Print, to طبع
 Print4ed output مخرجات مطبوعة
 Printed مطبوع
 Printed circuit دائرة مطبوعة
 Printed form استمارة مطبوعة
 Printed matter مطبوعات ترسل بالبريد
 Printed matters مطبوعات
 Printer آلة طباعة، طابع، طابعة
 Printer وحدة طباعة
 Printer control loop شريط ضبط ورق الطباعة
 Printer’s error خطا مطبعي
 Printer’s proof "مسودة الطبع "بروفة
 Printing طباعة
 Printing calculator حاسبة طابعة
 Printing card punch ثقابة بطاقات طابعة
 Printing format شكل الطباعة
 Printing press مطبعة
 Printing width طول السطر المطبوع
 Printout مستخرجات من وحدة طباعة، نموذج مطبوع
 Prior سابق، سالف
 Prior قبل، سابقا
 Prior art فن معروف مسبقا
 Prior authorization ترخيص سابق
 Prior authorization تفويض مسبق
 Prior charges مدفوعات ذات أولوية 
 Prior Charges التكاليف السابقة
 Prior lien حق األولوية في حجز ممتلكات المدين
 Prior lien حق األولوية في حجز ممتلكات المدين لحين  وفاء الدين
 Prior period مدة سابقة
 Prior period adjustment تسويات مدة سابقة
 Prior preferred stock أسهم ممتازة متقدمة
 Prior repayment وفاء سابق
 Priority أولوية، أسبقية
 Priority أسبقية، أولوية، أفضلية
 Priority bond سند ذو أولوية، سند ممتاز
 Priority bond سند دين ممتاز
 Priority indicator مؤشر أسبقية
 Priority of a creditor أولوية دائن، امتياز دائن
 Priority of date أقدمية تاريخ، أسبقية تاريخ
 Priority of invention أقدمية اختراع، أولوية اختراع
 Priority of mortage أولوية رهن
 Priority period مهلة ممنوحة لألسبقية
 Priority processing أسبقية التشغيل
 Priority program برنامج األولويات
 Priority rights حقوق األولوية، - األسبقية
 Priority share سهم ذو أولوية، سهم ممتاز
 Priority share سهم تفضيلي
 Private خاص، شخص عادي، شخصي
 Private خاص
 Private account حساب شخصي، حساب خاص
 Private account حساب خاص
 Private agreement اتفاق خاص، اتفاق عرفي
 Private agreement اتفاق خاص
 Private and confidential سري وخاص
 Private and confidential سري وخاص
 Private arrangement تسوية خاصة
 Private attorney وكيل مفوض



 Private bank مصرف خاص، - قطاع خاص
 Private bank بنك خاص
 Private capital راس المال الخاص
 Private capital movements تحركات رؤوس األموال الخاصة
 Private carrier ناقل خاص
 Private channels قنوات غير رسمية
 Private charity عمل خيري خاص
 Private citizen مواطن عادي
 Private company شركات ذات مسئولية محدودة
 Private company شركة خاصة
 Private consumption استهالك شخصي، - عائلي
 Private contract; عقد عرفي
 Private easement حق ارتفاق خاص
 Private education تعليم خاص، - حر
 Private ends مآرب شخصية، مصالح ـ
 Private enterprise منشأة خاصة
 Private enterprise مشروع خاص
 Private income دخل خاص
 Private individual فرد عادي
 Private initiative مبادرة شخصية، - فردية
 Private interests مصالح خاصة
 Private international law قانون دولي خاص
 Private issue إصدار خاص
 Private law القانون الخاص
 Private ledger أستاذ عمالء، دفتر الحسابات الخاصة
 Private ledger دفتر أستاذ خاص
 Private means موارد خاصة
 Private monopoly االحتكار الخاص
 Private net product صافي الناتج الخاص
 Private nuisance إزعاج خاص
 Private offices مكاتب خاصة
 Private organization تنظيم خاص
 Private ownership ملكية خاصة
 Private placements توظيف أموال شخصية
 Private property ملكية خاصة
 Private property ملك خاص
 Private rate of discount سعر خصم خاص
 Private sale بيع خاص
 Private seal ختم خاص
 Private secretary سكرتير خاص
 Private sector قطاع خاص
 Private treaty معاهدة خاصة
 Private trust أمانة خاصة
 Privatization خصخصة، بيع إلى القطاع الخاص
 Privatize, to خصص، باع إلى القطاع الخاص
 Privilege امتياز
 Privilege امتياز
 Privilege money حق االقتراض الممنوح لبيوت الخصم
 Privilege voting shares أسهم ممتازة تتمتع بحق التصويت
 Privilege Voting Shares أسهم مميزة
 Privileged مميز، مفضل، محظوظ، أولى بالرعاية
 Privileged classes طبقات مميزة، طبقات غنية
 Privileged creditor دائن مميز
 Privileged debt دين ممتاز
 Privileged debt دين ممتاز
 Privileged instructions تعليمات مميزة
 Privileges and immunities امتيازات حصانات
 Privy شخصي، خصوصي، معنى
 Prize جائزة
 Prize bond سند جوائز، سند يا نصيب
 Prize bond ورقة يا نصيب
 Prize court مجلس الغنايم
 Prize drawing سحب الجوائز



 Prize money حصة الجوائز
 Pro باإلنابة عن، مؤيد، مناصر
 Pro-forma شكلي، صوري
 Pro-forma budget ميزانية صورية
 Pro-forma invoice فاتورة صورية
 Pro-rate بنسبة الحصة، بالتناسب
 Pro et con; pro et contra مؤيد ومعارض، مزايا وعيوب، مقابلة بين
 Pro rata نسبي، بالتناسب، نسبيًا
 Pro rata التناسب، نسبيا
 Pro rata contribution إسهام نسبي، مساهمة نسبية
 Pro rata distribution clause شرط التوزيع بالتناسب
 Pro rata temporis بنسبة المدة المنقضية
 Probabilistic احتمالي
 Probabilistic model نموذج احتمالي
 Probabilistic sample عينة احتمالية
 Probability احتمال، ترجيح
 Probability احتمال
 Probability االحتمال
 Probability cure منحنى االحتماالت
 Probability distribution توزيع االحتماالت
 Probability distribution توزيع احتمالي
 Probability of acceptance احتمال القبول
 Probability of an event احتمال وقوع حدث
 Probability of failure احتمال الفشل
 Probability of rejection احتمال الرفض
 Probability ratio نسبة االحتمال
 Probability sample عينة عشوائية
 Probability Sampling العينية االحتمالية
 Probability theory نظرية االحتماالت
 Probable محتمل، ممكن
 Probable error خطأ محتمل
 Probate تصديق، إثبات صحة وصية
 Probate إثبات صحة الوصية، يثبت صحة الوصية
 Probate a will, to صدق على وصية
 Probate court محكمة حسبية، محكمة تركات ووصايا
 Probate duty رسم أيلولة
 Probate register سجل الوصايا الرسمي
 Probate, to صدق، أثبت صحة
 Probation إثبات، اختبار، تجربة، مراقبة
 Probation اختبار، تجربة
 Probation of import اختبار االستيراد
 Probation period فترة اختبار، - تجربة
 Probationary appointment تعيين تحت االختبار
 Probationary contact عقد عمل تحت االختبار
 Probationary period فترة اختبار
 Probationary period فترة االختبار
 Probationary Period فترة االختبار
 Probe برنامج اختبار
 Probe, to فحص، جبس، سبر، حقق
 Problem مشكل، مشكلة
 Problem مشكلة 
 Problem-oriented language لغة المشكلة
 Problem – Solving Policy سياسة حل المعضالت
 Problem analysis تحليل المشكلة
 Problem Analysis and decision   Making تحليل المعضالت واتخاذ القرارات
 Problem area منطقة المشكلة، موطن المشكلة
 Problem definition تحديد المشكلة
 Problem description وصف المشكلة
 Problematic; problematical مشكل، يحتمل النقاش
 Procedural  إجرائي
 Procedural coordination تنسيق اإلجراءات
 Procedural flow-chart خريطة تسلسل اإلجراءات
 Procedural Flow Chart خريطة تسلسل اإلجراءات



 Procedural manual دليل اإلجراءات
 Proceduralism الشكلية اإلدارية لإلجراءات
 Procedure إجراءات، تصرف
 Procedure إجراء
 Procedure (s) اإلجراءات
 Procedure analysis تحليل اإلجراءات
 Procedure chart خريطة إجراءات
 Procedure chart symbols رموز خريطة اإلجراءات
 Procedure narrative chart خريطة سرد اإلجراءات
 Procedure organization تنظيم اإلجراءات
 Procedures Chart رسم بياني لإلجراءات
 Procedures Determination تحديد اإلجراءات 
 Procedures Manual دليل اإلجراءات
 Procedures Organization تنظيم اإلجراءات
 Proceed يتقدم، يباشر، يشرع
 Proceed against a debtor, to اتخذ إجراء ضد مدين
 Proceed with the inspection, to باشر التفتيش، باشر الفحص
 Proceed, to واصل، تابع، باشر، رفع دعوى
 Proceeding إجراء قضائي
 Proceedings إجراءات، متابعة، دعوى
 Proceeds ناتج، حصيلة، إيراد، حاصل
 Proceeds عوائد
 Proceeds of a loan حصيلة قرض
 Proceeds of a note عوائد السند
 Proceeds of sales عوائد المبيعات
 Process أسلوب، طريقة، مجرى، مسير، عملية
 Process تدبير قضائي، أسلوب صناعي، مرحلة
 Process-server ُمْحَضر، حاجب المحكمة
 Process analysis تحليل المراحل
 Process chart خريطة سير العمل
 Process chart خريطة سير المراحل
 Process Chart رسم بياني للعملية
 Process chart symbols رموز خريطة سير المراحل
 Process control رقابة التشغيل
 Process cost account حساب تكلفة التشغيل
 Process cost accounting محاسبة تكاليف مراحل الصنع
 Process cost center مركز تكلفة المرحلة
 Process Cost Centre مركز كلفة العمليات
 Process development تطوير األساليب الصناعية
 Process engineer مهندس أساليب صناعية
 Process engineering هندسة األساليب الصناعية
 Process layout التصميم الداخلي حسب المراحل
 Process of equilibration عملية التوازن
 Process of recovery عملية االسترداد، عملية إعادة التكوين
 Process or sell decision قرار البيع أو التصنيع
 Process planning تخطيط المراحل اإلنتاجية
 Process Planning تخطيط العمليات
 Process research بحوث المراحل
 Processed معالج، معد، مجهز
 Processed foodstuffs أغذية معلبة، - مطبوخة
 Processed goods السلع المصنعة
 Processing إنتاج، معالجة، تحويل
 Processing معالجة، تشغيل، تجهيز
 Processing costs تكاليف التشغيل
 Processing equipment معدات التشغيل
 Processing industries صناعات تحويلية
 Processing industry صناعة تحويلية
 Processing mode منوال المعالجة
 Processing system نظام المعالجة
 Processor آلة معالجة
 Procuration توكيل، تفويض، وكالة، حصول على، تملك
 Procuration endorsement تظهير بالتوكيل
 Procuration fee عمولة على تدبير قرض



 Procure supplies, to حصل على إمدادات
 Procure, to حصل على، وفر
 Procurement حصول، توفير، تدبير، حيازة
 Procurement Budget ميزانية المشتريات
 Procurement costs تكلفة الحيازة
 Procurement of a loan تدبير قرض
 Procurement of personnel تدبير عاملين، توظيف -
 Produce ناتج، غلة، بضاعة، سلعة
 Produce broker سمسار بضائع 
 Produce evidence, to قدم دليال
 Produce exchange بورصة البضائع
 Produce interest, to غل فائدة، أنتج فائدة
 Produce market سوق تجارية
 Produce of the soil غلة األرض
 Produce, to أنتج، أعطى، قدم
 Produced منتج، مصنع
 Producer منتج
 Producer price سعر اإلنتاج
 Producer price سعر المنتج
 Producer’s cooperative society تعاونية المنتجين
 Producer’s credit تسهيالت ائتمانية للمنتجين
 Producer’s credit تسليف المنتجين
 Producer’s goods سلع اإلنتاج
 Producer’s surplus فائض اإلنتاج
 Producer’s surplus فائض المنتجين
 Producing منتج، مغل، إنتاج
 Product ناتج، منتج، غلة
 Product حاصل ضرب، منتج
 Product advertising دعاية للمنتجات
 Product analysis تحليل المنتج
 Product Approach طريقة الناتج لحساب الدخل القومي
 Product capacity طاقة اإلنتاج، طاقة إنتاجية
 Product contour الخط الكفافي للمنتجات
 Product costing تحديد تكاليف اإلنتاج
 Product Costing تثمين المنتجات
 Product cycle دورة المنتج
 Product design تصميم المنتج
 Product development تطوير المنتج
 Product differentiation تفاضل بين المنتجات
 Product Differentiation تنويع السلعة
 Product diversification تنويع المنتج
 Product diversification تنويع المنتجات
 Product Diversification تنويع السلعة
 Product flow chart خريطة تدفق المنتج
 Product Group Cost Unit كلفة المجموعة
 Product lay-out إنتاج منسق، إنتاج آلي
 Product life عمر منتج، عمر اقتراضي لمنتج
 Product life cycle دورة حياة المنتج
 Product Life Cycle دورة حياة السلعة
 Product line خط إنتاج
 Product Line الخط السلعي
 Product mix تشكيلة المنتجات
 Product mix مزيج المنتجات
 Product of decimals ضرب الكسور العشرية
 Product of matrices ضرب المصفوفات
 Product of mixed numbers ضرب األعداد الكسرية
 Product planning تخطيط المنتج
 Product Planning تخطيط المنتجات
 Product Research البحث السلعي
 Product simplification تبسيط المنتج
 Product Simplification تبسيط المنتجات
 Product specifications مواصفات المنتج
 Product Strategy استراتيجية السلعة



 Production اإلنتاج (التصنيع)
 Production-income lag الفارق الزمني بين اإلنتاج والدخل
 Production إنتاج
 Production إنتاج
 Production and assembly إنتاج وتجميع
 Production authorization سلطة اإلنتاج
 Production bonus عالوة إنتاج
 Production bonus حوافز اإلنتاج
 Production bottle neck اختناق اإلنتاج
 Production budget موازنة اإلنتاج
 Production budget موازنة اإلنتاج
 Production capacity قدرة إنتاجية، سعة إنتاجية
 Production Card بطاقة اإلنتاج
 Production Center مركز اإلنتاج
 Production control مراقبة اإلنتاج
 Production Control مراقبة اإلنتاج
 Production cost تكلفة إنتاج، تكلفة إنتاجية
 Production cost centers مراكز تكلفة اإلنتاج
 Production Cost Centers مراكز تكاليف اإلنتاج
 Production costs تكاليف اإلنتاج
 Production cycle دورة اإلنتاج
 Production Department دائرة اإلنتاج
 Production design تصميم اإلنتاج
 Production engineer مهندس اإلنتاج
 Production engineering هندسة اإلنتاج
 Production factors عوامل اإلنتاج
 Production flow analysis تحليل تدفق اإلنتاج
 Production for order اإلنتاج للطلب
 Production for stock اإلنتاج للتخزين
 Production function دالة اإلنتاج
 Production Function مؤشر اإلنتاج
 Production goods سلع إنتاجية
 Production Hour Method طريقة معدل الساعة
 Production incentives حوافز اإلنتاج
 Production incentives حوافز إنتاج
 Production index مؤشر إنتاج
 Production lead time وقت اإلنتاج
 Production line خط إنتاجي
 Production line خط اإلنتاج
 Production loan قرض اإلنتاج
 Production management إدارة اإلنتاج
 Production manager مدير إنتاج
 Production mechanism آلية اإلنتاج
 Production operations عمليات اإلنتاج
 Production order أمر إنتاج
 Production organization تنظيم اإلنتاج
 Production plan خطة إنتاج، خطة إنتاجية
 Production plan خطة اإلنتاج
 Production planning تخطيط اإلنتاج
 Production Planning تخطيط اإلنتاج
 Production possibility curve منحنى إمكانيات اإلنتاج
 Production rate معدل اإلنتاج
 Production records سجالت اإلنتاج
 Production requirements مستلزمات اإلنتاج
 Production run دورة اإلنتاج
 Production schedule برنامج إنتاج
 Production schedule جدول اإلنتاج
 Production Statement خالصة اإلنتاج
 Production study دراسة اإلنتاج
 Production subsidies إعانات إنتاج، دعم إنتاج
 Production system نظام اإلنتاج
 Production target هدف إنتاجي، هدف اإلنتاج
 Production to order اإلنتاج حسب الطلب



 Production to sock اإلنتاج للتخزين
 Production unit وحدة إنتاجية
 Production unit cost تكلفة الوحدة المنتجة
 Production Unit Costs تكاليف الوحدة المنتجة
 Production Unit Method طريقة معدل وحدة اإلنتاج (أو الوحدة  المنتجة)
 Productive إنتاجي، منتج، منتج، مغل
 Productive activities أنشطة إنتاجية
 Productive activities أنشطة إنتاجية
 Productive assets أصول إنتاجية
 Productive Assets الموجودات اإلنتاجية
 Productive capital رأس مال منتج
 Productive Criteria Quotient (PCQ حاصل مقاييس اإلنتاجية
 Productive departments األقسام اإلنتاجية
 Productive effort جهد إنتاجي
 Productive employee موظف منتج
 Productive equipment معدات إنتاجية
 Productive expenditure نفقات إنتاجية
 Productive factors عوامل إنتاجية
 Productive investment استثمار مجز
 Productive investment استثمار إنتاجي
 Productive labor عمل منتج، عمالة منتجة
 Productive life عمر إنتاجي

EQUITY EQUITY
 Productive opportunity احتمال اإلنتاج، فرص اإلنتاج
 Productive potential الطاقة اإلنتاجية المحتملة
 Productive power قدرة إنتاجية
 Productive powers قوى منتجة، - إنتاجية
 Productive wages أجور منتجة
 Productivity اإلنتاجية
 Productivity campaign حملة إنتاجية
 Productivity drive حملة إنتاجية
 Productivity factor عامل اإلنتاجية
 Productivity gains مكاسب إنتاجية
 Productivity indices مؤشرات اإلنتاجية
 Productivity theory نظرية اإلنتاجية
 Products research بحوث المنتجات
Profession مهنة، حرفة
 Professional مهني، فني
 Professional محترف
 Professional category فئة مهنية
 Professional classes أرباب مهن حرة، أصحاب --
 Professional earnings أرباح غير تجارية، أرباح مهن حرة
 Professional fees أتعاب مهنية
 Professional liability insurance تأمين ضد المسئولية المهنية
 Professional management إدارة محترفة
 Professional practices ممارسات مهنية
 Professional secrecy سر المهنة
 Professional secret سر المهنة
 Professional staff وظائف فنية عليا
 Professional tax ضرائب مهن حرة
 Professional training تدريب مهني
 Professionalism االحتراف، النزعة المهنية
 Proficiency براعة، مهارة، جدارة، كفاءة
 Proficient كفء، بارع، ماهر، جدير
 Proficient in management صاحب مهارة إدارية، رجل إداري
 Profile منظر جانبي، مظهر جانبي، خطوط عامة،  حالة، حجم
 Profile نبذة، لمحة، وضع، حالة، حجم، وصورة
 Profile of external indebtedness حجم المديونية الخارجية
 Profit ربح، مكسب، نفع، عائد
 Profit ربح، كسب، يربح، يستفيد
 Profit-earning مربح، مغل لدخل
 Profit-sharing bond سند مشاركة في األرباح
 Profit-volume analysis تحليل العالقة بين الربح وحجم األعمال



 Profit allowances حصة نسبية، مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 Profit Analysis تحليل األرباح
 Profit and loss account حساب األرباح والخسائر
 Profit and Loss Account حساب األرباح والخسائر
 Profit and loss account; حساب األرباح والخسائر
 Profit and loss appropriation احتياطي األرباح والخسائر
 Profit and loss statement قائمة األرباح والخسائر
 Profit and Loss Statement بيان األرباح والخسائر
 Profit appropriation account حساب التوزيع
 Profit balance رصيد األرباح
 Profit balance رصيد الربح
 Profit center مركز الربح
 Profit Center مركز األرباح
 Profit corporations شركات تستهدف الربح
 Profit earning capacity المقدرة الربحية
 Profit graph منحنى الربحية
 Profit graph رسم بياني لألرباح
 Profit inflation تضخم الربح
 Profit margin هامش الربح
 Profit maximation دفع الربح إلى أقصى درجة
 Profit optimization تحسين الربحية
 Profit planning تخطيط الربحية
 Profit planning تخطيط الربح
 Profit pool مجمع الربح
 Profit ratio نسبة الربح
 Profit Re – Cycling تدوير األرباح
 Profit seeking بهدف الربح
 Profit sharing المشاركة في األرباح، اشتراك في األرباح
 Profit variance انحراف الربح
 Profit volume ratio نسبة الربح إلى حجم األعمال
 Profitability ربحية، مردودية
 Profitability accounting حساب الربحية
 Profitable مربح، مثمر
 Profitable business عملية مربحة
 Profitable investment استثمار مثمر
 Profiteer انتهازي، تاجر جشع
 Profitgraph رسم بياني للربح
 Profitless غير مثمر، غير مربح، ال كسب من ورائه
 Profits carried forward أرباح محولة
 Profits tax ضريبة األرباح
 Profligacy إسراف، تبذير
 Proforma Balance Sheet ميزانية صورية
 Proforma Financial Document وثيقة مالية صورية
 Proforma invoice فاتورة مبدئية، فاتورة أولية
 Progenies فروع، خلف، أود الظهور والبطون
 Program برنامج
 Program address counter عداد عنوان البرنامج
 Program based assistance مساندة بتنفيذ برنامج
 Program bug خطأ في البرنامج
 Program cards بطاقات البرنامج
 Program chart خريطة البرنامج
 Program compatibility توافق البرنامج
 Program control data بيانات تحكم البرنامج
 Program controller مدير برنامج
 Program controller وحدة التحكم في البرنامج
 Program counter عداد البرنامج
 Program deck رصة بطاقات البرنامج
 Program development time وقت تطوير البرنامج
 Program documentation توثيق البرنامج
 Program drum أسطوانة برامج
 Program evaluation تقييم البرنامج
 Program file ملف البرنامج
 Program flowchart خريطة سير عمليات برنامج



 Program generator ُمَولّد برامج
 Program instruction تعليمة البرنامج
 Program interrupt مقاطعة البرنامج
 Program language لغة البرنامج
 Program library مكتبة برامج
 Program listing قائمة البرامج
 Program maintenance صيانة البرنامج
 Program modification تعديل البرنامج
 Program of self education برنامج التعليم الذاتي
 Program overlay إحالل البرنامج
 Program package حزمة برامج
 Program parameter موجه برامج
 Program register مسجل البرنامج
 Program run تشغيل برنامج
 Program segmenting تجزئة البرنامج
 Program sheet صحيفة البرنامج
 Program skip التخطي بالبرنامج
 Program specification مواصفات البرنامج
 Program status register مسجل حالة البرنامج
 Program status words كشف بحالة البرنامج
 Program step خطوة في برنامج
 Program stop توقف البرنامج
 Program storage مكان تخزين البرنامج
 Program tape شريط البرنامج
 Program team فريق مبرمجين
 Program test اختبار البرنامج
 Program testing time زمن اختبار البرنامج
 Program write-up كتابة البرنامج
 Program; programme منهج، برنامج
 Programmable memory ذاكرة قابلة للبرمجة
 Programme برنامج
 Programme Evaluation and Review طريقة تقدير ومراجعة البرنامج
 Programme Flow انسياب البرنامج
 Programmed dump تفريغ مبرمج 
 Programmed instruction تعليمة مبرمجة
 Programmed Instruction التعليم المبرمج
 Programmed learning التعليم المبرمج
 Programmed management إدارة منهجية، - منظمة
 Programmer مبرمج، مصمم برامج، واضع برامج
 Programmer مبرمج
 Programmer analyst مبرمج ومحلل نظم
 Programming برمجة
 Programming برمجة
 Programming وضع البرنامج
 Programming language لغة البرمجة
 Progress تقدم، ترق، نمو
 Progress تقدم، ارتقاء، يتقدم
 Progress and regress تقدم وتخلف
 Progress chart خريطة تقدم العمل
 Progress Chart مخطط بيان التقدم
 Progress Chaser متتبع التقدم
 Progress report تقرير نشاط، - عن سير العمل
 Progress report تقرير مرحلي، تقرير سير العمل
 Progress Report تقرير التقدم
 Progress tax ضريبة تصاعدية
 Progression متوالية، تقدم، تعاقب، ارتقاء
 Progression تدرج، تقدم، متتالية
 Progression schedule نظام العالوات الدورية
 Progressive تدريجي، تصاعدي
 Progressive تصاعدي
 Progressive increase in taxation زيادة تدريجية في ربط الضرائب
 Progressive method الطريقة التصاعدية
 Progressive tax ضريبة تصاعدية



 Progressive Tax الضريبة التصاعدية
 Progressive tax system نظام الضريبة التصاعدي
 Progressively تصاعديا، باضطراد
 Prohibit, to حرم، منع، حظر
 Prohibited goods بضائع محظورة
 Prohibition تحريم، منع، حظر
 Prohibitive مانع، تحريمي، باهظ
 Prohibitive duty رسم مانع
 Prohibitive price سعر فاحش، ثمن مانع
 Prohibitive price ثمن باهظ، أسعار مانعة
 Prohibitive tariff تعريفة مانعة
 Project مشروع، خطة، تصميم
 Project analysis تحليل المشروع، دراسة المشروع
 Project assessment تقييم مشروع
 Project brief ملف المشروع
 Project budget موازنة المشروع
 Project Budget مشروع ميزانية
 Project coordination تنسيق المشروع
 Project cost تكلفة المشروع
 Project cost تكلفة المشروع
 Project data بيانات المشروع
 Project description وصف المشروع
 Project documentation ملف المشروع
 Project evaluation تقييم المشروع
 Project execution تنفيذ المشروع
 Project finance تمويل المشروع
 Project finance تمويل المشروع
 Project formulation صياغة المشروع
 Project lending; - loan إقراض على مشاريع
 Project line حد تمويل مشروع
 Project management إدارة المشروعات
 Project manager مدير المشروع
 Project presentation تقديم المشروع
 Project report تقرير المشروع
 Project scale حجم المشروع
 Project site موقع المشروع
 Project, to أعد مشروعا، صمم، رسم، انتوى
 Projected balance sheet الميزانية العمومية المرتقبة
 Projection تصور، وضع خطط
 Projection إسقاط، تقدير مستقبلي
 Projection االسقاط
 Projective Surveys االستقصاءات العاكسة
 Projective Technique التقنية االسقاطية 
 Projector آلة عرض
 Proletarian عامل كادح، من العامة
 Proletarian كادح، عامل
 Proletarian classes طبقات كادحة
 Proletariat بروليتاريا، طبقة العمال
 Proletariat بروليتاريا، الكادحين
 Prolong يطيل، يمدد
 Prolong a bill, to مد أجل كمبيالة
 Prolong, to مد، أطال، أجل
 Prolongation مد أجل، مد استحقاق
 Promise وعد، تعهد
 Promise يعد، وعد
 Promise of sale وعد بالبيع
 Promise of shares وعد بأسهم، وعد بتخصيص أسهم
 Promise to pay وعد بالدفع، تعهد بالدفع
 Promise to pay يعد بالدفع، تعهد بالدفع
 Promissee دائن في السند اإلذني
 Promissor مدين في السند اإلذني، متعهد بالدفع
 Promissory تعهدي، إذني
 Promissory documents أوراق إلذن



 Promissory note تعهد، كمبيالة، سند، إذني، سند ألمر
 Promissory Note سند إذني أو (الكمبيالة)
 Promissory note; note of hand سند إذني
 Promote يرقي، يشجع، يعزز، يروج، يؤسس
 Promote, to روج، شجع، نشط، رقى، طرح، أسس
 Promoter مروج، منشط، مؤسس رئيسي
 Promoter مروج، مؤسس
 Promoter of a syndicate مؤسس نقابة
 Promoter’s shares اسهم تأسيسية
 Promotion ترويج، تنمية، ترقية
 Promotion ترويج، تنشيط، ترقية
 Promotion الترقية (الترفيع)
 Promotion by examination الترقية باالمتحان
 Promotion By Examination الترقية باالختبار
 Promotion by selection ترقية باالختيار
 Promotion by selection الترقية باالختيار
 Promotion By Selection الترقية باالختيار
 Promotion by seniority ترقية باألقدمية
 Promotion by seniority الترقية باألقدمية
 Promotion By Seniority الترقية باألقدمية
 Promotion committee لجنة الترقية
 Promotion costs تكاليف الترويج
 Promotion discount خصم ترويجي
 Promotion from within الترقية من الداخل
 Promotion From Within سياسة الترقية من الداخل
 Promotion list الئحة الترقيات
 Promotion mix مزيج ترويجي
 Promotion money أتعاب تأسيس شركة
 Promotion roster قائمة الترقيات
 Promotion roster جدول الترقيات
 Promotion shares اسهم تأسيس
 Promotional Charts خرائط ترقية
 Prompt عاجل، سريع، فوري، حال، حاضر
 Prompt فوري، عاجل
 Prompt cash دفع فوري
 Prompt cotton قطن جاهز ونقدا
 Prompt delivery تسليم فوري
 Prompt service خدمة سريعة
 Prompt shipment شحن فوري
 Promptly بسرعة، بدقة
 Promulgate, to أصدر، أذاع، نشر
 Promulgation إصدار قانون، إذاعة، نشر
 Pronounce, to نطق، أعلن
 Proof دليل، إثبات، بينة، برهان
 Proof إثبات، برهان، تجربة طباعة
 Proof-pulling طبع تجارب الطباعة
 Proof-reading تصحيح تجارب الطباعة
 Proof liter لتر عياري
 Proof of debt سند مديونية
 Proof of debt سند الدين، مستند الدين
 Proof of identity إثبات الشخصية
 Proof of loss إثبات الخسارة
 Proof of origin سند المنشأ، سند المصدر
 Proof of ownership سند الملكية
 Proof of ownership سند ملكية
 Proof teller مراجع خزينة
 Proofs passing التصريح بطبع تجارب الطباعة
 Propaganda دعاية
 Propagated error خطأ ممتد
 Propagation time زمن االمتداد
 Propensity ميل، نزوع
 Propensity نزوح طبيعي إلى، ميل
 Propensity to borrow ميل إلى االقتراض



 Propensity to consume ميل إلى االستهالك
 Propensity to consume الميل لالستهالك
 Propensity to Consumer الميل نحو االستهالك
 Propensity to import الميل لالستيراد
 Propensity to invest ميل إلى االستثمار، نزوع إلى االستثمار
 Propensity to invest الميل لالستثمار
 Propensity to save ميل إلى االدخار 
 Propensity to Save الميل نحو االدخار
 Propensity to save الميل لالدخار
 Proper مناسب، مالئم، قانوني
 Proper form مطابق لألصول المرعية
 Proper fraction كسر فعلي
 Proper receipt إيصال سليم
 Property ملكية، ملك، عقار، مبنى
 Property ملك، ملكية، خاصية، ميزة
 Property account حساب أمالك، حساب أموال
 Property dividend حصة أرباح على شكل ملك
 Property insurance التأمين على الممتلكات
 Property lodged with a bank أموال مودعة لدى المصرف
 Property market سوق العقارات
 Property rights حقوق الملكية
 Property rights حقوق الملكية
 Property sale بيع عقارات
 Property tax ضريبة عقارية
 Property tax ضريبة ممتلكات
 Proportion نسبة، حصة
 Proportion of the profits حصة من األرباح
 Proportional نسبي، متناسب
 Proportional duty رسم نسبي
 Proportional quantities كميات متناسبة
 Proportional tax ضريبة نسبية
 Proportional tax الضريبة النسبية
 Proportionate متناسب، منسوب، نسبي
 Proportionate changes تغيرات نسبية
 Proportionate decrease نقص نسبي
 Proposal اقتراح، عرض، مشروع
 Proposal اقتراح، عرض
 Proposal form صيغة اقتراح
 Proposal of insurance عرض تأمين
 Proposed Production اإلنتاج المقترح
 Proposed resolution قرار مقترح، مشروع قرار
 Proposition اقتراح، عرض، طلب
 Proprietary مالك، صاحب ملك
 Proprietary classes طبقات مالكة، أصحاب أمالك، ذو أمالك
 Proprietary equity قيمة نقدية لملكية ما
 Proprietary equity قيمة نقدية لملكية ما
 Proprietary program برنامج خاص
 Proprietary right حق الملكية
 Proprietor مالك، صاحب ملك
 Proprietor مالك
 Proprietorship ملكية، حق الملكية، حق التملك
 Proprietorship ملكية
 Proprietorship of a copyright حق ملكية المؤلف
 Proprietorship of a drug حق ملكية عقار، - دواء
 Prorate the costs, to قسم المصروفات بالتناسب
 Prorate, to قسم بنسبة الحصة، وزع بالتناسب
 Prorogation مد أجل، تأجيل
 Pros and cons َمالَه وما عيه، مقابلة بين وجهتي نظر
 Prosecute, to ادعى، قاضي، رفع دعوى
 Prosecution ادعاء، تقاض، اتهام
 Prosecution مالحقة قضائية
 Prosecutor مدع، شاك
 Prospect متطور، احتمالي، مرتقب



 Prospect مرشح محتمل، احتماالت التقدم والنجاح
 Prospective احتمالي، مستقبلي، متوقع، مرتقب
 Prospective متوقع، محتمل
 Prospective buyer مشتر احتمالي
 Prospective changes تغيرات متوقعة
 Prospective customers عمالء مرتقبون
 Prospective investor مستثمر محتمل
 Prospective majority أغلبية متوقعة
 Prospective yield ربح متوقع
 Prospective yield العائد المرتقب
 Prospects آفاق، إمكانات
 Prospects of success احتماالت النجاح
 Prospectus دعوة لالكتتاب، نشرة اكتتاب
 Prospectus نشرة اكتتاب، نشرة أولية
 Prosperity رفاهية، ازدهار، رخاء
 Prosperity index الرقم القياسي للرفاهية
 Prosperity phase مرحلة الرخاء
 Prosperous مزدهر، منعش
 Prosperous businessman رجل أعمال ناجح، رجل أعمال مزدهر
 Protect حماية المستثمرين
 Protect a bill of exchange, to دبر مقابل الوفاء لكمبيالة
 Protect, to حفظ، حمى، وقى
 Protected محمى، محفوظ
 Protected location موقع محمي
 Protected market سوق تحميه الدولة من المنافسة
 Protection حماية
 Protection حماية، وقاية
 Protection key مفتاح الحماية
 Protection of depositors act قانون حماية المودعين
 Protection order أمر حماية
 Protectionism نظرية الحماية الجمركية
 Protectionism مذهب الحماية االقتصادية
 Protectionist معتنق مبدأ الحماية
 Protectionist system نظام الحماية الجمركية
 Protective وقائي، واق، حام
 Protective appliances أجهزة الوقاية
 Protective clause شرط الحماية الجمركية
 Protective duty رسم حماية المنتجات المحلية
 Protective duty رسوم حماية
 Protective measure إجراء وقائي
 Protective tariff تعريفة حماية المنتجات المحلية
 Protective tariff تعريفة للمحاسبة
 Protest احتجاج، بروتستو
 Protest charges مصاريف بروتستو
 Protest charges مصاريف بروتستو
 Protest fee رسم االحتجاج
 Protest for non-acceptance احتجاج لعدم القبول
 Protest for non-payment احتجاج لعدم الدفع
 Protest for non acceptance احتجاج لعدم القبول
 Protest for non payment احتجاج لعدم الدفع
 Protest note عقد بروتستو
 Protest of a bill إجراء بروتستو على كمبيالة
 Protest of a bill إجراء بروتستو لكمبيالة
 Protest, to احتج، أجرى بروتستو
 Protestable موضع احتجاج
 Protestable check شيك محل احتجاج
 Protested bill كمبيالة أجرى عليها بروتستو
 Protested bill كمبيالة أجرى عليها بروتستو
 Protester; protestor محتج، صاحب االحتجاج
 Protocol بروتوكول، مراسم تشريفات
 Prototype نموذج أولى، - مبدئي، أصل
 Prototype نموذج تجريبي، نموذج أولي
 Protractor منقلة



 Provable قابل لإلثبات 
 Provable debt دين قابل لإلثبات
 Provable debts دين قابل لإلثبات
 Prove يقدم دليل، يثبت
 Prove a claim in bankruptcy يثبت دين في تفليسة
 Prove a claim in bankruptcy, to أثبت دينا في تفليسة، قدم مطالبة بدين في  تفليسة
 Prove a will, to أثبت وصية رسميا، سجل وصية
 Prove the loss, to أثبت خسارة
 Prove, to أثبت، قدم دليالً 
 Proved cost تكلفة مبررة، - ثابتة بمستندات
 Proved damage ضرر ثابت
 Proved reserves احتياطي مؤكد
 Proved reserves; proven reserves احتياطي مسبب، احتياطي له ما يبرره
 Proven reserve احتياطي ثابت
 Provide against a fall, to وقى نفسه من انخفاض األسعار، تحوط
 Provide cover, to ضمن دينا، دبر الغطاء
 Provide for a bill, to تحوط لكمبيالة، كون مقابل الوفاء بكمبيالة
 Provide funds, to دبر األموال، مد باألموال
 Provide, to زود، مد، دبر، اشترط، نص على
 Provided شريطة أن، بشرط أن
 Provided that بشرط أن
 Provident يعيد النظر
 Provident account حساب ادخار
 Provident fund صندوق التأمين االجتماعي
 Provident fund صندوق ادخار، صندوق الطوارئ
 Provident Funds أموال تقاعد
 Provider مورد
 Province صالحية، دائرة اختصاص، إقليم
 Proving تحقق
 Proving time زمن التحقق
 Provision إمداد، شرط، احتياطي خاص، نص،  مخصص مقابل الوفاء، حكم
 Provision مخصص، نص، مؤونة
 Provision for bad debts مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 Provision for bad debts مخصص الديون المعدومة
 Provision for contingencies احتياطي طوارئ
 Provision for contingencies مخصص الطوارئ
 Provision for depreciation احتياطي هبوط األسعار
 Provision for doubtful debts مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 Provision for rises in prices احتياطي ارتفاع األسعار
 Provision for taxes احتياطي ضرائب
 Provision of an act حكم قانون، أحكام
 Provision of capital تدبير رؤوس األموال
 Provision of capital إقراض رأس المال
 Provision of coins سك نقود
 Provision trade تجارة المواد الغذائية
 Provisional مؤقت، وقتي، موقوت
 Provisional مؤقت
 Provisional account حساب مؤقت
 Provisional agenda جدول األعمال المؤقت
 Provisional attachment حجز تحفظي
 Provisional budget موازنة مبدئية
 Provisional budget موازنة مؤقتة
 Provisional certificate شهادة مؤقتة
 Provisional duties مهام موقوتة
 Provisional estimates تقديرات وقتية
 Provisional insurance تامين مؤقت
 Provisional judgment حكم تمهيدي، حكم وقتي
 Provisional measures إجراءات وقتية
 Provisional policy عقد تأمين مؤقت
 Provisional premium قسط تأمين مؤقت
 Provisional Production اإلنتاج المؤقت
 Provisional receipt إيصال مؤقت
 Provisional receiver وكيل دائنين مؤقت



 Provisional remedy تدبير مؤقت
 Provisions مؤن
 Proviso شرطن بند شرطي
 Proviso شرط، فقرة شرطية
 Proximate cause سبب أدنى
 Proximo شهر قادم، - مقبل، - تال
 Proximo من الشهر القادم
 Proxy توكيل، تفويض، وكيل مفوض
 Proxy نائب، وكيل
 Proxy holder وكيل مفوض
 Proxy holer وكيل مفوض، حامل توكيل لحضور جمعية  عمومية
 Proxy signature توقيع بالتوكيل
 Proxy voting التصويب بالتوكيل، التصويت بالتفويض
 Prudence حرص، حذر، تدبر
 Prudent حريص، حذر، حصيف
 Prudent man rule قاعدة الرجل الحريص
 Prudential committee لجنة اإلشراف على شركة 
 Prudential insurance تأمين صناعي
 Pseudo زائف، مستعار
 Pseudo code شفرة مستعارة
 Psychic income دخل معنوي
 Psychological نفسي، نفساني، سيكلوجي
 Psychological influences التأثيرات النفسية
 Psychological tests اختبارات نفسية
 Psychology علم النفس
 Psychopathology علم األمراض النفسية
 Psychotherapy العالج بالتحليل النفسي
 Public عام
 Public عامة الناس، حكومي، عام
 Public account حساب عام، حساب حكومي
 Public account حساب عام
 Public accountant محاسب قانوني
 Public accountant محاسب عمومي
 Public accounting محاسبة قانونية
 Public accounts حسابات الحكومة
 Public administration مصلحة عامة، إدارة عامة
 Public administration اإلدارة العامة
 Public Administration اإلدارة العامة
 Public affairs شئون عامة
 Public affairs الشئون العامة
 Public agency هيئة حكومة، وكالة -
 Public Agency الهيئة العامة
 Public assistance مساعدة عامة، مساعدة حكومية
 Public at large عامة الجماهير، العامة
 Public attorney محام
 Public auction مزاد علني، مزاد عام
 Public auction مزاد علني
 Public authorities سلطات عامة
 Public authority هيئة عامة
 Public bill مشروع قانون للمنفعة العامة
 Public body هيئة عامة
 Public bonds سندات عامة، - حكومية
 Public call office مكتب هاتف عمومي
 Public carrier ناقل عام، مؤسسة نقل عام
 Public company شركة مساهمة، - مغفلة
 Public company شركة عامة
 Public confidence ثقة الجمهور
 Public consumption استهالك عام
 Public contracts عقود عامة
 Public contracts عقود أشغال عامة
 Public Corporation المؤسسة العامة
 Public debt دين عام
 Public debt دين عام



 Public department مصلحة حكومية، إدارة عامة
 Public depository محل إيداع عام
 Public deposits ودائع عامة (أو حكومية)
 Public domain أمالك الدولة
 Public domain ملك عام، أمالك الدولة العامة
 Public easement ارتفاق عام
 Public enterprise مشروع عام
 Public expenditure مصروفات حكومية، - عامة
 Public expenditure إنفاق عام
 Public finance المالية العامة
 Public funds أموال عامة، - حكومية
 Public goods سلع عامة
 Public hearing جلسة عامة
 Public holiday عطلة عامة
 Public hollday إجازة رسمية، إجازة عامة
 Public indecency فعل فاضح علني
 Public institution مؤسسة عامة
 Public interest مصلحة عامة
 Public interest الصالح العام
 Public international law قانون دولي عام
 Public investment استثمار عام
 Public issue إصدار عام
 Public issue إصدار عام
 Public law قانون عام
 Public liability مسئولية مدنية
 Public Liability المسؤولية المدنية (التأمين
 Public liability insurance تأمين ضد المسئولية المدنية تجاه الغير
 Public loan قرض عام
 Public loan قرض عام
 Public Loan قرض عام
 Public Management اإلدارة العامة
 Public means of transport نقل عام، وسائل --
 Public money نقود عامة، مال عام
 Public monopoly احتكار عام
 Public notice إعالن إلى الجمهور
 Public nuisance إزعاج عام
 Public officer موظف عام، عضو مجلس إدارة
 Public opinion رأى عام
 Public opinion الرأي العام
 Public order النظام العام
 Public ownership الملكية العامة
 Public policy نظام عام
 Public price سعر المستهلك، سعر البيع للجمهور
 Public property ملكية عامة
 Public property ملك عام
 Public purse مالية الدولة، خزانة عامة
 Public records محفوظات عامة، محفوظات حكومية
 Public relations عالقات عامة
 Public relations العالقات العامة
 Public Relations العالقات العامة
 Public relief إعانة عامة
 Public responsibility مسئولية عامة
 Public revenue إيرادات الدولة، إيرادات عامة
 Public revenues إيرادات عامة
 Public sake بيع عام
 Public sale بيع بالمزاد العلني
 Public sector القطاع العام
 Public sector deposits ودائع القطاع العام
 Public security األمن العام
 Public servant موظف عام
 Public servant موظف عمومي
 Public service المصلحة العامة، الخدمة العامة
 Public treasury خزانة عامة



 Public trustee قيم عام، وصى عام، أمين عام
 Public trustee أمين عام، َقيّْم عام، وصي أو وكيل عام
 Public undertakings منشآت عامة، - حكومية
 Public utilities مرافق عامة، خدمات عامة
 Public utilities منافع عامة، مرافق عامة
 Public Utilities المرافق العامة
 Public warehouse مستودع عام
 Public welfare رفاهية عامة
 Public welfare الرفاهية العامة
 Public works أعمال عامة، أشغال عامة
 Publication نشرة، طبعة، نشر
 Publications نشرات، مطبوعات
 Publicist; publisher ناشر
 Publicity دعاية
 Publicity دعاية، إعالن
 Publicity campaign حملة دعاية
 Publicity campain حملة إعالنية
 Publicity expenses مصروفات دعاية، - إعالن
 Publicity material مادة إعالنية
 Publicize يعلن عن، يقوم بالدعاية لـ
 Publicly علنا، عامة
 Publish, to نشر، أعلن، طبع
 Published accounts الحسابات المنشورة
 Publisher الناشر
 Publishing نشر، طبع
 Publishing house دار نشر، دار طباعة
 Publishing house دار نشر
 Publishing trade صناعة النشر، مهنة النشر
 Puffer متزايد صوري، مشترك صوري في مزاد
 Puffer مزايد صوري
 Puffing مبالغة في وصف حسنات السلعة
 Pulse نبضة
 Pulse amplitude سعة النبضة
 Pulse train سلسلة نبضات
 Pump priming تنشيط، تمويل بالعجز
 Punch ثاقب، ثقب، ثاقبة
 Punch ثقابة، تثقيب، يثقب
 Punch (ed) Card بطاقة مثقبة
 Punch card بطاقة مثقبة
 Punch feed تغذية وحدة التثقيب
 Punch room غرفة تثقيب
 Punch, to ثقب 
 Punched مثقوب
 Punched card بطاقة مثقوبة، - مخرمة
 Punched card بطاقة مثقبة
 Punched card computer حاسب يعمل ببطاقات مثقبة
 Punched card file ملف بطاقات مثقبة
 Punched card filed حقل في بطاقة مثقبة
 Punched card interpreter مترجم بطاقات مثقبة
 Punched card reader وحدة قراءة بطاقات مثقبة
 Punched card sorter مصنف بطاقات مثقبة
 Punched card tabulator آلة تبويب بطاقات مثقبة
 Punched card verifier آلة مراجعة البطاقات المثقبة
 Punched paper tape شرط ورقي مثقب
 Punched tape reader قارئ شرائط مثقوبة، قارئة --
 Punching تثقيب
 Punching error خطأ تثقيب
 Punching machine ثاقبة، آلة تثقيب
 Punching magnet مغناطيس تثقيب
 Punching position موضع تثقيب
 Punching rate سرعة التثقيب، معدل التثقيب
 Punching rate معدل التثقيب
 Punching station محطة التثقيب



 Punching track مسار التثقيب
 Punctual مواظب، دقيق
 Punctuality مواظبة، دقة
 Punctuality المواظبة، الدقة
 Punitive damages أضرار (أو تعويضات) مادية
 Punter مضارب ال يحتفظ بأوراق مالية
 Purchase شراء، اقتناء
 Purchase شراء، يشتري
 Purchase analysis chart خريطة تحليل الشراء
 Purchase Analysis Chart خريطة تحليل الشراء
 Purchase book دفتر المشتريات
 Purchase Contract شراء تعاقدي
 Purchase day book دفتر المشتريات اليومية
 Purchase discounts خصم على المشتريات، خصومات على  الشراء
 Purchase for future delivery شراء مستقبلي التسليم، شراء آجل
 Purchase for settlement شراء باألجل
 Purchase invoice فاتورة شراء
 Purchase journal دفتر يومية المشتريات
 Purchase ledger دفتر أستاذ المشتريات
 Purchase method طريقة الشراء
 Purchase Money Mortgage رهن قيمة الملك
 Purchase money; ثمن الشراء
 Purchase order أمر الشراء
 Purchase price سعر الشراء
 Purchase requisition طلب شراء
 Purchase return journal دفتر يومية مردودات الشراء
 Purchase returns مردودات المشتريات
 Purchase tax ضريبة االستهالك
 Purchase tax ضريبة الشراء 
 Purchase, to اشترى، اقتنى
 Purchaser مشتر، قائم بالشراء
 Purchaser in good faith; bona-fide مشتر حسن النية
 Purchases مشتريات
 Purchases account حساب مشتريات
 Purchases discount الخصم على المشتريات
 Purchasing قائم بالشراء، مشتر، شراء
 Purchasing شراء
 Purchasing agency وكالة شراء، متجر
 Purchasing agent وكيل شراء
 Purchasing budget موازنة المشتريات
 Purchasing Budget ميزانية المشتريات
 Purchasing company شركة شراء
 Purchasing cooperative تعاونية الشراء
 Purchasing department إدارة المشتريات
 Purchasing officer مسئول الشراء
 Purchasing party طرف مشتر
 Purchasing party المزايد الذي رست عليه المزايدة
 Purchasing power قوة شرائية
 Purchasing power of money قوة شرائية للنقود
 Purchasing power of money القوة الشرائية للنقود
 Purchasing Power of Money القوة الشرائية للنقود
 Purchasing power parity تعادل القوى الشرائية
 Purchasing power parity تساوي القوة الشرائية
 Purchasing procedures إجراءات الشراء
 Purchasing records سجالت المشتريات
 Purchasing rights حقوق الشراء
 Purchasing section قسم الشراء
 Pure نقي، صاف، مجرد
 Pure بحت، خالص، صاف، مطلق
 Pure competition منافسة نظيفة
 Pure competition منافسة كالمة
 Pure Competition المنافسة الحرة
 Pure economics اقتصاد بحت



 Pure exchange تبادل مجرد
 Pure gold ذهب صاف
 Pure interest فائدة صافية
 Pure interest فائدة محضة
 Pure mathematics الرياضيات البحتة
 Pure monopoly احتكار مطلق
 Pure premium صافي قسط التأمين
 Pure profit الربح الصافي
 Purge a mortgage, to طهر رهنا، شطب -
 Purge date تاريخ نهاية الصالحية
 Purge, to طهر، صحح
 Purity طهارة، صفاء، نقاء
 Purloining سرقة، سرقة الطرود كاملة
 Purpose هدف، غرض
 Purpose غرض، غاية
 Purpose clause شرط استخدام قرض، شرط القرض
 Purposive sample عينة عمدية
 Purse محفظة نقد، كيس نقود
 Pursuance مالحقة، متابعة، مواصلة
 Pursuant موافق لـ، مطابق لـ، بحسب
 Pursuant to بموجب، بمقتضى
 Pursue the activities, to تابع نشاطاته
 Pursue, to تابع، واصل، طارد
 Pursuit مطاردة، متابعة، حرفة، مهنة
 Pursuit of wealth لهث وراء الثروة، مالحقة الثروة، اتخاذ  طريق الثراء
 Purveyor ممون، متعهد التموين
 Push دفعة، ضغط
 Push يدفع، يضغط، يحث
 Push button صناعة الضغط على الزرار، طريقة صناعة  آلية
 Push carts عربات تدفع باليد
 Push down list قائمة الدفع ألسفل 
 Push down store وحدة تخزين الدفع ألسفل
 Push Money عالوة، مكافأة
 Push shares, to سوق أسهما مشكوًكا فيها
 Push up list قائمة الدفع ألعلى 
 Push, to دفع، ضغط
 Pushed مضغوط
 Pushed for money مضغوط ماليا، - نقديا
 Pusher وسيط تجاري، مروج اسهم
 Put جائزة، اختيار، عالوة
 Put بيع بشرط الخيار، يضع، يطرح، يراهن
 Put and call عملية خيارية مزدوجة للشراء أو البيع
 Put and Call االختيار في السعر الشرطي
 Put and take بيع نقدي مقابل إعادة شراء آجل
 Put in pawn, to رهن، قدم رهنا
 Put into force يجعله نافذ المفعول
 Put money, to وظف ماالً 
 Put of more عملية خيارية مضاعفة
 Put off payment, to أجل الدفع، أجرأ السداد
 Put option عملية خيارية آجلة، حق البيع األجل
 Put option حق البيع اآلجل، شراء حق بيع األسهم بسعر  محدد
 Put out يقرض بالفائدة
 Put out at interest, to وظف ماال بفائدة
 Put to test, to وضع موضع االختبار
 Put, to وضع، استثمر، وظف
 Pyramid هرم
 Pyramid Structure Ratio Analysis تحليل نسبة البناء الهرمي
 Pyramiding تهريم، استخدام األرباح لشراء أسهم جديدة
 Qantar قنطار
 Qua بصفة، بمثابة
 Quadrangle شكل رباعي
 Quadrant of a circle ربع الدائرة
 Quadratic تربيعي، من الدرجة الثانية



 Quadratic equation معادلة تربيعية، معادلة من الدرجة الثانية
 Quadratic mean الوسط التربيعي
 Quadratic programming برمجة تربيعية
 Quadriennal plan خطة كل أربع سنوات، - رباعية
 Quadruple أربعة أضعاف
 Qualification صفة، أهلية، كفاءة، مؤهالت
 Qualification record ملف مهني
 Qualification required مؤهالت مطلوبة
 Qualification shares اسهم ضمان عضوية
 Qualifications مؤهالت
 Qualifications required أسهم ضمان عضوية
 Qualifications requirements مطالب التأهيل
 Qualifications structure هيكل المؤهالت
 Qualified مؤهل، خبير
 Qualified مؤهل، مقيد، مشروط
 Qualified acceptance قبول معلق على شرط
 Qualified acceptance قبول مقيد، قبول شرطي
 Qualified Acceptance قبول شرطي مع التحفظ
 Qualified accountant محاسب قانوني مؤهل
 Qualified employee موظف مؤهل، - كفء
 Qualified employee موظف مؤهل
 Qualified endorsement تظهير محدد الشروط، - مشروط
 Qualified endorsement تظهير مشروط
 Qualified expert خبير مؤهل
 Qualified labor عمالة مؤهلة
 Qualified offer عرض مشروط
 Qualified opinion report تقرير شامل تحفظات
 Qualified statements بيانات مالية مؤقتة
 Qualified vote اقتراع حاصل على األغلبية المطلوبة
 Qualified worker عامل مؤهل
 Qualify for a job, to تأهل لطلب وظيفة
 Qualify, to تأهل، وصف
 Qualifying مؤهل، مكسب لصفة
 Qualifying Reserve حساب تقييم 
 Qualifying shares اسهم ضمان عضوية
 Qualitative وصفي، نوعي
 Qualitative analysis تحليل وصفي
 Qualitative credit restrictions قيود نوعية على االئتمان
 Qualitative information معلومات نوعية
 Qualitative Research البحوث النوعية
 Quality صفة، جودة، نوعية، كيف
 Quality جودة
 Quality as per samples نوعية حسب العينات
 Quality assurance ضمان الجودة
 Quality bonus مكافأة نظير الجودة
 Quality certificate شهادة جودة
 Quality control رقابة النوعية، مراقبة الجودة
 Quality control مراقبة الجودة
 Quality Control مراقبة النوعية
 Quality label عالمة الجودة، عالمة الضمان
 Quality of leadership صفة القيادة
 Quality Purchases المشتريات الممتازة
 Quality standard معيار النوعية
 Quantify يحدد الكمية، يعاير، يقيس
 Quantitative كمي
 Quantitative analysis تحليل كمي
 Quantitative analysis تحليل كمي
 Quantitative credit restrictions قيود كمية على االئتمان
 Quantitative credit restrictions قيود كمية على االئتمان
 Quantitative data بيانات كمية
 Quantitative economics اقتصاد كمي
 Quantitative economics اقتصاد كمي
 Quantitative planning تخطيط كمي



 Quantitative research بحوث كمية
 Quantitative Research البحوث الكمية
 Quantitative restrictions قيود كمية
 Quantitative study دراسة كمية
 Quantitative technics أساليب فنية كمية
 Quantitative techniques أساليب كمية
 Quantity كم، كمية، مقدار
 Quantity مقدار، كمية
 Quantity bonus مكافأة إنتاج
 Quantity control مراقبة الكمية
 Quantity discount خصم على الكم، - المشتريات الكبيرة 
 Quantity discount خصم الكمية
 Quantity equation معادلة الكمية
 Quantity factor عامل الكمية
 Quantity index number الرقم القياسي للكميات
 Quantity meter عداد كمي
 Quantity of money كمية النقود
 Quantity on hand كمية متاحة
 Quantity on order كمية تحت الطلب
 Quantity production إنتاج كمي، إنتاج كبير
 Quantity rebate خصم الكمية
 Quantity relative كم نسبي، - تصوري
 Quantity theory of money نظرية كمية النقود، نظرية النقود الكمية
 Quantity theory of money نظرية كمية النقود
 Quantity variance اختالف الكمية
 Quantium كمية، مقدار
 Quantum مبلغ التعويض، مقدار، قدر، حجم
 Quantum index مؤشر كمي، الرقم القياسي الكمي
 Quarantine حجر صحي، محجر صحي، كرنتينة
 Quarantine حجر صحي
 Quarantine dues رسوم الحجر الصحي
 Quarry محجر
 Quarry محجر
 Quarrying استغالل محاجر
 Quarter ثالثة شهور، ربع سنة، حي سكني
 Quarter ربع، فصل
 Quarter coins عمالت ربعية
 Quarter day يوم استحقاق الفترة
 Quarter day أول يوم في الفصل
 Quarter rent إيجار ثالثة شهور، - ربع سنوي
 Quarterage قسط ربع سنوي، إيجار ربع سنوي
 Quarterly ربع سنوي
 Quarterly ربع سنوي، فصلي
 Quarterly bulletin نشرة ربع سنوية
 Quarterly instalments أقساط ربع سنوية
 Quarterly journal مجلة ربع سنوية
 Quarterly payments مدفوعات ربع سنوية
 Quarterly payments مدفوعات ربع سنوية
 Quarterly rent إيجار ربع سنوي
 Quarterly salary راتب ربع سنوي
 Quarterly trade accounts حسابات ربع سنوية
 Quartile الُربَْيع
 Quartile الربع اإلحصائي
 Quartile coefficient of variation معامل االختالف الربيعي
 Quartile deviation انحراف ربعي
 Quarto ربع فرخ ٢٨ × ٢١ سم
 Quash a verdict, to ألغى حكما
 Quash, to نقض، ألغى، أبطل
 Quasi بادئة بمعنى شبه، تقريبا
 Quasi-capital شبه رأس مال
 Quasi-contract شبه عقد
 Quasi-contract شبه عقد
 Quasi-corporation شبه شركة



 Quasi-delict شبه جنحة
 Quasi-instruction شبه أمر
 Quasi-judicial powers سلطات شبه قضائية
 Quasi-legislative powers سلطات شبه تشريعية
 Quasi-money شبه النقود
 Quasi-money; شبه نقود
 Quasi-monopoly شبه احتكار
 Quasi-negotiable instrument مستند شبه قابل للخصم
 Quasi-rent شبه ريع
 Quasi governmental شبه حكومي
 Quasi negociable instrument مستند شبه قابل للخصم أو التداول
 Quasi rent شبه أجرة
 Quasi stationary economy اقتصاد شبه متوقف
 Quay رصيف، مرسي
 Quay رصيف ميناء
 Quay berth مكان رسو
 Quay dues رسوم رصيف
 Quay side worker عامل موانئ، عامل رصيف
 Quayage رسم رصيف
 Quayage, quay handling charges رسوم الرصيف
 Queer  غريب، مختلف، مشبوه
 Queer money نقود مزيفة
 Queer transaction صفقة مشبوهة
 Query استفسار، سؤال، استعالم
 Question سؤال، مسألة، قضية، موضوع
 Question of fact مسألة واقع، مسألة موضوعية
 Question of law مسألة قانونية
 Question procedure مسألة إجراءات
 Question under consideration مسألة تحت الدراسة، - تحت البحث
 Question, to استجوب، طرح تساؤال، تساءل، تشكك
 Questionable محل تساؤل، -شك
 Questionable broker سمسار يدور حوله التساؤل
 Questioning approach منهج التقصي
 Questioning Attitude موقف التقصي
 Questioning attitude موقف التقصي
 Questionnaire استقصاء، استطالع رأى
 Questionnaire قائمة استجوابات 
 Questionnaire استقصاء، استبيان، استطالع رأى
 Questionnaire Bias التحيز في االستجواب 
 Queue طابور انتظار، صف
 Queue صف انتظار
 Queueing عملية االنتظار في الطابور
 Queuing models نماذج صفوف االنتظار
 Queuing theory نظرية صفوف االنتظار
 Queuing time زمن االنتظار
 Quick سريع، جاهز، حاضر
 Quick Asset Ratio نسبة التداول السريع
 Quick assets أصول سائلة، أصول حاضرة، أصول قابلة  للتحويل إلى نقد
 Quick assets أصول سائلة
 Quick assets ratio معدل التداول السريع
 Quick liabilities التزامات قصيرة األجل، خصوم قصيرة  األجل
 Quick ratio; acid test ratio نسبة السيولة السريعة
 Quick recovery انتعاش سريع، استئناف سريع لألعمال
 Quick return عائد سريع
 Quick returns ربح سريع، عائد سريع
 Quick sale بيع سريع، تصفية سريعة
 Quicken the pace, to أسرع في الخطي
 Quicken, to أسرع
 Quickie إضراب مفاجئ، إضراب بال مقدمات
 Quickly سريعا، بسرعة
 Quid pro quo بدل، تعويض
 Quid pro quo شئ مقابل شئ 
 Quiet ساكن، هادئ



 Quiet market سوق هادئة
 Quietus إيصال مخالصة
 Quietus براءة ذمة مالية
 Quietus of the rent إيصال إيجار
 Quinary خماسي
 Quinquennial خمسي
 Quinquennial plan خطة خمسية
 Quire رزمة ورق، ملزمة
 Quit خالص، محرر
 Quit ترك الفرد للعمل
 Quit a job, to اعتزل، ترك وظيفة
 Quit of liability محرر من التزاماته
 Quit rate معدل ترك العمل
 Quit, to غادر، انتقل، استقال
 Quitclaim تنازل عن حق، تخالص عن حق
 Quitclaim تخلى عن مطالبة، يتنازل
 Quitclaim deed سند تنازل
 Quittance مخالصة، إيصال
 Quittance مخالصة
 Quorum نصاب قانوني من األصوات
 Quorum نصاب قانوني
 Quota حصة، نصيب
 Quota حصة، نصاب
 Quota-free خارج الحصص
 Quota for IMF subscription حصة االكتتاب في صندوق النقد الدولي
 Quota restrictions قيود على الحصص
 Quota sample عينة حصيصة
 Quota sampling استطالع رأى بالعينة
 Quota Sampling المعاينة النسبية
 Quota system نظام الحصص
 Quota tax ضريبة محددة القيمة
 Quotable خاضع لنظام الحصص
 Quotable قابل للتسعير
 Quotable security ورقة مالية خاضعة لنظام الحصص
 Quotation عرض أسعار، تسعير، قائمة أسعار
 Quotation عرض أسعار
 Quotation board لوحة األسعار
 Quotation of prices تحديد األسعار
 Quotations أسعار اإلقفال
 Quotations أسعار معلنة
 Quote يتقدم بعرض أسعار، يقتبس
 Quote a loan, to حدد سعر قرض
 Quote a price, to حدد ثمنا
 Quote, to سعر، نقل قوالً، أشعار إلى نص
 Quoted مسعر، مدرج بقائمة األسعار
 Quoted ُمَسعَْر، ُمَسَجلْ 
 Quoted company شركة مسجلة
 Quoted list تسعيرة رسمية
 Quoted on the – when – issued market السعر المحدد لدى اإلصدار
 Quoted price السعر المحدد
 Quoted securities أوراق مالية مدرجة بالبورصة
 Quoted securities أوراق مالية مسجلة في البورصة
 Quoted Securities أوراق مالية مقبولة بالسعر الرسمي
 Quotidian يومي
 Quotidian يومي
 Quotient ناتج القسمة، خارج القسمة، حاصل -
 Quotient خارج القسمة، حاصل، ناتج
 Quotity مقدار ، نصاب
 Race جنس، سباق
 Race discrimination; racial - تفرقة عنصرية، تمييز عنصري
 Race relations act قانون العالقات العنصرية
 Race suicide انتحار عنصري
 Racial عنصري



 Racial conflicts صراعات عنصرية
 Racial discrimination تفرقة عنصرية
 Racial segregation تمييز عنصري
 Racism عنصرية، عرقية
 Rack رف
 Rack-rent إيجار باهظ
 Rack rent إيجار باهظ
 Racket كسب غير مشروع
 Racketeering استغالل، ابتزاز
 Radial شعاعي، نصف قطري، محوري
 Radially related figures أشكال مرتبطة قطريا
 Radian زاوية نصف قطرية
 Radiation إشعاع
 Radical جذري، أصلي، أساسي، جوهري، مطلق
 Radical جذري، عدد أصم
 Radical change تغيير جذري
 Radicalism مذهب األحرار المتطرفين، الراديكالية
 Radio مذياع
 Radio broadcasting إذاعة
 Radio communication مواصالت السلكية إذاعية
 Radiogram برقية بالراديو
 Radiotelegram برقية السليكة، برقية بالراديو
 Radius نصف قطر
 Radius of a circle نصف قطر الدائرة
 Radix جذر، دليل الجذر، أساس 
 Radix complement مكمل األساس
 Radix point عالمة األساس
 Rag paper ورقة نقدية
 Raging غاضب، جامح
 Raging inflation تضخم جامح
 Raid غارة، مضاربة في البورصة
 Raid محاولة لتخفيض األسعار
 Raid the bears, to تدخل لمنع المضاربين
 Raid the shorts, to تدخل لمنع العمليات المكشوفة
 Raid upon the shops هجوم على الشراء، تهافت على الشراء
 Raid, to أغار
 Rail قضيب، سكة جديد
 Rail bill of lading بوليصة شحن السكك الحديدية
 Rail bond سند سكة حديد
 Rail carriage نقل بالسكك الحديدية
 Rail transport نقل بالسكك الحديدية
 Railaroad, railway سكة حديد
 Railroad سكك حديدية
 Railroad consolidation تجمع شركات سكك حديدية
 Railroad haul رحلة السكك الحديدية
 Rails سندات سكك حديدية
 Railway سكة حديد
 Railway bill of lading بوليصة شحن بالسكك الحديدية
 Railway car عربة سكة حديد، عربة قطار
 Railway carriage عربة سكة حديد، نقل بالسكك الحديدية
 Railway carriage نقل السكك الحديدية
 Railway coach عربة سكة حديد
 Railway company شركة سكك حديدية
 Railway concession امتياز استغالل سكك حديدية
 Railway engine قاطرة
 Railway guide دليل سكك حديدية، مواعد --
 Railway industry صناعة سكك حديدية
 Railway journey رحلة بالسكك الحديدية
 Railway junction نقطة اتصال خطوط سكك حديد، مواصلة --
 Railway line خط سكة حديد
 Railway network شبكة خطوط سكة حديد
 Railway parcels service خدمة نقل طرود بالسكك الحديدية
 Railway policy بوليصة شحن بالسكك الحديدية، وثيقة ---



 Railway policy بوليصة شحن بالسكك الحديدية
 Railway pool اتحاد شركات شكك حديدية
 Railway rates تعريفة النقل بالسكك الحديدية
 Railway rates تعريفة السكك الحديدية
 Railway shares أسهم سكك حديدية
 Railway station محطة سكة حديد
 Railway station محطة سكك حديدية 
 Railway stock اسهم وسندات سكك حديدية
 Railway strike إضراب عمال السكك الحديدية
 Railway system شبكة خطوط سكة حديد
 Railway tarification وضع تعريفة النقل السكك الحديدية
 Railway ticket تذكرة سكك حديدية
 Railway traffic حركة شكك حديدية
 Railway train قطار سكة حديد
 Railway trip رحلة بالقطار
 Railway yard حوض بضائع ملحق بمحطة القارات
 Rainfed agriculture زراعة بعلية
 Raise زيادة، عالوة، رفع
 Raise زيادة، يزيد القيمة، يثير
 Raise a loan يعقد قرضا
 Raise a loan, to عقد قرضا، طرح-
 Raise a prohibition, to ألغى منعا، ألغى خطرا
 Raise a protest يجري بروتستو، يقدم احتاجا
 Raise a protest, to أجرى بروتستو، قدم احتجاجا
 Raise freight rates, to رفع معدالت رسوم الشحن
 Raise funds يجمع أمواال
 Raise funds, to حصل على أموال
 Raise money, to جمع أمواال
 Raise taxes, to خفف الضرائب
 Raise the embrago on, to رفع المقاطعة عن   …  
 Raise the price of, to رفع ثمن   …  
 Raise the salary, to رفع المرتب
 Raise, to رفع، زاد
 Raised check شيك زيدت قيمته بالتزوير
 Raised check شيك زيدت قيمته بالتزوير
 Raised letters حروف بارزة
 Raising of capital اقتراض األموال، رفع رأس المال باالقتراض
 Raising of capital جمع رأس المال
 Raising of funds جمع األموال
 Raising of the bank rate رفع سعر الخصم
 Rally نهضة، استئناف عمل
 Rally نشاط بعد ركود
 Ramification تشعب، تفرع
 Ramp ارتفاع باهظ
 Ramp زيادة باهظة في األسعار
 Rampant inflation تضخم جامح
 Rampant inflation تضخم جامح
 Ranch مزرعة تربية المواشي بأمريكا
 Rancher مالك مزرعة مواشي
 Random عشوائي، جزافي، صدفوي
 Random access الوصول العشوائي
 Random Access الوصول العشوائي 
 Random access device جهاز وصول عشوائي
 Random access file ملف وصول عشوائي
 Random access memory ذاكرة وصول عشوائي
 Random access storage وحدة تخزين عشوائية التداول
 Random check ضبط عشوائي
 Random choice اختيار عشوائي
 Random distribution توزيع عشوائي
 Random error خطأ عشوائي، - الصدفة
 Random factors عوامل عشوائية
 Random failure فشل غير متوقع
 Random fluctuations تقلبات عشوائية



 Random fluctuations in prices تقلبات عشوائية في األسعار
 Random number رقم عشوائي
 Random number generator مولد أعداد عشوائية
 Random number sequence ترتيب األرقام العشوائية
 Random numbers أعداد عشوائية
 Random observation method طريقة المالحظة العشوائية
 Random Observation Method طريقة المالحظة العشوائية
 Random order ترتيب عشوائي
 Random sample عينة عشوائية
 Random sampling المعاينة العشوائية
 Random selection سحب عشوائي للعينة
 Random variable متغير عشوائي
 Random variation تغير عشوائي
 Random walk theory نظرية االختيار التجريبي
 Randomization عشوائي
 Randomize يرتب عشوائيا
 Randomizing routine برنامج تطبيق الطريقة العشوائية
 Randomly عشوائيا
 Randomness عشوائية
 Randomness in drawing سحب عشوائي
 Range سعة، مدى، نطاق، تشكيلة
 Range مدى، مجال، نطاق
 Range النطاق
 Range of amount شريحة من الدخل
 Range of products تشكيلة المنتجات
 Range of products أنواع المنتجات
 Range of samples سلسلة العينات
 Rank صف، رتبة، طبقة، مرتبة
 Rank رتبة، مرتبة
 Rank and file السلك الكتابي
 Rank and File جمهور أفراد المشروع 
 Rank assigned to a debt مرتبة محددة لدين
 Rank between creditors تزاحم الدائنين، مراتب الدائنين
 Rank correlation coefficient معامل ارتباط الرتب
 Rank equally, to تساوى في المرتبة
 Rank of a mortgage مرتبة رهن
 Rank of matrix رتبة المصفوفة
 Rank, to رتب، صف
 Ranking تصنيف، ترتيب
 Ranking تصنيف
 Ranking Method طريقة التقدير الرتب
 Ranking method طريقة المراتب
 Ransom فدية، ثمن
 Ransom فّْدية
 Ransom money قيمة الفدية المطلوبة
 Ransom price ثمن الذهب
 Rapid سريع
 Rapid access loop دائرة سريعة التداول
 Rapid access memory ذاكرة الوصول السريع
 Rapid growth نماء سريع، نمو سريع
 Rapid progress تقدم سريع
 Rapporteur مقرر لجنة أو مؤتمر
 Rare نادر
 Rare occurrence حدث نادر
 Raster خطوط المسح (على الشاشة)
 Ratable نسبي، مفروض
 Ratable distribution تقسيم نسبي، توزيع نسبي
 Ratable value قيمة خاضعة للضريبة، قيمة ضريبية
 Ratable, rateable قابل للتكليف الضريبي
 Rate معدل، سعر، تعريفة
 Rate تعريفة، معدل، سعر
 Rate-collector جابي الضرائب، محصل الضرائب
 Rate board لوحة األسعار



 Rate card بطاقة األجور
 Rate collector محصل ضرائب محلية
 Rate cutting تخفيض التعريفات
 Rate cutting تخفيض فئات األجر
 Rate discrimination التمييز في األجور
 Rate earned on stock holder’s equity نسبة الربح إلى حقوق المساهمين
 Rate earned on total assets نسبة الربح إلى مجموع األصول
 Rate equalization grant منحة تسوية من الخزانة العامة
 Rate for money on loan معدل مقابل أجر اإلقراض 
 Rate in force تعريفة سارية
 Rate of absenteeism معدل الغياب، معدل التغيب عن
 Rate of absenteeism معدل التغيب
 Rate of adaptation سرعة التأقلم، سرعة التكيف
 Rate of advances معدل فائدة السلف
 Rate of amortization معدل االستهالك
 Rate of amortization معدل االستهالك
 Rate of assets growth معدل نمو األصول
 Rate of capital accumulation معدل تراكم رأس المال
 Rate of capital accumulation معدل تراكم رأس المال
 Rate of capital formation معدل تكوين رأس المال
 Rate of capital gains معدل عائد رأس المال
 Rate of capital turnover معدل دوران رأس المال
 Rate of change معدل التغير
 Rate of change معدل التغير
 Rate of commodity substitution معدل اإلحالل السلعي
 Rate of commodity substitution معدل اإلحالل السلعي
 Rate of contango سعر التسليف على األوراق المالية
 Rate of conversion سعر التحويل
 Rate of discount سعر الخصم، معدل الخصم
 Rate of discount سعر الخصم، معدل الخصم
 Rate of dissaving معدل االدخار السلبي
 Rate of dissaving معدل االدخار السالب
 Rate of economic growth معدل النماء االقتصادي، معدل النمو -
 Rate of economic growth معدل النمو االقتصادي
 Rate of exchange سعر الصرف
 Rate of expansion معدل االنتشار
 Rate of fare تعريفة النقل
 Rate of floating interest سعر الفائدة المعوم
 Rate of floating interest معدل الفائدة المعوم
 Rate of freight سعر الشحن، تعريفة الشحن
 Rate of gold سعر الذهب
 Rate of growth معدل النمو
 Rate of growth of liabilities معدل زيادة الخصوم
 Rate of growth of profits معدل زيادة الربح
 Rate of increase معدل الزيادة
 Rate of industrial expansion معدل التوسع الصناعي
 Rate of industrial growth معدل النمو الصناعي
 Rate of inflation معدل التضخم
 Rate of innovation معدل التجديد
 Rate of interest سعر الفائدة، معدل -، أجرة راس المال
 Rate of interest معدل الفائدة
 Rate of investment معدل االستثمار
 Rate of investment معدل االستثمار
 Rate of issue سعر اإلصدار 
 Rate of liabilities growth معدل نمو االلتزامات
 Rate of living مستوى المعيشة
 Rate of option معدل عالوة الخيار
 Rate of premium معدل العالوة
 Rate of profit معدل الربح
 Rate of profitability معدل الربحية
 Rate of remuneration معدل المكافأة
 Rate of response معدل التجاوب، - رد الفعل
 Rate of return معدل العائد، نسبة العائد



 Rate of return معدل العائد
 Rate of Return نسبة المردود
 Rate of return of capital معدل عائد رأس المال
 Rate of saving معدل االدخار
 Rate of substitution معدل اإلحالل
 Rate of technical substitution معدل اإلحالل الفني
 Rate of time preference معدل التفضيل الزمني
 Rate of turnover معدل الدوران
 Rate of wages معدل المرتبات
 Rate of wear and tear معدل اإلهالك
 Rate payer دافع الضرائب
 Rate per cent نسبة مئوية
 Rate variance تغاير معدل األجور، انحراف السعر
 Rate war حرب األسعار
 Rate, to قيم، قدر، سعر
 Rateable مستحق عليه ضريبة، خاضع للضريبة، قابل  للتقييم
 Rateable contribution مساهمة نسبية، ضريبة -
 Rateable value قيمة إيجارية خاضعة للضريبة
 Rated مقوم، مسعر، خاضع للضريبة
 Rated مسعر، مصنف
 Rated Activity Sampling تقدير الفعالية بالمعاينة
 Rated bonds سندات مصنفة
 Rated capacity سعة مقننة
 Rater ٌمقَّدر
 Rates ضرائب، عوائد
 Rates ضرائب، رسوم
 Rates and taxes ضرائب محلية وعوائد
 Rates rebate خفض الضرائب المحلية
 Ratification اعتماد، تصديق، موافقة
 Ratification تصديق، إقرار، مصادقة
 Ratify يصدق، يقرر
 Ratify the nomination, to اعتمد التعيين
 Ratify, to اعتمد، صدق
 Rating تقدير، تقييم، تسعير، تصنيف
 Rating تقدير
 Rating act قانون خفض الضرائب المحلية
 Rating of goods تصنيف البضائع
 Rating Scale ميزان التقدير
 Rating scales method طريقة التقدير النسبي (لألداء)
 Rating system نظام التسعير
 Ratio نسبة، معدل، صلة
 Ratio نسبة، معدل
 Ratio-delay study دراسة نسب التأخير
 Ratio – Delay Study دراسة نسبة التأخير
 Ratio analysis تحليل النسب
 Ratio between gold and silver نسبة بين الذهب والفضة
 Ratio estimate تقييم بطريقة النسب
 Ratio of exchange سعر الصرف، معدل التبادل
 Ratio of input to output نسبة العوامل لإلنتاج
 Ratio of similitude نسبة التشابه
 Ratio of weight معدل الموازنة
 Ratio scale جدول اللوغاريتمات
 Ratio test اختبار النسبة
 Ration جراية، حصة تموينية، تعيين، راتب
 Ration bread, to رشد الخبز، وزع الخبز بنظام الحصص
 Ration card بطاقة تموين
 Ration system نظام البطاقات التموينية
 Ration, to رشد، أخضع لنظام التعيينات أو الحصص
 Rational رشيد، متعقل
 Rational رشيد، معقول، نسبي
 Rational behavior سلوك متعقل، تصرف رشيد
 Rational behavior سلوك رشيد، سلوك منطقي
 Rational Buying الشراء التعقلي



 Rational choice اختيار رشيد
 Rational decision القرار الرشيد
 Rational function دالة نسبية
 Rational root theorem نظرية الجذر النسبي
 Rational use of energy استخدام رشيد للطاقة
 Rationalisation ترشيد
 Rationalist داعية للترشيد
 Rationality الرشد
 Rationalization الترشيد، التبرير
 Rationalization التنظيم المنطقي
 Rationalization of labor ترشيد العمل
 Rationalization of production ترشيد اإلنتاج
 Rationalized job structure هيكل وظيفي مرشد
 Rationing ترشيد، تقييد، تقنين
 Rationing تقنين، تسعير جبري
 Rationing تحديد (تقنين) البضائع
 Rationing by price ترشيد عن طريق التسعير
 Rationing of credit ترشيد االئتمان
 Rationing of exchange تقييد الصرف، ترشيد الصرف
 Rationing of exchange تحديد التحويل الخارجي
 Rations مقننات
 Raw coffee بن أخضر
 Raw cotton قطن خام
 Raw data بيانات أولية، - خام
 Raw data بيانات خام، بيانات غير مجهزة
 Raw iron حديد خام
 Raw materials مواد أولية، مواد خام
 Raw sugar سكر خام
 Rayon حرير صناعي
 Re بشأن، بخصوص، متعلق بـ
 Re بخصوص، بشأن
 Re-employment إعادة االستخدام
 Re-endorse يَُظهر ثانية
 Re-endorsement تظهير جديد
 Re-engage an employee, to أعاد استخدام موظف
 Re-engage, to أعاد استخدام، أعاد تعيين
 Re-engagement إعادة التعيين
 Re-entrant program برنامج مشترك
 Re-entry permit تأشيرة ذهاب وعودة
 Re-equilibrating معيد للتوازن
 Re-equilibrating mechanisms أجهزة معيدة للتوازن
 Re-establish أرجع الشيء إلى أصله، عزز، ثبت، وثق،  وطد
 Re-evaluation إعادة التقييم
 Re-exchange تبديل، تغيير، غيار
 Re-exchange إعادة صرف، سحب كمبيالة
 Re-exchange account حساب إعادة الصرف
 Re-exchange of a bill of exchange تغيير كمبيالة
 Re-exchange, to أعاد صرف، أعاد سحب كمبيالة
 Re-export إعادة التصدير، يعيد التصدير
 Re-export trade تجارة دولية ثالثية، تجارة إعادة التصدير
 Re-export trade تجارة وسيطة، تجارة إعادة التصدير
 Re-export, to أعاد التصدير
 Re-exportation إعادة التصدير
 Re-exportation certificate شهادة إعادة تصدير
 Re-exported معاد تصديره
 Re-lease, to أعاد تأجير
 Re-ordering level مستوى إعادة الطلب
 Re-ordering quantity كمية إعادة الطلب
 Re-use إعادة استعمال
 Re-use of waste water إعادة استخدام مياه الصرف
 Re-use price سعر إعادة االستخدام
 Re – evaluation Method of   Depreciation طريقة إعادة التثمين لالندثار 
 Reach a high price, to تحصل على ثمن مرتفع



 Reach an agreement, to توصل إلى اتفاق   …  
 Reach, to وصل، تحصل، توصل
 Reacquire a property, to استرد ملكية
 Reacquire, to استرد، استعاد
 React, to قاوم، استجاب، تفاعل، أبدى رد فعل
 Reaction رد فعل، استجابة، تفاعل
 Reaction رد فعل، تداعي، تفاعل متسلسل
 Reactionary رجعي
 Reactivate ينشط
 Read قراءة
 Read-after-write check اختبار القراءة بعد الكتابة
 Read-mostly memory (RMM) ذاكرة للقراءة غالبا
 Read-only memory (ROM) ذاكرة للقراءة فقط
 Read-punch unit وحدة قراءة وتثقيب
 Read and confirmed تلى ووفق عليه
 Read backwards قراءة عكسية
 Read brush فرشاة القراءة
 Read error خطأ القراءة
 Read head رأس القراءة
 Read out القراءة من الحاسب
 Read rate معدل القراءة
 Read roller اسطوانة قراءة
 Read screen شاشة قراءة
 Read time زمن القراءة
 Read write channel قناة قراءة وكتابة
 Read write head رأس الكتابة والقراءة
 Read, to قرأ، فسر
 Reader قارئ، قارئة
 Reader وحدة قراءة
 Reader interpreter وحدة قراءة وترجمة
 Readiness استعداد، تجهيز
 Reading brush فرشاة قراءة
 Readjust, to صحح، صوب
 Readjustment تصحيح، تصويب
 Readjustment إعادة الضبط، التعديل
 Readjustment of currencies تصويب معادالت العمالت
 Readmission قبول مجدد، إعادة القبول، دخول مرة ثانية
 Ready جاهز، مستعد
 Ready-made جاهز
 Ready-reckoner جدول حسابات معد
 Ready capital راس مال عامل
 Ready made جاهز، مصنوع آليا
 Ready money نقدية حاضرة، سيولة
 Ready money نقدية حاضرة
 Real حقيقي، عقاري، عيني
 Real حقيقي، ملموس، مادي، عيني
 Real account حساب حقيقي
 Real accounts حسابات حقيقية
 Real action دعوى عينية
 Real assets عقارات، أصول ثابتة
 Real assets أصول حقيقية
 Real burden رهن عقاري
 Real capital راس مال عيني
 Real capital رأس المال الحقيقي
 Real causes األسباب الحقيقية
 Real contract عقد فعلي
 Real cost تكلفة حقيقية
 Real cost تكلفة حقيقية
 Real credit اعتماد عيني
 Real estate عقارات، مبان، شئون عقارية
 Real estate أمالك عقارية، أموال غير منقولة
 Real estate bank مصرف عقاري
 Real estate bond سند مضمون بعقار 



 Real estate broker سمسار عقارات
 Real estate company شركة عقارية
 Real estate credit ائتمان عقاري
 Real estate credit ائتمان عقاري
 Real estate guarantee ضمان عيني
 Real estate investment استثمار عقاري
 Real estate leasing اعتماد إيجاري، بيع إيجاري عقاري
 Real estate loan قرض عقاري
 Real estate loan قرض عقاري
 Real estate market سوق عقارية
 Real estate market سوق عقارية
 Real estate mortgage رهن عقاري
 Real estate mortgage رهن الملك العقاري
 Real estate property أموال عقارية، عقارات
 Real estate securities أوراق مالية عقارية
 Real estate speculator مضارب عقاري، - على عقارات
 Real estate tax ضريبة عقارية
 Real estate tax ضريبة عقارية
 Real guarantee ضمان عيني
 Real income دخل حقيقي، دخل من عقارات
 Real income دخل حقيقي
 Real interest الفائدة الحقيقية
 Real interest rate سعر الفائدة الحقيقي
 Real investment استثمار حقيقي، استثمار عيني
 Real money نقود حقيقية، - معدنية
 Real money نقود حقيقية
 Real needs حاجات حقيقية
 Real Needs االحتياجات الحقيقية
 Real number عدد حقيقي
 Real property ملكية عقارية
 Real property ملك عقاري
 Real rate of interest معدل فائدة واقعي
 Real rate time وقت فعلي
 Real right حق عيني
 Real securities أوراق مالية عقارية
 Real shares أسهم عينية
 Real tare الوزن الحقيقي للعبوة
 Real time الوقت الحقيقي
 Real time address عنوان في الوقت الحقيقي
 Real time clock ساعة قياس الوقت الحقيقي
 Real time computer حاسب في الوقت الحقيقي
 Real value قيمة حقيقية، - فعلية، - واقعية
 Real variable متغير حقيقي
 Real wage األجر الحقيقي
 Realignment إعادة ربط، مواءمة، تصحيح
 Realignment of a currency تصويب سعر تعادل عملة
 Realism الواقعية، مذهب الواقعية
 Realistic واقعي، حقيقي
 Realistic planning تخطيط واقعي
 Reality حقيقة، واقع
 Reality حقيقة، واقع
 Realizable محقق، ممكن بيعه، قابل للتحقيق
 Realizable assets أصول قابلة للتسييل
 Realizable assets أصول يمكن بيعها
 Realizable securities أوراق مالية قابلة للبيع
 Realizable securities أوراق مالية يمكن بيعها
 Realizable value قيمة التصفية، - البيع
 Realizable value قيمة محققة
 Realization تحقيق، تصريف، بيع، إنجاز
 Realization تحويل إلى نقود، بيع
 Realization تحويل الموجودات إلى نقد
 Realization account حساب التسوية، حساب التصفية
 Realization and liquidation account حساب التصفية، ميزانية التصفية



 Realization of a pledge تصرف في رهن، تحويل رهن
 Realization value ناتج التصفية
 Realization value قيمة التصفية
 Realize يحقق (ربحا)، يحول إلى نقد
 Realize, to حقق، سيل، حول إلى نقود
 Realized Production اإلنتاج الفعلي المتحقق
 Realized profits األرباح المحققة
 Realized yield ربح محقق
 Reallocation of resources إعادة تخصيص الموارد
 Realtor وسيط عقاري
 Realtor وكيل عقاري، سمسار عقاري
 Realty عقارات، أعيان، أموال عقارية
 Realty ملك عقاري، أموال عقاري
 Reaming ضبط الثقوب
 Reap profit, to حقق ربًحا
 Reap, to حصد، تحصل، نال
 Reappraisal إعادة تقييم
 Reappraisal إعادة التقييم
 Reappraise يعيد التقييم
 Reappraise, to أعاد تقييم
 Reappropriation ترحيل االعتمادات
 Rearrange يعيد الترتيب
 Reason سبب، دافع، منطق
 Reason in a circle, to تفاهم في دائرة مغلفة
 Reason, to تفاهم، علل، ناقش
 Reasonable معقول، مقبول
 Reasonable offer عرض مقبول
 Reasonable price ثمن معتدل
 Reasonable price أسعار معقولة
 Reasonableness check اختبار المعقولية
 Reasoned refusal رفض معلل
 Reasoning استدالل، تعليل، منطق
 Reassessment إعادة تقييم، تعديل القيمة
 Reassessment إعادة التقييم
 Reassignment تغيير المهام
 Reassignment تغيير المهام (الواجبات)
 Reassurance إعادة تأمين، إعادة تأكيد
 Rebate تخفيض، إسقاط، خصم مسموح به، حطيطة
 Rebate خصم، تخفيض، تنزيل
 Rebate تخفيض
 Rebate cartels اتحادات خفض السعر
 Rebate of freight تخفيض األجرة
 Rebate of premium تخفيض قسط التأمين
 Rebound ينتعش، ارتفاع األسعار بعد انخفاضها 
 Rebuild inventories, to أعاد تكوين المخزون
 Rebuild, to أعاد بناء، أعاد تشييد
 Rebut يدحض، يدفع أو يرد بالبينة
 Rebut, to رد، رفض، دحض
 Recall قياس االستجابة، استدعاء، يبطل، يلغي
 Recall قياس االستجابة
 Recall test اختبار تذكر
 Recall, to استرجع، استعاد، استدعى
 Recapitalization إعادة الرسملة
 Recapitalize يعيد الرسملة
 Recapitulate يلخص، يعيد باختصار
 Recapitulation ملخص، موجز، إجمالي
 Recash يسدد الصندوق
 Recede ينسحب، ينجز، يتراجع
 Recede, to انخفض، تراجع، تقهقر
 Receipt إيصال، استالم، مخالصة، إيراد
 Receipt إيصال إبراء الذمة، إيصال، استالم
 Receipt-book دفتر إيصاالت
 Receipt for duty إيصال تسديد الرسم



 Receipt for payment إيصال سداد
 Receipt for rent إيصال إيجار
 Receipt for rent إيصال سداد أجرة مسكن
 Receipt form نموذج إيصال
 Receipt in due form إيصال قانوني، إيصال رسمي
 Receipt in full إيصال بساد كامل القيمة، مخالصة
 Receipt in full مخالصة بكامل القيمة
 Receipt in full discharge مخالصة نهائية
 Receipt of goods  استالم البضائع
 Receipt on account إيصال تحت الحساب، - من أصل المطلوب
 Receipt on the balance مخالصة نهائية، إيصال مبرئ للذمة
 Receipt stamp duty طابع تمغة على اإليصاالت 
 Receipt, to استلم، تخالص
 Receipts إيرادات، مقبوضات، متحصالت
 Receipts مقبوضات، إيرادات، متحصالت
 Receipts-book دفتر المقبوضات
 Receipts and expenditures اإليرادات والمصروفات
 Receivable مستحق القبض، مدين
 Receivables ذمم، مدينون، مقبوضات، أوراق قبض
 Receivables ذمم، حسابات المدينين، مبالغ مستحقة للقبض
 Receive يتسلم، يقبض
 Receive interruption إيقاف االستالم
 Receive, to استلم
 Received تسلم، خالص
 Received bill of lading سند استالم بضائع للشحن
 Received bill of lading بوليصة شحن بضائع تم تسلمها
 Received cash-book دفتر المقبوضات
 Received cash book دفتر اإليرادات، دفتر الصندوق الوارد
 Received for shipment استلم للشحن
 Received with thanks خالص مع الشكر
 Receiver حارس قضائي، ممثل الدائنين، مصف
 Receiver حارس قضائي، وكيل التفليسة، المرسل إليه،  مستقبل
 Receiver and manager; سنديك التفليسة، مدير أموال التفليسة
 Receiver in bankruptcy حارس التفليسة
 Receiver in lunacy قيم على أموال سفيه
 Receiver in lunacy َقيّْم على أموال ناقص األهلية
 Receiver’s bond كفالة الحارس القضائي
 Receiver’s Certificate شهادة المستلم باألمانة
 Receivership إدارة أموال التفليسة
 Receivership حراسة قضائية، جمعية دائني المفلس
 Receiving استالم، تسلم، مستلم، مستقبل
 Receiving cashier صراف وارد
 Receiving department إدارة االستالم
 Receiving Department دائرة استالم
 Receiving home مركز استقبال
 Receiving note إشعار استالم
 Receiving of advices استالم إشعارات
 Receiving office مكتب وارد، - استقبال
 Receiving order أمر بفرض الحراسة
 Receiving order  أمر المحكمة بتحويل أموال المفلس إلى  حارس قضائي
 Receiving report بيان االستالم
 Receiving station محطة استقبال
 Receiving teller صراف إيداع
 Reception استالم، استقبال، ترحيب، قبول، حقل
 Reception facilities شروط القبول
 Receptivity االستجابة، التقبل
 Recession ركود، ازمة، تقلص، تراجع
 Recession كساد، انحسار النشاط االقتصادي
 Recession الكساد
 Recessional انحساري، متعلق بهبوط النشاط االقتصادي
 Recharge دفع أجرة مقدما
 Recharge note مذكرة دفع أجرة شحن أو بريد مقدما
 Rechartering إعادة استئجار (سفينة أو طائرة)



 Recidivisme عود، انتكاسة
 Recipe وصفة، حل
 Recipient مستفيد، مستلم، مرسل إليه
 Recipient مستلم، مستفيد، متلق، مرسل إليه
 Recipient country بلد مستفيد
 Recipient of services مستفيد من خدمات
 Reciprocal تبادلي، متقابل، مشترك، متبادل
 Reciprocal متبادل
 Reciprocal accounts حسابات متقابلة
 Reciprocal assistance مساعدة متبادلة
 Reciprocal buying شراء متبادل
 Reciprocal Buying عملية شراء متبادلة
 Reciprocal concessions تنازالت متقابلة
 Reciprocal contract عقد تبادلي، - ثنائي
 Reciprocal contract عقد تبادلي
 Reciprocal curve المنحنى العكسي
 Reciprocal determinants محددات متبادلة
 Reciprocal equation معادلة تبادلية
 Reciprocal exchange رابطة التأمين المتبادل
 Reciprocal holdings مساهمة متبادلة
 Reciprocal holdings مساهمات متبادلة
 Reciprocal insurance تأمين متبادل
 Reciprocal of a matrix معكوس المصفوفة
 Reciprocal ratio معامل مشترك
 Reciprocal trade agreement اتفاقية تجارية متبادلة
 Reciprocate يتبادل
 Reciprocity تبادل، تقابل، معاملة بالمثل
 Reciprocity تبادل، معاملة بالمثل
 Reciprocity التبادلية في الشراء
 Reciprocity of treatment معاملة بالمثل
 Reckless متهور، طائش
 Reckon يحسب
 Reckon in يقدر
 Reckon off يطرح
 Reckon, to حسب، احتسب، قدر
 Reckoner جدول الحسابات
 Reclaimable قابل لالسترداد، قابل للتحصيل
 Reclaimable scraps مخلفات يمكن تصنيعها
 Reclaimed مستعاد، أعيد إصالحه، عيد إلى اصله
 Reclaimed land أرض مستصلحة
 Reclaimed land أرض مستصلحة
 Reclamation مطالبة بمبلغ، استصالح أرض
 Reclamation مطالب بمبلغ مغلوط فيه
 Reclamation تصحيح قيد مبالغ
 Reclassificatian  إعادة التصنيف
 Recognition اعتراف، إقرار
 Recognition تعرف، إقرار، اعتراف
 Recognition of debt إقرار بالدين
 Recognizance of debt إقرار بالمديونية، سند إذني
 Recognized معترف به، معتمد
 Recognized agent وكيل معتمد
 Recognized merchant تاجر معتمد
 Recoinage إعادة ضرب عملة، إعادة سك عملة
 Recoinage إعادة سك العملة
 Recommend يوصي، يزكي بتوصية
 Recommendable موصى به، جيد
 Recommendable investment استثمار موصى به، - جيد
 Recommendation توصية، تسجيل بريدي
 Recommendation توصية
 Recommendation of dividend اقتراح بصرف ربيحة
 Recommended موصى به، مسجل
 Recommended price ثمن موصى به
 Recompense مكافأة، جزاء، تعويض



 Recompense جزاء، تعويض
 Recompense for a loss, to عوض خسارة
 Recompense, to كافأ، عوض
 Recomputation إعادة الحساب
 Reconcile an account, to سوى حسابًا
 Reconcile, to صالح، سوى، وفق
 Reconciliation مصالحة، تسوية، توفيق
 Reconciliation مطابقة (بين سجلين)، مصالحة
 Reconciliation account حساب التسويات
 Reconciliation of accounts تسوية الحسابات، مذكرة تسوية
 Reconciliation statement مصادقة، رد بالتصديق
 Reconciliation statement بيان مطابقة، بيان تسوية
 Reconditioned مجدد، مرمم
 Reconditioned car سيارة مجددة
 Reconditioning تجديد، ترميم، إصالح
 Reconditioning expenses مصاريف التجديد
 Reconduction تجديد
 Reconduction تجديد، استمرار وضع قانوني
 Reconduction of a lease تجديد عقد إيجار
 Reconsider أعاد النظر، راجع
 Reconsideration إعادة النظر، دراسة الموضوع مجددا
 Reconsign يغير الجهة التي تشحن البضاعة إليها
 Reconsignment تغيير وجهة الرحلة
 Reconstitution إعادة تكوين
 Reconstruction إعادة بناء، إعادة تشييد، تعمير
 Reconstruction إعادة بناء
 Reconstruction of a company إعادة تأسيس شركة
 Reconversion إعادة إلى الوضع السابق
 Reconversion إعادة إلى وضع سابق، تحويل
 Reconversion of an industry إعادة صناعة إلى وضعها األول
 Reconvey يعيد إلى مركز، يعيد إلى مالك سابق
 Reconveyance إعادة ملكية بعد شطب الرهن
 Reconveyance إعادة ِمْلك إلى مالك سابق، رد حق
 Record رقم قياسي، تسجيل، سجل، دفتر، أرشيف 
 Record سجل، يسجل، يقيد
 Record blocking تجميع السجالت
 Record charts (اإلنتاج) خرائط تسجيل
 Record count عدد السجالت
 Record data بيانات دفترية
 Record date تاريخ التسجيل
 Record date of dividend تاريخ استحقاق ربح األسهم
 Record density كثافة التسجيل
 Record figure رقم قياسي
 Record format شكل السجل
 Record gap فجوة السجالت
 Record head رأس التسجيل
 Record keeping حفظ التسجيالت
 Record key مفتاح السجل
 Record layout تصميم السجل
 Record length طول السجل
 Record level مستوى قياسي
 Record of a bank سجالت مصرف
 Record of checks drawn سجل الشيكات المسحوبة
 Record of evidence محضر إدالء بشهادة
 Record of evidence محضر ضبط
 Record of proceedings مضبطة
 Record of punishment صحيفة السوابق
 Record office قلم الكتاب، قسم األرشيف
 Record output إنتاج قياسي، إنتاجية قياسية
 Record price ثمن قياسي
 Record prices أثمان أو أسعار قياسية
 Record separator فاصل السجل
 Record, to سجل، قيد



 Recorded مسجل، مقيد
 Recorded delivery تسليم مسجل
 Recorder مسّجل
 Recorder of deeds مأمور الشهر العقاري
 Recording تسجيل
 Recording channel قناة التسجيل
 Recording density كثافة التسجيل
 Recording meetings تسجيل االجتماعات
 Recording mode منوال التسجيل
 Recording the quantities تسجيل الكميات
 Recording track مسار التسجيل
 Records management إدارة المحفوظات
 Records manual دليل المحفوظات
 Records storage تخزين المحفوظات
 Recount إعادة العد، إعادة اإلحصاء
 Recount of votes إعادة إحصاء األصوات
 Recoup يسترد، يستعيد
 Recoup losses, to استعاض الخسائر
 Recoup, t o استعاض، عوض، استرد، استنزل
 Recoupment تعويض عن
 Recourse رجوع
 Recourse حق الرجوع
 Recourse حق الروع في المطالبة
 Recourse against رجوع على
 Recourse on bill of exchange رجوع على الموقعين أو الضامنين في كمبيالة
 Recourse on bill of exchange رجوع على الموقعين على الكمبيالة
 Recover يسترد، يسترجع
 Recover a debt, to استرد دينا، حصل دينا
 Recover damages, to استعاض األضرار
 Recover the money lost, to استعاد المال المفقود
 Recover, to استرد، استرجع، استعاد األصل
 Recoverable قابل لالسترداد، قابل للتحصيل
 Recoverable يستعاد، يمكن استعادته
 Recoverable debt دين يمكن تحصيله
 Recovery استرداد، استرجاع، انتعاش، تحصيل
 Recovery انتعاش، استرداد
 Recovery استعادة النشاط االقتصادي
 Recovery from fall-back استئناف التنفيذ العادي
 Recovery of business انتعاش العمال، معاودة النشاط
 Recovery of damages حصول على تعويض عن األضرار
 Recovery of expense استعادة النفقات
 Recovery of Expenses استعادة النفقات
 Recovery of funds تحصيل األموال
 Recovery of prices ارتفاع األسعار
 Recovery of tax تحصيل الضرائب
 Recovery of the stock إعادة تكوين رأس المال
 Recovery plan خطة التصويب، - اإلصالح
 Recovery point نقطة استعادة التشغيل
 Recrudescence تفاقم
 Recruiting استخدام، استقطاب
 Recruiting of workers استقطاب العمال
 Recruitment تجنيد، اختيار، تعيين
 Recruitment استقطاب
 Recruitment االستقطاب
 Recruitment by open competition تعيين بالمسابقة العامة
 Rectangle مستطيل
 Rectangle مستطيل
 Rectification تقويم، تصحيح، معالجة
 Rectification cost تكلفة معالجة المنتجات المعيبة
 Rectification Cost كلفة معالجة المنتجات
 Rectify يصلح، يصوب، يصحح
 Rectify an error, to صوب خطأ
 Rectify, to صوب، صحح، عدل



 Recurrence عود، إعادة الكرة، معاودة
 Recurrent معاود، دوري، متواتر
 Recurrent expenditures نفقات جارية يتكرر دفعها
 Recurrent series سلسلة متوالية دائرة
 Recurrent strikes إضرابات متوالية، - متعاودة
 Recurring متكرر (الورود أو الحدوث)
 Recurring continued fraction كسر متسلسل دوري
 Recurring decimal كسر عشري دوري
 Recurring expenses مصروفات متكررة
 Recursive متكرر، يمكن تكراره
 Recursive models نماذج متكررة، يمكن تكرارها
 Recycle (أموال) يعيد استخدام (الموارد)، يعيد توظيف
 Recycle surplus funds, to أعاد دوران الموال الفائضة
 Recycle, to أعاد الدورة
 Recycling إعادة دوران (رأس المال)
 Red أحمر
 Red أحمر (مدين)
 Red-handed ُمتََلبّس بالجرم
 Red bill of lading بوليصة شحن حمراء
 Red clause credit اعتماد بدفعة مقدمة
 Red Clause Credit اعتماد الدفعة المقدمة
 Red ink حبر أحمر (تسجل به الخسارة)
 Red Ink Entry قيد باللون األحمر
 Red ink interest فوائد نمر حمراء
 Red interest فوائد مدينة
 Red interest tape بيروقراطية، روتين
 Red Tamp الروتين الحكومي
 Red tape تعقيدات روتينية
 Redeem يسترد قيمة، يفك (رهنا)، يستهلك سندا
 Redeem a bond to, استهلك سندا، استعاد قيمة سند
 Redeem a debt, to استهلك قرضا
 Redeem a mortgage, to فك رهنا، طهر العين من رهن
 Redeem a property, to طهر ملكية من الرهون
 Redeem an annuity, to استهلك قسطا سنويا
 Redeem, to استهلك سندا، رد قيمة، طهر عينا، شطب  رهنا، أنقذ
 Redeemability قابلية لالسترداد
 Redeemable قابل لالستهالك، قابل للتحصيل
 Redeemable القابلية لالسترداد، القابلية لالستهالك 
 Redeemable bond سند قابل لالسترداد
 Redeemable Bond سند الدين القابل لإلطفاء
 Redeemable debenture سند قابل لالستهالك
 Redeemable debenture سند قابل لالسترداد
 Redeemable loan قرض قابل لالستهالك
 Redeemable loan قرض قابل لالسترداد
 Redeemable securities أوراق مالية قابلة لالسترداد
 Redeemable stock أسهم قابلة لالسترداد
 Redelivery bond تعهد بإعادة الملك المحجوز
 Redemption استهالك، استرداد، تطهير عين، شطب رهن
 Redemption استرداد القيمة، استهالك، شطب رهن
 Redemption at par سداد بعسر التعادل
 Redemption bonds سندات محولة
 Redemption date تاريخ االستهالك، تاريخ االسترداد
 Redemption fund مجمع االستهالك 
 Redemption fund صندوق استهالك
 Redemption of a debt سداد الدين
 Redemption of a mortgage تطهير عين من الرهن
 Redemption of bonds استرداد قيمة السندات
 Redemption of bonds وفاء (أو رد قيمة) السندات
 Redemption of the national debt استهالك القرض العام
 Redemption premium عالوة سداد
 Redemption price ثمن االسترداد
 Redemption price سعر االستهالك (للسهم أو السند)
 Redemption Price سعر اإلطفاء



 Redemption table جدول استرداد، - استهالك
 Redemption value قيمة استردادية
 Redemption yield العائد اإلجمالي لألسهم المستهلكة
 Redeployment إعادة توزيع
 Redeployment إعادة توزيع، إعادة انتشار
 Redeployment of labor إعادة تنظيم العمالة
 Redeployment of labor force عادة توزيع القوة العاملة
 Redevelopment تعمير، إعادة تعمير
 Redhibition بطالن البيع بسبب غير خفي
 Redirection إعادة إرسال
 Rediscount إعادة الخصم
 Rediscount a bill, to أعاد خصم كمبيالة
 Rediscount ceilings حدود إعادة الخصم، سقوف إعادة الخصم
 Rediscount quota حصة محددة إلعادة الخصم
 Rediscount rate معدل إعادة الخصم
 Rediscount rate سعر إعادة الخصم
 Rediscount, to أعاد خصم
 Rediscountable قابل إلعادة الخصم
 Rediscountable (commercial) papers أوراق (تجارية) قابلة للخصم
 Rediscountable bill سند قابل إلعادة الخصم
 Rediscountable Commercial Papers األوراق التجارية القابلة للخصم
 Rediscountable credit قرض قابل إلعادة الخصم، ائتمان قابل--
 Rediscounted bills كمبياالت معاد خصمها
 Rediscounting إعادة خصم
 Redistribution إعادة التوزيع
 Redistribution of credit إعادة توزيع االئتمان
 Redistribution of income إعادة توزيع الدخل
 Redistribution of income إعادة توزيع الدخل
 Redistribution of purchasing power إعادة توزيع القوة الشرائية
 Redistribution of wealth إعادة توزيع الثروة
 Redraft كمبيالة رجوع، كمبيالة بديلة
 Redraft كمبيالة رجوع
 Redraft سفتجة رجوع
 Redrafting of the acts تعديل الوثائق
 Redraw يسحب ثانية
 Redress استعادة، تعويض، إصالح، رجوع
 Redress يصلح، يقوم، يعوض، إصالح، تعويض،  يصحح
 Redress social wrongs, to صحح الظلم االجتماعي
 Redress, to أصلح، استعاد، صحح
 Reduce taxes, to خفف الضرائب، خفض الضرائب
 Reduce the bank rate, to خفض سعر الخصم
 Reduce the cost of living, to خفض تكلفة المعيشة
 Reduce the par value to خفض القيمة االسمية
 Reduce to a minimum, to خفض إلى الحد األدنى
 Reduce, to قلل، خفض، خفف
 Reduced ُمَخفَضْ 
 Reduced equation معادلة مختزلة
 Reduced goods تصفية بضائع، سلع مخفضة
 Reduced price ثمن مخفض
 Reduced prices أسعار منخفضة
 Reduced rate سعر منخفض
 Reduced rates تعريفة مخفضة
 Reduced tariff تعريفة مخفضة
 Reducing balance method نظام االستهالك المتناقص
 Reduction تخفيض، انخفاض، تنزيل، خفض
 Reduction factor عامل تخفيض
 Reduction Instalment Method طريقة القسط التناقصي
 Reduction of a fraction اختزال الكسر
 Reduction of capital تخفيض رأس المال
 Reduction of costs تخفيض التكاليف
 Redundancy فائض، زيادة عن الحاجة، إسهاب 
 Redundancy زائد عن الحاجة، فائض، الحشو
 Redundancy check اختبار الحشو



 Redundancy compensation تعويض البطالة الجزئية
 Redundancy of workers فائض عمالة
 Redundant زائد، فائض عن الحاجة
 Redundant character حرف زائد (أو فائض)
 Redundant code شفرة فائضة
 Redundant equation معادلة فيها جذور دخيلة
 Redundant number عدد زائد
 Redundant population عدد سكان زائد
 Redundant workers عمال فائضون عن حاجة العمل
 Reel بكرة
 Reel label عالمة بكرة
 Reel number رقم البكرة
 Reel sequence number رقم ترتيب البكرة
 Reel serial number الرقم التسلسلي للبكرة
 Reel size حجم البكرة
 Reel slot ثقب البكرة
 Reentry إعادة القيد، إعادة التسجيل 
 Reentry point نقطة إعادة اإلدخال
 Reentry system نظام إعادة اإلدخال
 Ref (reference) مرجع، مصدر استعالم
 Refer يشير، يحيل
 Refer to يشير إلى، يحيل إلى
 Refer to drawer رجوع على الساحب
 Refer to drawer ارجع إلى الساحب
 Refer, to أحال، أشار، أردع، أجل
 Referee حكم، محكم، محقق، ضمان
 Referee َحَكْم، محقق قضائي
 Referee between arbitrators محكم محايد، ثالث المحكمين
 Referee in bankruptcy مأمور تفليسة، مصف قضائي
 Referee in bankruptcy َحَكْم التفليسة
 Referee in case of need ضامن احتياطي، معطي الضمان
 Referee in case of need المرجع عن اقتضت الحاجة، ضامن الكمبيالة
 Reference إحالة، إشارة، إسناد، مرجع
 Reference مرجع، دليل
 Reference address عنوان مرجع
 Reference bank مصرف يرجع إليه
 Reference book مرجع، كتاب يرجع إليه
 Reference currency عملة إسناد، عملة قياس، عملة السداد
 Reference cycle دورة قياسية
 Reference group جماعة مرجعية
 Reference Group الجماعة المرجعية (االسترشادية)
 Reference listing قائمة مرجعية
 Reference mark عالمة دليلية
 Reference number رقم اإلحالة، رقم المرجع
 Reference number رقم اإلحالة
 Reference period فترة أساس
 Reference position نقطة األساس
 Reference price سعر استرشادي، سعر اإلسناد
 Reference price السعر المرجعي
 Reference rate سعر االتفاق
 Reference slip بطاقة للتذكرة، - مراجع
 Reference slip مذكرة اإلحالة 
 Reference supply تغذية مرجعية
 Reference tape شريط مرجعي
 Reference time زمن مرجعي
 Reference work مرجع، مستند
 Referendum استفتاء شعبي، اقتراع عام
 Referendum استفتاء عام
 Referral of workers ترشيح العمال للعمل
 Refill يمأل ثانية، عبوة جديدة
 Refinancing إعادة التمويل
 Refinancing commitment التزام بإعادة التمويل
 Refinancing option خيار إعادة التمويل



 Refinement تهذيب، تنقية، تحسين
 Refinery مصفاة، مصنع تكرير
 Refinery معمل تكرير، مصفاة تكرير
 Refining تنقية، تصفية، تكرير
 Refining تكرير، تصفية
 Refit يجهز ثانية، يجدد، تجديد
 Reflate يحرك، يرفع
 Reflation مقاومة االنكماش، إنعاش االقتصاد
 Reflation تحريك النشاط االقتصادي واألسعار 
 Reflectance االنعكاسية
 Reflected binary code شفرة ثنائية منعكسة
 Reflection انعكاس، تأمل
 Refloating تمويل مؤسسة لتحسين أوضاعها، إصدار  جديد
 Reflux انحسار، تقهقر، جذر
 Reflux of gold انحسار الذهب
 Refold tray صينية تجميع الورق
 Reform إصالح، تهذيب، تقويم
 Reform يصلح، إصالح
 Reformation حركة إصالح
 Reformatory سجن أحداث
 Reformer ُمْصلّح
 Reforwarding إعادة شحن، إعادة إرسال
 Reforwarding by rail إعادة شحن بالقطار
 Refresher course دورة إعادة تدريب
 Refresher course برنامج تأهيل، دورة تنشيطية
 Refrigerated van شاحنة مبردة
 Refrigeration تبريد، تثليج
 Refrigeration industry صناعة التبريد
 Refuel يزود ثانية بالوقود
 Refuge ملجأ، مالذ، مأوى
 Refuge حرز ضريبي، َمْعقّل ضريبي
 Refuge aid إعانة لالجئين
 Refugee الجئ
 Refund استرداد، تحصيل، خصم
 Refund يرد
 Refund of customs duties استرداد الرسوم الجمركية
 Refund the excess, to استرد ما دفع بالزيادة
 Refund, to رد، سدد، استعاد
 Refundable قابل للرد أو الوفاء
 Refundable قابل للرد (أو الوفاء)
 Refundable deposit مقدم قابل لالسترداد، تأمين --
 Refundable tax ضريبة قابلة لالسترداد
 Refunding رد، دفع، استرداد
 Refunding رد (مال أو قرض)
 Refunding تحويل الدين
 Refunding bond سند سداد، سند رد
 Refunding bond سند حلولي، سند يحل محل آخر
 Refunding Bonds تبديل سندات الدين
 Refunding clause شرط استعادة القرض
 Refunding mortgage رهن ضمان السداد
 Refunding mortgage رهن تأمين السداد
 Refundment تمويل بدين جديد، تحويل (القرض أو الدين)
 Refunds المعاد من الضريبة المسددة
 Refusal رفض، عدم قبول، امتناع، عدم اعتراف
 Refusal عدم قبول، رفض
 Refusal of goods عدم قبول البضاعة
 Refusal of justice امتناع عن تنفيذ
 Refusal to accept رفض القبول
 Refusal to accept a bill رفض قبول سند
 Refusal to pay رفض السداد
 Refusal to pay رفض الدفع
 Refusal to sell رفض البيع
 Refuse مخلفات



 Refuse  يرفض، يأبى
 Refuse to pay, to رفض الدفع
 Refuse, to رفض
 Refused parcels طرود مرفوضة
 Refute يدحض، يفند
 Regain the money lost, to استعاد المال المفقود
 Regain, to استعاد، استرد
 Regard إشارة، عالقة، احترام
 Regeneration period فترة إعادة التوليد
 Regeneration reading قراءة مجددة
 Regeneration sotre وحدة تخزين مجددة
 Regeneration tracks مسارات تسجيل مجددة
 Regime نظام
 Region إقليم، منطقة
 Region of حوالي، في حدود
 Regional إقليمي
 Regional إقليمي
 Regional administration إدارة إقليمية
 Regional administration إدارة إقليمية
 Regional authority سلطة إقليمية
 Regional collective agreement اتفاقية جماعية إقليمية
 Regional development تنمية إقليمية
 Regional director مدير إقليمي
 Regional division of labor تقسيم إقليمي للعمل
 Regional division planning councils مجالس التخطيط االقتصادي واإلقليمي
 Regional economy اقتصاد إقليمي
 Regional employment premium عالوة عمالة إقليمية
 Regional market سوق إقليمية
 Regional office مكتب إقليمي
 Regional organization تنظيم إقليمي، منظمة إقليمية
 Regional organizations منظمات إقليمية
 Regional planning تخطيط إقليمي
 Regional trade تجارة إقليمية
 Regional unemployment بطالة إقليمية
 Regionalism إقليمية
 Regionalization التقسيم إلى أقاليم
 Register سجل، دفتر، قيد
 Register سجل، يسجل، يقيد
 Register a birth, to قيد مولوًدا، سجل ميالًدا
 Register a deed, to قيد وثيقة، سجل -
 Register a letter, to سجل خطابًا
 Register a mortgage, to قيد رهنًا، سجل رهنا
 Register a trade mark, to قيد عالمة تجارية
 Register book سجل الحالة المدنية للسفن
 Register capacity سعة السجل
 Register cash آلة تسجيل النقود
 Register length طول السجل
 Register of attendance سجل الحضور، دفتر الحضور
 Register of births دفتر المواليد
 Register of charges دفتر المصاريف
 Register of charges سجل المصاريف
 Register of commerce سجل تجاري
 Register of commerce سجل تجاري
 Register of companies سجل الشركات
 Register of death سجل الوفيات
 Register of members سجل المساهمين
 Register of mortgages سجل الرهونات
 Register of mortgages سجل الرهونات
 Register of patents سجل براءات االختراع
 Register of shareholders سجل المساهمين
 Register of title deeds سجل عقود الملكية
 Register of title deeds سجل عقود الملكية
 Register office قلم الكتاب، مكتب السجل المدني



 Register ton طن الحمولة المسجلة
 Register tonnage حمولة قياسية
 Register, to سجل، قيد
 Registered مسجل، مودع، موصى عليه
 Registered accountant محاسب قانوني، - مقيد في سجل المحاسبين
 Registered accountants المحاسبون المرخصون
 Registered applicants طالب عم مسجلين
 Registered bond سند اسمي
 Registered Bond سند شخصي
 Registered bonds سندات اسمية
 Registered capital رأس مال مرخص به، راس مال معلن
 Registered capital رأس المال المرخص به
 Registered certificate شهادة اسمية، شهادة مسجلة باالسم
 Registered check شيك مسجل
 Registered company شركة مسجلة
 Registered coupon bond سندات اسمية بكوبون
 Registered coupon bond سندات اسمية بكوبون
 Registered debenture سند اسمي
 Registered debenture سند اسمي
 Registered item بعيثة مسجلة
 Registered letter خطاب مسجل، رسالة موصى عليها
 Registered lien; رهن مسجل
 Registered mail بريد مسجل
 Registered name اسم مسجل
 Registered note سند اسمي
 Registered office مركز رئيسي
 Registered office مركز الشركة الرسمي
 Registered pattern نموذج مسجل، عالمة مسجلة
 Registered securities سندات مسجلة
 Registered share سهم اسمي، حصة اسمية
 Registered shareholder حامل أسهم اسمية
 Registered stock اسهم مسجلة
 Registered stocks أسهم اسمية
 Registered tonnage حمولة مسجلة
 Registered tonnage حمولة مسجلة بالطن
 Registered trade mark عالمة تجارية مسجلة
 Registered trademark عالمة تجارية مسجلة، ماركة مسجلة
 Registered value قيمة مسجلة، قيمة ثابتة
 Registrant ُمَسّجل (العالمة التجارية)
 Registrar of companies مدير مصلحة الشركات
 Registrar of mortgages مسجل أو موثق الرهون
 Registrar of the court كاتب الجلسة
 Registrar of transfers مسجل قيود الحواالت
 Registrar; register مسجل، موثق
 Registration تسجيل، قيد، توثيق
 Registration certificate شهادة قيد
 Registration dues رسوم التسجيل، رسوم القيد
 Registration duty; رسم تسجيل
 Registration gauge معيار تسجيل
 Registration label بطاقة تسجيل
 Registration mark عالمة التسجيل
 Registration number رقم التسجيل، رقم القيد
 Registration of business names     act قانون تسجيل األسماء التجارية
 Registration of charges تسجيل القيود، توثيق الرهون
 Registration of deeds تسجيل العقود
 Registration of deeds تسجيل العقود
 Registration of ship تسجيل السفينة
 Registration of transfers تسجيل التحويالت، - نقل ملكية األوراق
 Registration of transfers تسجيل الحواالت
 Registry تسجيل، قيد، قلم التسجيل، قلم الكتاب
 Registry تسجيل، سجل السفينة
 Registry clerk; موثق، مسجل
 Registry fee رسم قيد، رسم تسجيل



 Registry marriage زواج مدني
 Regress نكوص، ارتداد، هبوط
 Regression نكوص، ارتداد، تراجع، تراجع اقتصادي
 Regression ارتداد، رجوع، انحسار، انحدار
 Regression النكوص
 Regression analysis تحليل التراجع
 Regression analysis تحليل االنحدار
 Regression Analysis تحليل التراجع
 Regression curve منحنى االنحدار
 Regression equation معادلة التراجع
 Regression estimate تقييم بطريقة التراجع
 Regression line خط االنحدار
 Regressive ارتدادي، تراجعي، تنازلي
 Regressive supply curve منحنى عرض تنازلي
 Regressive tax ضريبة تنازلية
 Regressive tax system نظام ضريبي تنازلي
 Regular منتظم، عادي، قانوني
 Regular منتظم، نظامي، حسب األصول، عادي، معتاد
 Regular agent وكيل معتمد
 Regular budget موازنة عادية
 Regular deposit الوديعة المستمرة بانتظام
 Regular dividend حصة أرباح عادية
 Regular endorsement تظهير قانوني
 Regular endorsement تظهير عادي
 Regular income دخل منتظم
 Regular model نموذج عادي
 Regular partnership شركة تضامن
 Regular price سعر سائد، سعر عادي
 Regular Sales المبيعات المستمرة بانتظام
 Regular supplier مورد معتمد
 Regularization تنظيم، ضبط
 Regularization تسوية
 Regularization of accounts ضبط القيود المحاسبية
 Regularization of prices ضبط األسعار
 Regularize يسوي، ينظم وضع
 Regularize an account, to راجع حسابا، سوى حسابا
 Regulate ينظم، يعدل
 Regulate the issue of notes, to نظم إصدار األوراق المالية
 Regulate, to نظم، حكم
 Regulated منظم، محكوم
 Regulated monopoly احتكار منظم
 Regulated price سعر محدد، سعر منظم
 Regulation قواعد، نظم، الئحة، قانون
 Regulation account حساب التسويات
 Regulation of competition تنظيم المنافسة
 Regulation of disciplinary penalties الئحة الجزاءات
 Regulation of labor الئحة العمل
 Regulation of monopoly تنظيم االحتكارات
 Regulation of prices تنظيم األسعار
 Regulations قواعد تنظيمية، لوائح
 Regulator منظم، مرتب، ضابط
 Regulator  منظم، منظم الحركة
 Regulatory powers سلطات تنظيم، سلطات تحكم
 Rehabilitate يُْصلّح، ينعش
 Rehabilitate, to رد اعتبا، صحح وضعا، أعاد األهلية
 Rehabilitation رد اعتبار، إعادة أهلية، تصحيح وضع،  إصالح
 Rehabilitation إعادة التأهيل، تصحيح وضع
 Rehabilitation of slum areas إعادة تخطيط المناطق القديمة أو الخربة
 Rehabilitation plan خطة إعادة تنظيم
 Rehousing إعادة تسكين
 Rehypothecate يعيد الرهن
 Rehypothecate, to أعاد الرهن، رهن ثانية
 Rehypothecation إعادة الرهن



 Reimbursable واجب األداء، مستحق األداء، مستحق السداد
 Reimbursable indebtedness ديون مستحقة األداء
 Reimburse يسدد، يرد، يدفع
 Reimburse costs, to حصل التكاليف
 Reimburse expenses, to سدد المصروفات
 Reimburse, to رد، استرد، سدد، حصل
 Reimbursed expenses نفقات مستردة
 Reimbursement رد، تأدية، سداد، تحصيل
 Reimbursement سداد، استيفاء، تعويض، دفع
 Reimbursement authorization letter خطاب تفويض سداد
 Reimbursement authorization letter خطاب تفويض بالسداد
 Reimbursement confirmation تقرير السداد، تعزيز -
 Reimbursement confirmation تعزيز السداد
 Reimbursement instructions تعليمات للسداد
 Reimbursement instructions تعليمات بالسداد
 Reimbursing bank مصرف مكلف بالوفاء
 Reimport يستورد ثانية
 Reimport, to أعاد استيراد سلعة
 Reimportation إعادة استيراد
 Reimportation إعادة االستيراد
 Reimposition إعادة فرض ضريبة أو رسم
 Reimposition of a tax إعادة فرض ضريبة
 Reinforce, to قوى، دعم، وطد
 Reinforced concrete خرسانة مسلحة
 Reinstate يعيد إلى حالته
 Reinstate an insurance policy, to أعاد سريان وثيقة تأمين
 Reinstate, to أعاد إلى حالته، أصلح
 Reinstatement إعادة الشيء إلى حالته، إصالح
 Reinstatement اإلعادة إلى المنصب السابق، اإلعادة إلى  الخدمة
 Reinstatement اإلعادة للخدمة
 Reinstatement of an employee إعادة تعيين موظف
 Reinsurance إعادة التأمين
 Reinsurance policy وثيقة إعادة تأمين
 Reinsurance pool اتفاق إعادة تأمين
 Reinsure يعيد التأمين
 Reinsure the whole or part of a risk أعاد التأمين على كل أو جزء من المخاطر
 Reinsure, to أعاد التأمين، أجرى تأمينا مقابال
 Reintroduction إعادة إدخال، إعادة استيراد
 Reintroduction of goods إعادة استيراد بضائع
 Reinvest يعيد االستثمار
 Reinvest capital, to أعاد استثمار رأس المال
 Reinvest, to أعاد استثمار مال، أعاد توظيف مال
 Reinvested معاد استثماره
 Reinvestment إعادة االستثمار
 Reissuable notes أوراق نقد يمكن إعادة طرحها للتداول
 Reissuable notes أوراق نقد يمكن إعادة طرحها للتداول
 Reissue إصدار جديد، إصدار ثان
 Reissue إصدار جديد
 Reissue of a bill of exchange تجديد كمبيالة
 Reissue of a bill of exchange تجديد الكمبيالة
 Reissue, to أعاد اإلصدار، أصدر من جديد
 Reject ينبذ، يرفض
 Reject rate نسبة البطاقات المرفوضة
 Reject tape شريط األخطاء
 Reject, to نبذ، رفض
 Rejected Materials المواد المرفوضة
 Rejected materials مواد مرفوضة
 Rejection رفض
 Rejection of the appeal رفض االستئناف
 Rejects مرفوضات
 Rejoinder رد الرد، رد سريع
 Relapse تراجع، ارتداد
 Relapse يتراجع، ينتكس، تراجع، انتكاس



 Relapse a point, to هبط بنطا، - نقطة
 Relapse of the stock market انتكاس سوق األوراق المالية، تراجع البورصة
 Relate (to) يتعلق بـ، يختص بت
 Related متصل، مرتبط
 Related goods سلع مرتبطة
 Related industries صناعات مرتبطة
 Related markets أسواق مرتبطة
 Related Purchases المشتريات المرتبطة
 Relating متصل، متعلق
 Relating to متعلق بـ، خاص بـ
 Relation صلة، عالقة، قرابة
 Relation عالقة، صلة قرابة
 Relationship عالقة، قرابة
 Relationship عالقة، صلة، درجة قرابة
 Relative نسبي، متعلق بت ، قريب
 Relative نسبي
 Relative address عنوان نسبي
 Relative addressing عنونه نسبية
 Relative code شفرة نسبية
 Relative dispersion التشتت النسبي
 Relative efficiency الكفاءة النسبية
 Relative error خطأ نسبي
 Relative frequency التكرار النسبي
 Relative inflation التضخم النسبي
 Relative majority أغلبية نسبية
 Relative price السعر النسبي
 Relative sales value قيمة المبيعات النسبية
 Relative scarcity ندرة نسبية
 Relative substitution value قيمة إحالل نسبية
 Relative variability تغير نسبي
 Relative velocity السرعة النسبية
 Relatively نسبيا
 Relativity النسبية
 Relaxation استرخاء، تخفيف، تراخ
 Relaxation in the rules تخفيف في تطبيق القواعد
 Relaxation method منهج االسترخاء
 Relaxation of fine تخفيف الغرامة
 Relay نقطة اتصال، مناوبة
 Release إبراء، تحرير، إطالق
 Release يتخلى عن ملك أو حق، إبراء ذمة، إخالء  طرف، إطالق
 Release of appropriation إفراد عن اعتماد مالي
 Release of funds اإلفراج عن األموال
 Release of mortgage إبراء أو تحرير رهن
 Release of mortgage إشعار بفك الرهن
 Release of obligations إعفاء من التزام
 Release of stocks إفراد عن المخزون
 Release on bail إفراج بكفالة
 Release, to أبرأ، أفرج عن، حرر
 Releaser, releasor المتنازل
 Releasing a mortgage فك الرهن
 Relegate يحيل إلى (شخص آخر)
 Relending إعادة إقراض
 Relenquish his claim, to تخلى عن مطالبته، - دعواه
 Relenquish, to ترك، تخلى عن
 Relevant مناسب، وثيق الصلة، الئق
 Relevant وثيق الصلة بالموضوع، مناسب
 Relevant evidence بَّينَةٌ موضوعية
 Relevant information استعالم مفيد، - مناسب
 Relevant range المدى المناسب
 Relevant year سنة أساس
 Reliability ثقة، وثوق، تحقق
 Reliability الصالحية، درجة االعتماد، ضمان
 Reliability test اختبار الثقة، اختبار الفعالية



 Reliable ممكن االعتماد عليه، جدير بالثقة
 Reliable جدير بالثقة، يعتمد عليه، مضمون
 Reliable bank مصرف جاد، - موضع ثقة
 Reliable estimate تقييم جاد
 Reliable guarantee ضامن يمكن االعتماد عليه، - ملئ
 Relief إغاثة، إعانة، نجدة، عون
 Relief agency وكالة غوث
 Relief fund صندوق إغاثة
 Relief fund صندوق إعانات
 Relief in cash إعانة نقدية
 Relief in kind إعانة عينية
 Relief of old people عون للمسنين
 Relief payment إعانة 
 Relief train قطار إضافي
 Relief work أعمال اإلغاثة
 Relieve يخلص، يريح، يحل مكان المستخدم في النوبة  التالية
 Relieve from legal liability, to أعفى من المسئولية القانونية
 Relieve, to أعفى، حرر، أسعف، أعان
 Relinquish يتخلى عن
 Reloading إعادة تحميل، إعادة شحن
 Reloading charges رسوم إعادة التحميل، مصاريف --
 Reluctance مقاومة، معارضة
 Remain in force, to ظل ساري المفعول، بقى نافذا
 Remain, to بقى، استمر
 Remainder الباقي، الرصيد
 Remaining باق، متبق
 Remaining foreign exchange متبق من العمالت األجنبية
 Remains بقايا
 Remark مالحظة، تعليق، يبدي مالحظة أو تعليقا
 Remedial إصالحي، عالجي
 Remedial maintenance صيانة عالجية
 Remedies in case of default حق الرجوع في حالة التوقف
 Remedy عالج، تعويض، وسيلة
 Remedy تدبير قانوني، عالج
 Remind يُذَّكر
 Remind, to ذكر، نبه
 Reminder تذكرة، استعجال
 Reminder مذكرة، رسالة تذكير
 Reminder of due date تذكرة لتاريخ االستحقاق
 Reminder of order استعجال الطلب
 Remint demonetized coins, to صهر العمالت الملغاة
 Remint, to صهر، أذاب، أعاد صك نقود
 Remission إعفاء، إسقاط، إبراء
 Remission إعفاء، إرسال، إحالة
 Remission of a debt إسقاط دين
 Remission of a debt اإلعفاء من الدين، اإلبراء من الدين
 Remission of a tax إسقاط ضرائب
 Remission of a tax اإلعفاء من الضريبة
 Remission of charges إعفاء من الرسوم
 Remission of customs duty إعفاء من الرسوم الجمركية
 Remit يرسل، يحول
 Remit a sum of money أرسل مبلغا من المال، سلم مبلغا من المال
 Remit, to أرسل، سلم، حول
 Remittal إعفاء، إسقاط، إبراء
 Remittal of a debt إسقاط دين، إعفاء من دين
 Remittance حوالة نقدية، إرسالية نقدية، تحويل نقدي
 Remittance إرسال، دفعة نقدية، إرسالية نقدية
 Remittance تحويل مالي
 Remittance advice إشعار تحويل نقدية
 Remittance advice إشعار تحويل مالي
 Remittance in cash الدفع نقدا
 Remittance slip قسيمة تحويل مالي
 Remittances تحويالت، حواالت، إرساليات



 Remittee مرسل إليه، مستفيد
 Remittee المحول إليه، المرسل إليه
 Remittent مرسل منه، ساحب
 Remittent ساحب، مستفيد
 Remitter مرسل منه، مصدر األمر
 Remitter, remittor المحول، مرسل النقود
 Remitting bank مصرف مرسل المستندات
 Remnants بواق، فضالت
 Remodel يغير النسق، يصمم مجددا، يجدد الصياغة
 Remonetization إعادة استخدام المعدن كعملة
 Remote بعيد، قصي، ناء
 Remote بعيد
 Remote-batch processing معالجة متتابعة من بعد
 Remote access الوصول من بُْعد
 Remote communications terminal نهاية طرفية لالتصال من بعد
 Remote computing system نظام التشغيل اآللي من بعد
 Remote computing system language لغة التشغيل اآللي من بعد
 Remote console آلة كاتبة طرفية
 Remote control تحكم عن بعد
 Remote control تحكم من بعد
 Remote data processing معالجة البيانات عن بعد
 Remote data station محطات بيانات طرفية
 Remote data terminal وحدة بيانات طرفية
 Remote future مستقبل بعيد
 Remote inquiry station محطة االستعالم من بعد
 Remote job entry التنفيذ من بعد
 Remote processing التشغيل اآللي من بعد
 Remote prospect توقع غير محتمل
 Remote testing االختبار من بعد
 Removability القابلية للنقل
 Removal إبعاد، رفع، شطب
 Removal إقالة، عزل
 Removal – Separation العزل
 Removal from an office اإلقالة من الوظيفة
 Removal of term حذف حد
 Remover ناقل، متعهد نقل
 Remunerate يكافئ، يعوضن يدفع أتعابا
 Remunerate, to كافأ، عوض، دفع أتعابا
 Remuneration مكافأة، تعويض، مقابل، أتعاب
 Remuneration مكافأة، تعويض، أتعاب
 Remuneration مكافأة 
 Remuneration of labor مقابل العمل، أتعاب العمل
 Remuneration of personnel مكافأة األفراد
 Remunerative مجز، مربح، مكسب
 Remunerative price سعر مجزٍ 
 Remunerative rates ضرائب مجزية أو نافعة
 Render يعطي، يدفع
 Render account, to قدم حسابا، أدى حسابا
 Render an account يقدم حسابًا
 Render judgment أصدر حكما
 Render judgment يصدر حكما
 Render void, to ألغى
 Render, to أعاد، أرجع، أدى
 Rendering of accounts تأدية أو تقديم حساب
 Renegotiable قابل إلعادة الخصم أو التداول أو الشراء
 Renegotiable قابل إلعادة الخصم (أو التداول)
 Renegotiate, to أعاد خصم، أعاد دفع قيمة، فاوض ثانية
 Renegotiation إعادة تداول
 Renegotiation إعادة التفاوض
 Renegotiation of a contract إعادة تفاوض في عقد
 Renew يجدد
 Renew a bill, to مد كمبيالة، جدد -
 Renew a lease, to جدد إيجار



 Renew, to جدد، مد أجل
 Renewable قابل للتجديد
 Renewable قابل للتجديد
 Renewable bond سند قابل لتجديد
 Renewable credit اعتماد قابل للتجديد، ائتمان --
 Renewable note كمبيالة قابلة لتجديد
 Renewable term insurance تأمين قابل للتجديد، تأمين قابل للتمديد
 Renewal تحديد، مد أجل
 Renewal تجديد، مد أجل
 Renewal deposit تجديد وديعة ألجل
 Renewal fees رسوم تجديد
 Renewal of a bill مد أجل كمبيالة
 Renewal of lease تجديد إيجار
 Renewal premium عالوة تجديد
 Renewal rate معدل التجديد
 Renewed مجدد
 Renewed lease إيجار مجدد
 Renounce يتخلى عن، يترك
 Renounce, to تخلى، ترك
 Renouncement تخل عن، ترك
 Renovi مجددا
 Rent إيجار، قيمة اإليجار
 Rent إيجار، ريع
 Rent-free بال أجرة، معفي من اإليجار
 Rent a house, to استأجر منزال
 Rent act قانون اإليجارات
 Rent allowance عالوة إيجار، إعانة إيجار
 Rent charge التزامات صاحب العقار
 Rent collector محصل إيجارات
 Rent collector محصل اإليجار
 Rent control رقابة على اإليجارات
 Rent control مراقبة اإليجارات
 Rent day يوم دفع اإليجار
 Rent earned إيجار مكتسب
 Rent expenses مصاريف إيجار
 Rent expenses نفقات اإليجار
 Rent in arrear متأخر اإليجار، إيجار مستحق
 Rent in perpetuity إيجار دائم
 Rent insurance تأمين على اإليجار
 Rent of ability عائد الكفاءات الخاصة
 Rent owing متأخر اإليجار
 Rent restriction قيود على اإليجارات
 Rent roll سجل المستأجرين
 Rent, to أجر، استأجر
 Rentage, rental إيجار، بدل إيجار
 Rental إيجار، إيجاري
 Rental rate, flat rate ضريبة االنتفاع من مرفق عام
 Rental value قيمة إيجارية
 Rente دخل، إيراد، ريع
 Rente certificate شهادة بالدخل
 Rentier من ذوي الدخول، من ذوي األمالك
 Rentier’s class طبقة أصحاب األمالك
 Rentiers (من األراضي أو  السندات) من ذوي الدخول الثابتة
 Renunciation تنازل، ترك، رفض
 Renunciation تنازل عن حق
 Renunciation; renouncement تخل، ترك
 Reopen an account, to أعاد فتح حساب
 Reopen, to أعاد فتح باب
 Reopening إعادة فتح
 Reopening of a market إعادة فتح سوق
 Reopening of account إعادة فتح الحساب
 Reopening of the procedure إعادة فتح اإلجراءات، استئناف التقاضي
 Reorganization إعادة تنظيم



 Reorganization committee لجنة إعادة التنظيم
 Reorganization; reform إعادة تنظيم، إصالح
 Reorganize, to أعاد تنظيم
 Repack يعبئ ثانية، يعيد التعبئة
 Repaid مردود، مسترد
 Repair إصالح، تصحيح، ترميم
 Repair يصلح، يرمم، إصالح، تصليح
 Repair charges نفقات اإلصالح
 Repair Reserve Method طريقة احتياطي الصيانة
 Repair time زمن اإلصالح
 Reparation تعويض
 Reparations تعويضات (خسائر الحرب)
 Repatch إعادة تصليح البرنامج
 Repatriable amount مبلغ واجب االسترداد، --إعادته إلى الوطن
 Repatriate, to أعاد إلى الوطن، استرد
 Repatriation إعادة إلى الوطن، استرداد
 Repatriation إعادة شئ إلى وطنه
 Repatriation استرداد (األوراق المالية)
 Repatriation of capital إعادة تحويل رأس المال إلى الخارج
 Repatriation of capital إعادة رأس المال إلى الوطن
 Repay a loan, to سدد قرضا
 Repay the capital, to رد راس المال، أعاد راس المال
 Repay, to أعاد دفع، رد
 Repayability قابلية للتحصيل
 Repayability of a debt قابلية دين للتحصيل
 Repayable قابل للتحصيل، واجب األداء
 Repayment إعادة دفع، سداد، خصم، استرداد
 Repayment سداد، تسديد، دفع، رد، وفاء
 Repayment in kind سداد عيني
 Repayment of loans سداد قروض
 Repayment option خيار السداد
 Repayment period فترة السداد
 Repeal إلغاء، فسخ
 Repeal إلغاء (قانون)
 Repeat order طلب معاد
 Repeat Purchases المشتريات المكررة
 Repeat Sales المبيعات المكررة
 Repeat; repetition إعادة، تكرار
 Repercussion انعكاس، صدى، أر
 Repercussions انعكاسات، نتائج مترتبة
 Repertory فهرس، مرجع
 Repertory فهرس، مرجع
 Repetition instruction تعليمة تكرار
 Repetitive addressing عنونة تكرارية
 Repetitive borrowing اقتراض متكرر
 Repetitive operation عملية متكررة
 Repetitive production اإلنتاج المتكرر
 Repetitive work عمل متكرر
 Replace يبدل، يستبدل، يرجع، يعيد، يحل محل
 Replace the machinery, to استبدل اآلالت
 Replace, to استبدل، حل محل
 Replacement إحالل، إبدال
 Replacement إحالل
 Replacement إحالل، استبدال، شغل الوظائف الخالية
 Replacement charts خرائط االستبدال
 Replacement cost تكلفة اإلحالل والتجديد
 Replacement costs تكاليف االستبدال
 Replacement Costs كلفة استبدال
 Replacement demand طلب إحالل
 Replacement in kind إبدال عيني
 Replacement investment استثمار اإلحالل والتجديد
 Replacement parts قطع الغيار
 Replacement reserve احتياطي استبدال



 Replacement Sales تبديل المبيعات
 Replacement schedule برنامج التجديد
 Replacement Schedules جداول إحالل
 Replacement time فترة اإلحالل
 Replacement value قيمة االستبدال
 Replacements قطع غيار
 Replenish يستعوض، يجدد
 Replenish, to غذى
 Replenishable resources موارد متجددة
 Replenishment of capital زيادة رأس المال
 Replevin دعوى استرداد أمالك
 Replevin action دعوى االسترداد
 Replevin bond كفالة االسترداد
 Replica نسخة مطابقة
 Replication جواب المدعي
 Reply رد، إجابة
 Reply يرد، رد، جواب، يجيب
 Reply by return of post رد بعودة البريد
 Reply coupons قسائم رد بريدية
 Reply paid رد خالص
 Repopulation إعادة تعمير (المناطق المفتقرة للسكان)
 Report تقرير، محضر
 Report تقرير، يقدم تقريًرا (أو بيانا)
 Report description form استمارة وصف التقارير
 Report file ملف تقرير
 Report footing line السطر النهائي في التقرير
 Report generation توليد التقارير
 Report generator مولد التقارير
 Report of auditor تقرير مدق (مراقب) الحسابات
 Report, to قرر، أعد تقريرا، ابلغ
 Reporter مقر، مبلغ، محرر، صحفي
 Reporting رفع التقارير
 Reporting system نظام رفع التقارير
 Repository مستودع، مخزن إيداع
 Repository مخزن، مستودع
 Repossess يسترد شيئا 
 Repossess, to أعاد الملكية، استرد الملكية
 Repossession استرجاع الملكية
 Represent يتصور، يمثل (شركة أو مؤسسة)
 Represent a firm, to مثل مؤسسة
 Represent, to مثل، ناب عن
 Representation تمثيل، نيابة، وكالة
 Representation إقرار، بيان بالوقائع، تمثيل، مذكرة
 Representation allowance بدل تمثيل
 Representation to customs كشف الجمارك، تقديم ما يحمله الراكب  للجمارك
 Representative ممثل، وكيل، نائب، مندوب
 Representative ممثل
 Representative firm شركة نموذجية
 Representative government حكومة ممثلة لفئات الشعب
 Representative money نقود كتابية
 Representative money نقو ممثلة، نقود نائبة
 Representative Money نقود نائبة
 Representative paper money نقود ورقية كاملة الرصيد
 Representative sample عينة نموذجية
 Representative sample عينة ممثلة
 Repressed inflation تضخم كامن، تضخم محكوم
 Repression َكْبت
 Repression الكبت
 Reprieve إرجاء تنفيذ، يرجئ، يمهل
 Reprimand توبيخ، تأنيب، لوم
 Reprimand اللوم
 Reprint يطبع ثانية، طبعة جديد’، إعادة الطبع، يعيد  الطبع
 Reprisal أعمال انتقامية، اقتصاص



 Reprisal أخذ بالثأر، انتقام
 Reprises خصم على اإليرادات العقارية
 Reproducer آلة نسخ
 Reproducing punch آلة نسخ الثقوب
 Reproduction إنتاج، توالد، تكاثر
 Reproduction إعادة اإلنتاج، تجدد اإلنتاج، تكاثر، نسخة  طبق األصل
 Reproduction rate معدل التكاثر السكاني
 Reproductive debt دين منتج
 Republican party حزب جمهوري
 Republication إعادة نشر، طبعة جديد
 Repudiate يتخلى، ينكر، يرد، يرفض
 Repudiation فسخ، رفض، إعالن عدم االعتراف، إنكار 
 Repudiation رفض االعتراف بالدين، رفض سداد الدين
 Repudiation of a debt نبذ دين، إلغاء دين
 Repurchase يشتري ثانية
 Repurchase agreement اتفاق إعادة الشراء، - االسترداد
 Repurchase price سعر إعادة الشراء
 Repurchase, to استرد، أعاد شراء
 Repurchases عمليات إعادة الشراء
 Reputation سمعة
 Reputation شهرة، سمعة
 Repute سمعة، صيت
 Request طلب، التماس
 Request طلب، مطلب، يطلب، يرجو، يلتمس
 Request for a raise طلب عالوة
 Request for bids طلب عروض
 Request for information طلب استعالمات
 Request list قائمة المطالب
 Request note مذكرة طلب
 Request the court, to التمس من المحكمة
 Request, to طلب، التمس
 Require يطلب، يفرض، يلزم
 Require the repayment of a debt, طلب استرداد دين
 Require the unanimous approval,  تطلب الموافقة االجتماعية
 Require, to طلب، تطلب، احتاج إلى
 Required manpower المقرر الوظيفي، العمالة المطلوبة
 Required rate of return  ̀  
 Required reserves االحتياطيات اإللزامية، االحتياطيات المطلوبة
 Required reserves coefficient نسبة االحتياطي المقررة
 Requirements مستلزمات، احتياجات، متطلبات، مقتضيات
 Requirements متطلبات، مطالب، احتياجات
 Requisition طلب
 Requisition form إذن توريد، نموذج طلب
 Rerun إعادة تنفيذ
 Rerun point نقطة إعادة التنفيذ
 Res أشياء
 Resale إعادة بيع، رد
 Resale إعادة البيع
 Resale price سعر إعادة البيع
 Resale price maintenance المحافظة على سعر معين لبيع السلعة
 Resale Price Maintenance المحافظة على سعر البيع
 Resale prices act قانون أسعار إعادة البيع
 Resale value قيمة إعادة البيع
 Rescheduling إعادة جدولة
 Rescheduling of debts إعادة جدولة الديون
 Rescind يفسخ، يلغي، يبطل
 Rescind, to فسخ، ألغى، أبطل
 Rescindable قابل لإللغاء أو اإلبطال 
 Rescindable قابل لإللغاء (أو اإلبطال
 Rescission إبطال، إلغاء، فسخ
 Rescission إبطال، فسخ، إلغاء
 Rescission bond سند إبطال
 Rescission bond سند إبطال



 Rescission right حق اإللغاء
 Rescript نسخة منقحة
 Rescription سندات عامة قصيرة األجل يمكن خصمها
 Rescue إنقاذ، إغاثة
 Rescue package برنامج إنقاذ مالي
 Research بحث، أبحاث، بحوث
 Research and development بحث وتطوير
 Research and development البحوث والتطوير
 Research center مركز البحوث
Research cost تكلفة البحوث
 Research Costs تكاليف البحوث
 Research department إدارة البحوث
 Research design تصميم البحث
 Research Design (or Framework) تصميم البحث
 Research expenses مصروفات أبحاث
 Research in the field أبحاث على الطبيعة، أبحاث في مواقع العمل
 Research institute معهد البحوث
 Research population مجتمع البحث
 Research tool أداة البحث
 Research work أعمال البحوث
 Resell يعيد بيع، يبيع من جديد
 Resell at a profit, to أعاد البيع بربح
 Resell, to أعاد بيع، باع من جديد
 Reseller بائع مرة ثانية، - من جديد
 Reservation تحفظ، قيد، شرط، حفظ، حجز
 Reservation تحفظ، حجز
 Reservation of right حفظ الحقوق
 Reservation price سعر احتياطي
 Reservation terminal نهاية طرفية للحجز
 Reserve احتياطي، غطاء
 Reserve account حساب االحتياطي
 Reserve assets أرصدة احتياطية، أصول احتياطية
 Reserve capital رأس مال االحتياطي
 Reserve capital رأس المال االحتياطي
 Reserve Capital رأس المال االحتياطي
 Reserve currency عملة االحتياطي
 Reserve currency عملة احتياطية
 Reserve deposit وديعة احتياطي
 Reserve for bad and doubtful debts احتياطي ديون مشكوك في تحصيلها
 Reserve for bad debts احتياطي الديون المعدومة
 Reserve for contingencies احتياطي طوارئ
 Reserve for contingencies احتياطي الطوارئ
 Reserve for depreciation احتياطي استهالك، مجمع اإلهالكات 
 Reserve for depreciation احتياطي اإلهالك
 Reserve for depreciation of   investment احتياطي هبوط أسعار االستثمارات
 Reserve for depreciation of investment احتياطي هبوط قيمة االستثمارات
 Reserve for Discount احتياطي الخصومات النقدية
 Reserve for inventory losses احتياطي خسائر المخزون
 Reserve for taxation احتياطي ضرائب
 Reserve fund مال احتياطي، صندوق االحتياطي
 Reserve Fund رصيد االحتياطي
 Reserve funds أموال االحتياطي
 Reserve maintained by احتياطي يجري تغذيته عن طريق   …  
 Reserve movements تحركات االحتياطي
 Reserve of retained earning احتياطي أرباح غير موزعة، -- محتجزة
 Reserve price ثمن احتياطي، ثمن مخفض
 Reserve price السعر األساسي، سعر التحفظ
 Reserve ratio نسبة االحتياطي بالمخازن
 Reserve ratio نسبة االحتياطي
 Reserve Requirements احتياطي المطلوبات
 Reserve stock المخزون االحتياطي
 Reserve Stock المخزون االحتياطي
 Reserve stocks بضائع بالمخازن



 Reserve surplus فائض احتياطي
 Reserve word كلمة محجوزة
 Reserve, to حفظ، احتجز، احتاط
 Reserved محفوظ، متحفظ عليه، محتجز
 Reserved interest فوائد مشكوك في تحصيلها، فوائد تحت  التسوية، - مجنبة
 Reserved liability خصوم احتياطية في حالة تصفية المنشأة
 Reserved Surplus احتياطي ألغراض خاصة
 Reserves of retained earnings احتياطي األرباح غير الموزعة
 Reset إعادة الوضع األصلي
 Reset cycle دورة إعادة الوضع األصلي
 Reset mode منوال إعادة الوضع األصلي
 Reset pulse نبضة إعادة الوضع األصلي
 Resettable قابل لإلعادة للوضع األصلي
 Resettlement تجهيز جديد
 Reshipment إعادة الشحن
 Reside, to أقام، سكن
 Residence محل إقامة، سكن، موطن
 Residence سكن، مقر، محل إقامة
 Residence document بطاقة إقامة
 Residence permit إذن إقامة
 Residence tax ضريبة المساكن
 Resident مقيم
 Resident مقيم، ساكن
 Resident accounts حسابات مقيمين
 Resident Accounts الحسابات المقيمة
 Resident routine روتين مقيم
 Residential سكني
 Residential area حي سكني
 Residential building عمارة سكنية، مبنى سكني
 Residential flat شقة سكنية
 Residential routine روتين مقيم
 Residual متبق، متخلف
 Residual متخلف، متبق
 Residual claims أصول صافية، صافي األصول
 Residual equity حصة في شكل أسهم
 Residual error الخطأ المتبقي
 Residual error rate معدل الخطأ المتبقي
 Residual item بند متبقٍ 
 Residual market سوق تصريف الفوائض
 Residual payments مدفوعات متبقية
 Residual unemployment بطالة متخلفة
 Residual value القيمة المتبقية
 Residual value قيمة متبقية، باقي القيمة
 Residuary متبق، متخلف
 Residuary متعلق بالمتبقي
 Residuary clause شرط الرد، الشرط الخاص بتعيين الجزء  الفائض
 Residuary devisee وارث باقي التركة
 Residuary estate باقي التركة
 Residuary estate بقيمة عقار الموصي، باقي التركة
 Residuary legacy وصية رد
 Residuary legatee موصى له بباقي التركة
 Residue بقية، فضلة
 Residue الباقي، بقية
 Residue check اختبار التبقي
 Residue of an estate باقي التركة
 Residuum الطبقات الفقيرة
 Resign all his claims, to تنازل عن كل حقوقه
 Resign, to استقال، تخلي عن، تنازل
 Resignation استقالة، تنازل، تخل
 Resignation استقالة
 Resignation االستقالة
 Resigner المستقيل
 Resilience مرونة السوق



 Resist, to قاوم، اعترض
 Resistance مقاومة، اعتراض
 Resistance point نقطة المقاومة
 Resistance to change مقاومة التغيير
 Resold مبيع للمرة الثانية، معاد بيعه
 Resolution قرار، حل
 Resolution قرار، حل، اقتراح
 Resolution condition شرط فاسخ، - مبطل
 Resolution error خطأ تحليلي
 Resolution factor عامل التحليل
 Resolve يحل، يسوي، يصمم، يعزم
 Resolve a problem, to حل مشكلة
 Resolve, to حل، قرر
 Resolver محلل
 Resopnse رد فعل، إجابة
 Resort ملجأ، مالذ، ملتجأ 
 Resort يلجأ، ملجأ
 Resort to expedients, to لجأ إلى ذرائع، - إلى حيل
 Resort to litigation, to لجأ إلى التقاضي، لجأ إلى المخاصمة
 Resort, to لجأ، التجأ
 Resorting إعادة التصنيف
 Resource مورد، وسيلة، ذريعة، مصدر
 Resource مورد، مصدر
 Resource allocation تخصيص الموارد
 Resource Allocation Multi Schedulingوضع الجداول لتخصيص الموارد وللمشاريع  المتعددة
 Resource gap فجوة الموارد، عدم كفاية الموارد
 Resource utilization استخدام الموارد
 Resources موارد، أموال ذاتية
 Resources availability توفير الموارد
 Resources Costs تكاليف موارد المشروع
 Resources development تنمية الموارد
 Respect صلة، اعتبار، مراعاة
 Respective معني، شخصي، خصوصي
 Respectively على التوالي، على التعاقب
 Respite تأجيل التنفيذ، إجراء -
 Respite إرجاء، إمهال، مهلة، تأجيل التنفيذ
 Respite for payment مهلة دفع
 Respite of payment إرجاء الوفاء
 Respond يجيب، يستجيب
 Respondent مدعي عليه، مقدم الدفاع
 Respondent مدعي عليه، مستأنف ضده
 Respondent المبحوث المستجيب 
 Respondentia قرض بحري بضمان شحنة الفينة
 Respondentia رهن شحنة السفينة
 Respondentia bond عقد بجري، اختياري
 Response االستجابة
 Response رد، جواب، استجابة
 Response duration زمن االستجابة
 Response time وقت االستجابة
 Responsibility مسئولية
 Responsibility مسئولية
 Responsibility accounting محاسبة المسئولية
 Responsibility Accounting المحاسبة المسؤولة (محاسبة المسؤولية)
 Responsibility reports تقارير المسئولية
 Responsible مختص، مسئول، متضامن
 Responsible مسئول
 Responsible official موظف مسئول
 Rest باق، احتياطي مرحل، أرباح غير موزعة،  رصيد حساب
 Rest يستند، بقية، استراحة، يستريح
 Rest account حساب االحتياطي المرحل
 Rest breaks فترات الراحة
 Rest period فترة راحة
 Rest upon credit, to ارتكز على االئتمان



 Rest, to انتظر، استراح، ارتكز
 Restart إعادة البدء
 Restart address عنوان استئناف
 Restart point نقطة االستئناف
 Resting Order الطلب الهجوعي
 Restitution استرداد، إعادة المال إلى صاحبه
 Restitution رد الشيء إلى مالكه
 Restitution of the embazzied funds استرداد الموال المختلسة
 Restocking إعادة تخزين، إعادة تشوين
 Restocking تجديد المخزون
 Restoration ترميم، تصحيح، تجيد
 Restoration إعادة، استعادة، ترميم، إصالح
 Restoration of public finances تصحيح أوضاع المالية العامة
 Restore equilibrium, to استعاد التوازن
 Restore, to صحح، جدد، رمم، عوض
 Restrain production, to قيد اإلنتاج
 Restrain, to قيد، حجز، كبح، امتنع
 Restraint قيد، ضغط، منع: كبح، حجز
 Restraint of trade قيد على التجارة
 Restraint of trade تقييد التجارة
 Restrict يقيد، يحصر، يحدد، يقصر على
 Restrict consumption, to حد من االستهالك
 Restrict, to قيد، حد، منع، حظر
 Restricted محدود، محدد، مقيد
 Restricted convertibility قابلية للتحويل مقيدة، -- محدودة
 Restricted credit ائتمان مقيد
 Restricted credit اعتماد محدود، اعتماد مقيد
 Restricted file ملف مخصص
 Restricted information معلومات مقصورة (ال يسمح بتداولها)
 Restricted publication نشر مقيد
 Restricted securities أوراق مالية مقيدة
 Restricted transferability قيود على نقل ملكية
 Restriction قيد، منع، تحديد
 Restriction قيد، تقييد، حصر
 Restriction of imports تقييد الواردات
 Restriction of output تقييد اإلنتاج
 Restriction of production تحديد اإلنتاج، تقييد -
 Restriction on immigration قيود على الهجرة
 Restriction on importation قيود على االستيراد
 Restriction schemes خطط تقييد
 Restrictive مقيد، تقييدي، محدد
 Restrictive clause شرط مقيد
 Restrictive endorsement تظهير مقيد، تظهير لشخص بعينه
 Restrictive endorsement تظهير مقيد
 Restrictive labor practices ممارسات عمالية ُمَقيَّدة
 Restrictive measures اإلجراءات المقيدة
 Restrictive practices عادات مقيدة للعمل، أساليب --
 Restrictive practices الممارسات المقيدة
 Restrictive Practices األساليب المقيدة
 Result نتيجة
 Result of the trading نتيجة العمليات التجارية، نتيجة المتاجرة
 Result, to نجم، نتج، نشأ، حصل
 Resultant حاصل، ناتج، ناشئ
 Resultant محصلة
 Resultant of two forces محصلة قوتين
 Resume يستأنف
 Resume work, to استئناف العمل
 Resume, to استأنف، استعاد، لخص
 Resumption استئناف، استعادة، استرداد
 Resumption استئناف، استعادة
 Resumption of business استئناف التجارة
 Resumption of negotiations استئناف المفاوضات
 Retail بيع بالتجزئة، - بالقطاعي، - بالمفرق



 Retail بيع بالتجزئة
 Retail dealer بائع تجزئة أو سمسار تجزئة
 Retail distribution توزيع بالتجزئة، - بالقطاعي
 Retail marketing تسويق تجزئة
 Retail merchandising تجارة التجزئة 
 Retail money تجميع الودائع الصغيرة
 Retail price سعر التجزئة
 Retail price index الرقم القياسي ألسعار التجزئة
 Retail sale بيع بالتجزئة، بيع بالقطاعي
 Retail sales branch فرع المبيعات بالتجزئة
 Retail store متجر للبيع بالتجزئة
 Retail Store مخزن البيع بالمفرد (أو بالمفرق)
 Retail trade تجارة التجزئة، تجارة القطاعي
 Retail trade تجارة التجزئة
 Retail, to تجارة جملة وتجزئة، -- وقطاعي
 Retailer باع بالتجزئة، - بالقطاعي، - بالمفرق
 Retailer تاجر تجزئة
 Retailer بائع المفرد (المفرق)
 Retailing بيع بالتجزئة، بيع بالمفرق
 Retain يحتفظ، يوكل، يستأجر
 Retain, to احتجز، اقتطع، استبقى
 Retained محتجز، غير موزع
 Retained correspondence مراسالت محتجزة
 Retained earnings أرباح محتجزة، - غير موزعة
 Retained earnings statement بيان األرباح المحتجزة
 Retained income إيرادات محتجزة، دخل محتجز
 Retained incomes إيرادات محتجزة
 Retained profits أرباح غير موزعة، - محتجزة
 Retained profits أرباح محتجزة
 Retained risk الخطر الذي تتحمله شركة التأمين األصلية
 Retainer بدل، أتعاب
 Retaining fee مقدم أتعاب
 Retaining fee; retainer مقدم أتعاب
 Retaliate يثأر، ينتقم
 Retaliation مجازاة بالمثل، ثأر، انتقام
 Retaliation ثأر، انتقام 
 Retaliative measures تدابير ثأرية، مقابلة اإلجراء بمثله
 Retaliatory; retaliative ثأري، اقتصاصي
 Retention احتفاظ، حفظ، استيفاء، تجنيب
 Retention date تاريخ االستبقاء
 Retention money مبالغ محجوزة من مستحقات عملية
 Retention money تأمين نقدي محجوز
 Retention period مدة االستبقاء
 Retentions إيرادات غير موزعة
 Retire يتقاعد، يسحب
 Retire a bill يسحب كمبيالة
 Retire a bill, to سدد كمبيالة
 Retire a coin from circulation, to حسب عملة من التداول
 Retire a debt يسدد دينا
 Retire a debt, to سدد دينا
 Retire from business, to انسحب من التجارة، ترك التجارة
 Retire on a pension, to تقاعد، اعتزل العمل
 Retire, to انسحب، تقاعد، اعتزل الخدمة، سحب
 Retirement تقاعد، استرداد، اعتزال، سحب 
 Retirement سداد الدين العام، تقاعد
 Retirement age سن التقاعد
 Retirement annuities أقساط سنوية مؤجلة إلى سن التقاعد
 Retirement fund صندوق التقاعد، - المعاشات
 Retention سحب ورقة تجارية من التداول
 Retirement of a bond سداد السند
 Retirement of a debt سداد الدين
 Retirement of stock استرداد األسهم، سحب األسهم من التداول
 Retirement of stock استرداد األسهم



 Retirement pensions معاشات التقاعد
 Retirement saving account حساب توفير المسنين
 Retiring age سن التقاعد
 Retiring allowance عالوة تقاعد
 Retiring director مدير متقاعد
 Retiring fund صندوق معاشات
 Retiring partner شريك منسحب
 Retiring pension معاش تقاعد
 Retour sans protet رجوع بدون بروتستو
 Retraction of authority استرجاع السلطة
 Retraining دورة تدريبية تكميلية
 Retraining إعادة التدريب
 Retraining of applicants إعادة تدريب طالبي التوظف
 Retreat ينسحب، يتراجع، انسحاب، تراجع
 Retrench يخفض، يحد من
 Retrench his expenses, to اقتصد في مصروفاته، ضغط مصروفاته
 Retrench, to خفض، اقتطع، اقتصد
 Retrenchment خفض، ضغط، اقتطاع
 Retrenchment ضغط المصروفات، تخفيض النفقات
 Retrenchment program برنامج ضغط المصروفات
 Retrial محاكمة للمرة الثانية
 Retribute, to جازى، كافأ
 Retrievability القابلية لالسترجاع
 Retrievable قابل لالسترجاع
 Retrieval استيفاء، استرداد، استعادة، إصالح
 Retrieval استرجاع
 Retrieval time وقت االسترجاع
 Retroaction أثر رجعي
 Retroaction of a tax أثر رجعي للضريبة
 Retroactive رجعي، ذو أثر رجعي
 Retroactive رجعي األثر، ذو مفعول رجعي، أثر رجعي
 Retroactive effect أثر رجعي، رجعية
 Retroactive pay مرتب مستحق عن الماضي
 Retroactivity رجعية األثر
 Retroactivity أثر رجعي
 Retrocede يرد (شيئا) إلى مالك سابق
 Retrocession اقتسام العمولة بين الوحدات المصرفية،  تغطية التأمين بأثر رجعي
 Retrograde تراجعي، تقهقري، عكسي، مترد
 Retrograde movement حركة رجعية
 Retrograde policy سياسة رجعية
 Retrospective مرتد إلى الماضي، رجعي
 Retrospective رجعي
 Retrospective appraisal تقييم مرتد إلى الماضي، تقييم بأثر رجعي
 Retrospective appraisal تقدير رجعي
 Retrospective effect أثر مرتد إلى الماضي، أثر رجعي
 Return عائد، غلة، ربح، ناتج مردود، عودة، رجوع
 Return يعود، يرجع، يعيد، رجعة، عائد، بضاعة  معادة، بيان مالي، عودة
 Return a bill dishonored, to أعاد كمبيالة بدون سداد
 Return a commission, to أرجع عمولة، أعاد -، رد -
 Return a loan, to سدد دينا، سدد قرضا
 Return address عنوان عودة
 Return book دفتر المرتجعات
 Return cargo شحنة العودة، حمولة العودة
 Return fare; تذكرة ذهاب وعودة
 Return freight شحن عودة، ناولون إعادة
 Return freight أجرة الشحن في اإلياب 
 Return instruction تعليمة عودة
 Return key مفتاح العودة
 Return migration هجرة عكسية
 Return of a bill to drawer إعادة كمبيالة إلى الساحب
 Return of capital استرداد رأس المال
 Return of confidence عودة الثقة
 Return of expenses استرداد المصروفات



 Return of income إقرار بالدخل
 Return of mail عودة البريد
 Return of normalcy عودة إلى المألوف، عودة إلى العادي
 Return of premium خصم على قسط تأمين
 Return on assets عائد األصول
 Return on assets عائد األصول، ريع األصول
 Return on assets management إدارة عائد األصول
 Return on capital غلة راس المال، عائد --
 Return on capital عائد رأس المال
 Return on Capital مردود الرأسمال
 Return on capital employed عائد رأس المال المستخدم
 Return on equity عائد حقوق الملكية
 Return on investment عائد االستثمار
 Return on Investment مردود االستثمار
 Return on investment method طريقة عائد االستثمار
 Return on sale عائد المبيعات
 Return one’s income, to حرر أو قدم إقرارا بالدخل
 Return the capital, to استرد رأس المال
 Return the excess, to أعاد الزيادة
 Return ticket تذكرة إياب
 Return voyage رحلة عودة
 Return, to أعاد، سدد، رد
 Returnable واجب الرد
 Returnable goods سلع أمانات
 Returnable tax ضريبة واجبة الرد
 Returned معاد، مسدد
 Returned article سلعة مرتجعة
 Returned check شيك مرتد، - مرتجع
 Returned checks شيكات مرتجعة
 Returned goods سلع مرتدة، - مرتجعة
 Returns شيكات وكمبياالت مرتدة
 Returns إيرادات، عوائد
 Revalorization إعادة تقييم العملة حسب قوتها الرائية
 Revalorize, to قوم، قيم، أعاد تقييم
 Revaluation إعادة تقييم، تقييم جديد، رفع القيمة
 Revaluation of a currency إعادة تقييم سعر الصرف للعملة
 Revaluation of assets إعادة تقييم األصول
 Revaluation of surplus فائض إعادة التقييم
 Revalue the premises, to أعاد تقييم العقارات، أعاد تقييم المباني
 Revalue, to أعاد تقييم، قيم من جديد، رفع القيمة
 Revamp يصلح، يرمم، يجدد
 Revealed preference التفضيل الموضح
 Revenue دخل، إيراد، ضريبة
 Revenue-generating economy اقتصاد ريعي
 Revenue assets رأس مال متداول
 Revenue authorities سلطات ضرائبية، مأمورو الضرائب
 Revenue bond سند إيراد
 Revenue Bond سند عائدات
 Revenue claim مستحقات ضريبية
 Revenue collection جمع الضرائب، تحصيل الضرائب
 Revenue derived from taxes دخول من الضرائب، إيرادات الضريبة
 Revenue duty رسم ضريبي
 Revenue expenditure مصروفات إيرادية
 Revenue Expenditure مصروفات إيرادية 
 Revenue from land ريع أراض
 Revenue law تشريع ضريبي
 Revenue office مكتب تحصيل الضرائب
 Revenue officer مأمور جمارك
 Revenue receipts عوائد ضريبية
 Revenue Reserves احتياطي اإليراد
 Revenue stamp طابع تمغة
 Revenue stamp طابع إيراد، طابع مالي، طابع تمغة
 Revenuer مأمور ضرائب



 Reversal إبطال، إسقاط، إلغاء، تغيير االتجاه
 Reversal عكس، نقض، إبطال
 Reversal of a decision إلغاء قرار
 Reversal of opinion تغيير اتجاه الرأي
 Reverse عكسي، معارض
 Reverse channel قناة عكسية
 Reverse deposit وديعة عكسية
 Reverse direction اتجاه عكسي
 Reverse direction flow انسياب عكسي
 Reverse entry قيد عكسي (للتصحيح)
 Reverse income tax ضريبة دخل سالبة (أو عكسية)
 Reverse reading قراءة عكسية
 Reverse repurchase; reverse repos شراء وبيع ذات األوراق المالية
 Reverse side of a letter of credit ظهر خطاب اعتماد، خلف --
 Reverse split إعادة تجميع وتوزيع أسهم رأس المال
 Reverse stock check شيك لسداد قيمة أسهم مشتراة بالخارج
 Reverse stock check شيك لسداد قيمة أسهم مشتراة بالخارج
 Reverse stock split تدعيم رأس المال
 Reverse take-over استيالء شركة صغرى على شركة كبرى
 Reversible قابل لالنعكاس، قابل للرد
 Reversible counter عداد عكسي
 Reversible difinition تعريف عكسي
 Reversible process أسلوب عكسي، منهج عكسي
 Reversible process إجراء قابل لالنعكاس 
 Reversing entry قيد عكسي
 Reversion رجوع الملكية، أيلولة
 Reversion حق استرداد الملكية
 Reversionary قابل للرد، قابل لالسترداد
 Reversionary annuity  قسط سنوي قابل لأليلولة، -- قابل لالسترداد
 Reversionary bonus عالوة رجعية (بأثر رجعي)
 Reversionary interest أيلولة الملكية بطريق اإلرث
 Reversioner أمين على حق عودة الملكية باإلرث
 Revert يعو، يرجع (إلى)، يعود إلى المالك ([‘>  أجل)
 Reverted الغ، معكوس
 Reverted decision قرار الغ
 Review إعادة نظر، مراجعة، فحص، مجلة
 Review مراجعة، يراجع، يعيد النظر في
 Review clause شرط إعادة النظر، شرط تطور اإلحداث
 Review mission بعثة مراجعة، مهمة استعراضية
 Revisable قابل للفحص، تحت المراجعة
 Revisable estimate تقييم تحت االعتماد
 Revise يراجع، ينقح، يعدل
 Revise a tariff, to أعاد النظر في تعريفه
 Revise downwards, to خفض، أنقص، أعاد النظر بالنقص
 Revise upwards, to رفع، زاد، أعاد النظر بالزيادة
 Revise, to راجع، أعاد النظر
 Revised روجع، نظر
 Revised costs تكاليف معدلة
 Revised estimates تقديرات تمت مراجعها
 Revision مراجعة، إعادة نظر
 Revision مراجعة
 Revision of estimates مراجعة التقديرات
 Revival إحياءـ تجديد، إنعاش، نهضة
 Revival انتعاش
 Revival of business إنعاش حركة التجارة، نهضة األعمال  التجارية
 Revival of sales تقدم المبيعات، تنشيط-
 Revival of trade إحياء التجارة
 Revive a debt, to جدد دينا
 Revive a judgment, to جدد حكما عند سقوطه
 Revive a law, to جعل القانون ساري التطبيق
 Revive, to نهض، أحيا، أنعش، جدد
 Revocable قابل لإللغاء، ممكن سحبه
 Revocable قابل لإلبطال، قابل للنقض



 Revocable credit اعتماد قابل لإللغاء
 Revocable credit اعتماد قابل لإلبطال
 Revocable Credit ائتمان قابل للنقض
 Revocable letter of credit خطاب اعتماد قابل لإللغاء
 Revocable letter of credit خطاب اعتماد قابل لإلبطال
 Revocable order أمر قابل لإللغاء
 Revocable power of attorney توكيل رسمي قابل لإللغاء
 Revocation إلغاء، سحب
 Revocation of a licence سحب رخصة، إلغاء رخصة
 Revocation of a will إلغاء وصية، روع في وصية
 Revocation of a will إلغاء وصية
 Revoke يبطل، يلغي
 Revoke, to ألغى، أبطل وصية، رجع في ، سحب
 Revolution ثورة، دوران، تعاقب
 Revolution ثورة
 Revolutionary ثوري
 Revolutionary ثوري
 Revolutionary improvements تحسينات ثورية
 Revolutionary syndicalism النقابية الثورية
 Revolutionist ثوري
 Revolving دائر، متجدد
 Revolving متجدد، دوار
 Revolving credit اعتماد يتجدد تلقائي، اعتماد دوار
 Revolving credit agreement اتفقا ائتمان دوار، اتفاقية ائتمان متجددة
 Revolving credit; اعتماد قبول متجدد، اعتماد قصير األجل  بسعر فائدة متغير
 Revolving Credits االئتمانات الدورية
 Revolving fund رأس مال متجدد، -- دائر
 Revolving fund رصيد يتجدد تلقائيا
 Revolving Fund أموال دورية
 Revolving letter of credit كتاب اعتماد متجدد
 Reward مكافأة، جائزة
 Reward مكافأة
 Rich غني، خصب
 Rid, to تخلص، خلص، حرر، استبعد
 Rider ملحق، امتداد، ذيل، وصلة
 Rider إضافة، ملحق تفسيري
 Rider of a bill of exchange ملحق كمبيالة، وصلة-
 Rig أجهزة، معدات، يجهز بالمعدات الضرورية  يضارب (
 Rig the market يضارب في السوق بزيادة صورية، يتالعب  بأسعار البورصة
 Rig the market, to ضارب في السوق بزيادة صورية
 Rig, to هز، ضاربن تالعب
 Rigger مضارب 
 Rigging مضاربة
 Rigging تالعب
 Rigging of prices تالعب في األسعار
 Rigging the market تالعب في السوق، مضاربة في البورصة
 Right حق، امتياز، يمين، مستقيم، عمودي
 Right حق، يمين
 Right angle زاوية قائمة
 Right hand يد يمنى
 Right hand side آخر رقمين عشريين في سعر الصرف
 Right in action حق يؤول إلى صاحبه
 Right in action; حق التقاضي، حق إقامة الدعوى
 Right in entry حق الحيازة، حق الدخول
 Right justified تثبيت إلى اليمين
 Right line خط مستقيم
 Right of amendment حق التعديل
 Right of association حق تكوين المنظمات
 Right of coinage حق سك النقود
 Right of entry حق االستيالء (على أرض)
 Right of first refusal حق األفضلية، حق الرفض األول
 Right of free entry حق عبور الحدود، حق حرية الدخول
 Right of inheritence حق اإلرث، حق األيلولة



 Right of issuing banknotes حق إصدار أوراق نقدية، حق إصدار بنكنوت
 Right of passage حق المرور
 Right of preemption حق الشفعة
 Right of priority حق األسبقية
 Right of recourse حق الرجوع
 Right of redemption حق استعادة البيع
 Right of residence حق اإلقامة
 Right of sanctuary حق اللجوء
 Right of search حق التفتيش
 Right of self-defense حق الدفاع الشرعي، -- عن النفس
 Right of stockholders حقوق المساهمين
 Right of subrogation حق الحلول
 Right of succession حق الخالفة، - األيلولة، - اإلرث
 Right of use حق االستعمال
 Right of way حق المرور
 Right of withdrawal حق االسنحاب، حق السحب
 Right quality جودة مناسبة
 Right quantity كمية مناسبة
 Right shift إزاحة إلى اليمين
 Right time وقت مناسب
 Right to a pension حق في المعاش
 Right to begin حق البدء في المرافعة
 Right to decide حق اتخاذ القرار
 Right to enforce حق التنفيذ
 Right to repossess حق االستعادة، - االسترداد
 Right to stay حق اإلقامة
 Right to strike حق اإلضراب
 Right to succeed حق الوراثة، - الخالفة
 Right to vote حق التصويت
 Right to work حق العمل
 Right triangle مثلث قائم
 Rightful شرعي، قانوني
 Rightful owner مالك شرعي
 Rights and obligations حقوق وواجبات
 Rights issue حقوق االكتتاب، إصدار أفضلية للمساهمين  الحاليين
 Rights letter خطاب توزيع اإلصدارات الجديدة
 Rights letter خطاب حقوق
 Rights of creditors  حقوق الدائنين
 Rights of issue حقوق اإلصدار
 Rights of stockholders حقوق المساهمين
 Rights reserved حقوق محفوظة
 Rigid جامد، صلب، صارم
 Rigid prices أسعار غير مرنة
 Rigid wages مرتبات متجمدة
 Rigidity جمود، عدم مرونة
 Rigorous شديد، قاس، صارم
 Rigorous measures إجراءات مشددة
 Ring اتحاد، حلقة، دائرة، اتفاق
 Ring دائرة
 Ring counter عداد حلقي، عداد دائري
 Ring shift إزاحة حلقية، إزاحة دائرية
 Rinstate, to أسرى مفعوال، جعله ساري المفعول، رد  الشيء إلى ما كان عليه
 Riot شغب، إخالل باألمن
 Riot شغب
 Rise ارتفاع، زيادة
 Rise ارتفاع، صعود، يرتفع
 Rise in price ارتفاع األسعار
 Rise in the bank rate زيادة سعر الخصم، رفع --
 Rise in value ارتفاع القيمة
 Rise, to رفع، زاد، ارتفع
 Rising في ارتفاع، صاعد
 Rising generation جيل صاعد، - ناهض
 Risk مخاطرة، خطر، مجازفة



 Risk خطر، مخاطرة، مجازفة، يخاطر، يجازف  بـ
 Risk-money احتياطي عجز
 Risk-premium قسط تحمل المخاطرة
 Risk-taker ُمخاطر
 Risk analysis تحليل المخاطر
 Risk appraisal تقييم المخاطر
 Risk assessment تقدير المخاطر
 Risk assets أصول خطرة
 Risk aversion نفور من المخاطر، كراهية -
 Risk avoider هارب من المخاطر، متقي المخاطر
 Risk bearer متحمل المخاطر
 Risk capital راس مال المخاطرة
 Risk capital استثمار محفوف بالمخاطر
 Risk coefficient معامل المخاطرة
 Risk costs تكاليف المخاطرة
 Risk element عنصر المخاطرة
 Risk factor عامل المخاطرة
 Risk free rate of return معدل عائد خال~ من المخاطرة
 Risk indifference strategy استراتيجية عدم المباالة بالمخاطر
 Risk management مراقبة المخاطر
 Risk management إدارة األخطار
 Risk note شرط عدم الضمان، - عدم المسئولية في  النقل
 Risk of damage خطر التلف
 Risk of default خطر التوقف عن الدفع
 Risk of fire خطر الحريق
 Risk of inflation مخاطر التضخم
 Risk of thift خطر السرقة
 Risk premium بدل مخاطرة
 Risk sharing اقتسام المخاطر
 Risk sharing اقتسام المخاطر
 Risk shifting نقل المخاطرة، اقتسام المخاطرة
 Risk spread توزيع المخاطرة، تنويع المخاطر
 Risk taker مخاطر، قابل المخاطرة، مؤمن على  المخاطرة
 Risk taking تقبل المخاطرة، تحمل المخاطرة
 Risk Yield حصيلة المجازفة
 Risk yield عائد المخاطرة
 Risky ذو خطورة، خطر
 Risky speculation مضاربة خطرة، مضاربة مشكوك في نتائجها
 Rival مناظر، منافس، غريم
 Rival commodities سلع متنافسة
 Rival demands طلبات متنافسة
 Rival products منتجات منافسة
 Rival supplies عروض متنافسة
 Rivals in business منافسون في التجارة
 River نهر 
 River basin حوض النهر
 River control ضبط النهر
 River navigation مالحة نهرية
 River pollution تلوث النهر
 River port ميناء نهري
 River transportation نقل نهري
 Rivers أنهار
 Road طريق، ممر، سبيل
 Road-worthy صالح للسير على الطرق
 Road طريق
 Road capacity طاقة الطرق
 Road fund صندوق الطرق
 Road haulage association جمعية النقل البري
 Road licensing ترخيص أبحاث الطرق
 Road maintenance صيانة الطرق
 Road network شبكة الطرق
 Road planning تخطيط الطرق
 Road research laboratory مختبر أبحاث الطرق



 Road safety act قانون سالمة الطرق
 Road traffic حركة مرور الطرق
 Road traffic حركة السير على الطرق
 Road transport نقل بري
 Road transport النقل على الطرق
 Road transportation نقل بري
 ROAM : Return on Assets Managed اختصار: إدارة مردود األصول
 Rob, the- روب، رجال القانون، شهام الروب
 Robbery سرقة، سلب، نهب
 Robbery سلب األشخاص
 Robbery insurance تأمين ضد السرقة
 Robbery insurance تأمين ضد السرقة
 Robot روبوت، إنسان آلي
 Robot factory مصنع آلي تماما
 Rock-bottom حضيض، أدنى الطبقات
 Rock-bottom price السعر األدنى
 Rocket يرتفع كالصاروخ، صاروخ
 Rod عود، قضيب، مقياس
 Role دور
 Role الدور
 Role – Conflict صراع الدور
 Role ambiguity غموض الدور
 Role conflicts تضارب األدوار
 Role function وظيفة الدور، الدور الوظيفي
 Role of agent دور الوكيل
 Role of participant دور المشارك
 Role playing تمثيل األدوار
 Roll لفة، كشف، بيان، قائمة، أسطوانة
 Roll يدور، جدول، يدحرج، يلف، بكرة
 Roll-back انخفاض األسعار المعروضة
 Roll-back إعادة األسعار إلى مستواها الطبيعي
 Roll-call نداء باألسماء
 Roll-forward زيادة األسعار المفروضة
 Roll-over credit اعتماد متجدد قصير األجل
 Roll of court جدول الدعاوي
 Rolling plan خطة متجددة
 Rolling readjustment تسوية متدرجة
 Rolling stock مهمات دائرة
 Rolling stock وسائط النقل المتحركة
 Room غرفة، حجرة، صالة
 Room ردهة، حجرة، غرفة، مكان، مجال، فسحة،  قاعة
Root جذر، أصل، مصدر
 Root جذر
 Root cause سبب جذري
 Root mean square جذر متوسط المربعات
 Root of title سند ملكية
 Root of title سند ملكية
 Roster قائمة، جدول نوبات العمل
 Roster قائمة، جدول، الئحة، كشف
 Rotary club نادي الروتاري
 Rotary file ملف دوار
 Rotating دائر، بالتناوب، بالتعاقب
 Rotating crops زراعات بالتناوب
 Rotation تعاقب، دوران، مناوبة
 Rotation دوران
 Rotation التنقل
 Rotation of corps دورة المحاصيل
 Rotation of crops نوبة زراعية، مناوبة زراعية
 Rotation system نظام تعاقب النوبات
 Rough تقريبي، خشن، فظ
 Rough average متوسط تقريبي
 Rough book مسودة، يومية زفرة
 Rough copy مسودة



 Rough estimate تقدير تقريبي، مقايسة تقريبية
 Round مستدير، دائري
 Round تقريب
 Round figures أرقام مقربة
 Round figures أرقام تقريبية
 Round lot مجموعة أسهم قابلة للتداول بالبورصة
 Round Off التقريب
 Round off, to أكمل، أتم، قرب
 Round table conference مؤتمر المائدة المستدير
 Round trip رحلة دائرية، رحلة ذهاب وعودة
 Roundabout ملتٍو، غير مباشر
 Roundabout طريق ملتوية (أو غير مباشرة)
 Roundabout processes أسلوب ملتٍو، سياق ملتوٍ 
 Rounded مستدير، مقرب
 Rounded figure رقم مقرب
 Rounding error خطأ التقريب
 Rout diagram مخطط الطرق، رسم الطرق
 Route طريق، مسلك، ممر
 Route طريق
 Route Diagram رسم الطرق
 Route sheet مجموعة المنتجات، تشكيلة -
 Routine روتين، منهج
 Routine روتين
 Routine الروتين (الرتابة)
 Routine check اختبار روتيني
 Routine decisions القرارات الروتينية
 Routine diagram رسم بياني للروتين
 Routine report تقرر دوري
 Routine reports تقارير روتينية
 Routine work عمل روتيني، عمل رتيب، عمل نمطي
 Routine work عمل رتيب، عمل روتيني
 Routing تحديد خط سير العمليات
 Routing التسيير
 Routinised Production اإلنتاج الوتيري (النمطي)
 Row صف
 Row binary code شفرة صف ثنائي
 Row pitch (السطر) خطوة الصف
 Royal ملكي، ملوكي
 Royal ملكي
 Royal commission لجنة ملكية
 Royal economic society الجمعية االقتصادية الملكية
 Royal exchange بورصة المبادالت
 Royal mint جار السك الملكية
 Royalties إتاوات، ريع، حقوق التأليف، حقوق الملكية
 Royalties on oil عوائد بترولية، أتاوات بترولية، - نفطية
 Royalties on patents عوائد البراءات، - حقوق االختراع
 Royalty أتاوة، رسم صاحب االمتياز، حق المؤلف
 Royalty إتاوة، رسم امتياز
 Royalty expenses مصروفات اإلتاوة
 Royalty on copyright عوائد حقوق إعادة الطبع
 Rte of profit growth معدل نمو األرباح
 Rubber كاوتشوك، مطاط
 Rubber band شريط مطاطي
 Rubber check شيك بدون رصيد
 Rubber stamp ختم مطاط
 Rucker Plan خطة ركر
 Ruin إفالس، خراب، دمار
 Ruin, to دمر، أفلس
 Ruinous مدِمر
 Ruinous expenses مصاريف مدمرة
 Rule إجراء، قاعدة، مسطرة، نظام
 Rule قاعدة، حكم، يحكم، يسيطر، يسود، يسطر
 Rule-of-thumb قاعدة االختبار والتجربة



 Rule breakers كاسرو اللوائح
 Rule enforcers الالئحيون
 Rule making َسْن اللوائح
 Rule of absolute priority قاعدة األولوية المطلقة
 Rule of debits and credits قاعدة القيد المزدوج، - ال "من" وال "إلى"
 Rule of Precedence قاعدة األسبقية
 Rule off يسوي حساب
 Rule off an account, to أقفل حساباً، سدد حساباً 
 Rule out يشطب، يلغي
 Rule, to نظم، حكم
 Ruler حاكم، مشروع، مسطرة
 Rules and regulations قواعد ونظم
 Rules of competition قواعد المنافسة
 Rules of debits and credits قواعد جانبي الحساب (من وإلى)
 Rules of equity قواعد العدالة
 Rules of procedure قواعد إجرائية
 Rules of procedures الئحة اإلجراءات، النظام الداخلي
 Ruling قرار، أمر
 Ruling قرار، حكم، سائد، سارٍ 
 Ruling classes فئات حاكمة
 Ruling price سعر سائد، سعر اليوم
 Ruling price السعر الجاري، السعر السائد
 Rummaging تفتيش السفن، كشف جمركي على حمولة  السفن
 Rumour إشاعة، يشيع، يطلق أو يروج إشاعة
 Run تهافت، اتجاه، فترة، مجموعة، دورة، سير
 Run يدير، وقت تشغيل اآللة، يهرع إلى المصرف   (لسحب الودائع
 Run-away تضخم جامح
 Run a business, to أدار منشأة تجارية
 Run book دليل دورة تنفيذ
 Run chart خريطة دورة تشغيل
 Run diagram رسم بياني لدورة تنفيذ
 Run duration زمن دورة التنفيذ
 Run into debt, to استغرق في الديون
 Run of the market اتجاهات السوق
 Run on يستمر، يتابع، المسارعة بسحب أموال من  مصرف
 Run on a bank تهافت على سحب الودائع من مصرف
 Run on banks تهافت على سحب الودائع
 Run on gold تهافت على الذهب
 Run out ينتهي، ينقضي، تباعد، ترحيل
 Run phase طور التنفيذ
 Run time وقت دورة التنفيذ
 Run up ارتفاع، صعود
 Run, to انطلق، أسرع، ارتفع
 Runaway inflation تضخم جامح
 Running ساٍر، جاٍر، سائرٍ 
 Running account حساب جار
 Running balance form of ledger account نموذج الرصيد الجاري في حساب األستاذ
 Running bill كمبيالة جارية
 Running broker سمسار وسيط لخصم الكمبياالت
 Running contract عقد جار
 Running control مراقبة مستمرة
 Running cost تكلفة التشغيل
 Running costs النفقات الجارية
 Running days أيام عمل متتالية
 Running expense, current expense مصروفات جارية
 Running interest فوائد سارية
 Running inventory جرد مستمر
 Running meter; متر طولي
 Running number الرقم الدوري الجاري
 Running year سنة حالية، عام حالي
 Running yield عائد منسوب للقيمة الشرائية
 Rupture قطع، قصم
 Rural زراعي، ريفي، قروي، فالحي



 Rural credit bank بنك تليف زراعي
 Rural development تنمية ريفية
 Rural industry صناعة ريفية
 Rural migration هجرة ريفية
 Rural planning تخطيط ريفي
 Rural sociology علم االجتماع الريفي
 Rush هجوم، اندفاع، تهافت، تزاحم
 Rush يتعجل، يندفع، اندفاع حدة النشاط أو الطلب
 Rush-work عمل ملح، عمل مستعجل
 Rush hours ساعات الذروة
 Rush hours ساعات االزدحام
 Rush order طلب عاجل
 Rush Order الطلبيات المستعجلة
 Rush orders طلبات مستعجلة
 Rustproof ال يصدأ، مقاوم للصدأ
 Ruthless قاٍس، متحجر، عديم الرأفة
 Ruthless competition منافسة قاسية
 Sabbatical yearإجازة لمدة سنة تمنح (ألستاذ في الجامعة  عادة) كل سبع سنوات للبحث والدراسة
 Sabotage تخريب، تدمير
 Sabotage تخريب مفتعل
 Sack كيس، حقيبة
 Sack all the staff, to سرح الموظفين
 Sack an employee, to فصل موظفا
 Sack, to فصل، سرح، نبه باإلخالء
 Sacred interests فوائد غير جائز المساس بها، فوائد مضمونة
 Sacrifice تضحية، بيع بالخسارة
 Sacrifice يضحين تضحية
 Sacrifice prices أسعار تصفية
 Sacrifice prices أسعار تصفية
 Sacrifice, to ضحى، باع بخسارة
 Safe آمن، في مأمن
 Safe مأمون، موثوق، خزانة، خزينة
 Safe-conduct ضمان سالمة المرور
 Safe-keeping حفظ بالخزائن، صيانة
 Safe-keeping صيانة، حماية، حفظ بالخزائن
 Safe-keeping fee مصاريف حفظ
 Safe-keeping fees مصاريف حفظ
 Safe-limit حد األمان
 Safe and sound سالم تماما، سالم وصحيح
 Safe arrival وصول سليم
 Safe box خزانة حديدية
 Safe custody حفظ مأمون
 Safe custody account حساب إيداع أوراق مالية
 Safe custody deposit ملف أوراق مالية، حساب أوراق مالية
 Safe custody fee رسوم حفظ
 Safe custody fees رسوم حفظ
 Safe deposit خزينة حديدية
 Safe deposit box خزينة حديدية، صندوق حديدية
 Safe deposit box صندوق حديدي لحفظ الودائع
 Safe deposit company شركة ائتمان لحفظ الودائع
 Safe deposit fee إيجار خزانة حديدية
 Safe estimate تقدير سليم
 Safe hiring  تأجير الخزائن الحديدية في المصارف
 Safe investment استثمار مأمون
 Safe load حمل مأمون
 Safe; safe box خزينة حديدية
 Safeguard حماية، رعاية، وقاية، محافظة، جواز مرور،  تذكرة مرور
 Safeguard an industry, to حمى صناعة
 Safeguard clause شرط التحوط
 Safeguard clause شرط حماية
 Safeguard for depositors حماية المودعين
 Safeguard, to حافظ على، صان، رعى
 Safeguarding حماية، رعاية، وقاية، محافظة



 Safeguarding duties رسوم رعاية
 Safeguarding duties رسوم حراسة
 Safeguarding of industry حماية الصناعة
 Safekeeping department قسم حفظ األوراق المالية
 Safekeeping fees رسوم حفظ
 Safety أمان، ضمان
 Safety أمان، ضمان
 Safety-first policy سياسة الحذر
 Safety bonus مكافأة السالمة
 Safety coefficient معامل األمان
 Safety committee لجنة األمن الصناعي
 Safety deposit box lease إيجار خزائن حديدية
 Safety deposit department قسم الخزائن المؤجرة
 Safety device جهاز أمن، جهاز إنذار
 Safety education التعليم في مجال األمن الصناعي
 Safety engineer مهندس األمن الصناعي
 Safety factor عامل أمان، عنصر أمان
 Safety factor عامل السالمة
 Safety fund احتياطي، مال احتياطي
 Safety inventory مخزون األمان
 Safety margin حد األمان، هامش ضمان
 Safety measures تدابير الوقاية، تدابير أمن
 Safety needs حاجات األمان
 Safety net شبكة أمان
 Safety net شبكة األمان
 Safety notices تنبيهات األمن الصناعي
 Safety of navigation سالمة المالحة
 Safety of principal سالمة رأس المال
 Safety of the workmen سالمة العمال
 Safety officer ضابط أمن، موظف أمن
 Safety officer مشرف األمن الصناعي
 Safety procedures إجراءات السالمة
 Safety ring حلقة وقائية
 Safety service قسم األمن الصناعي
 Safety standards معايير األمان
 Safety standards معايير األمن الصناعي
 Safety stock مخزون احتياطي، مخزون األمان
 Safety stock مخزون األمان
 Safety Stock مخزون األمان
 Safety vault غرفة محصنة
 Sage هبوط، انخفاض طفيف في السعر
 Sage, to مال إلى الهبوط
 Sagging مائل إلى الهبوط
 Sagging هبوط، نزول
 Sagging market سوق متجهة للنزول
 Sagging market سوق هابطة 
 Sail شراع
 Sail, to أبحر، سافر بحرا، أقلع
 Sailing إبحار، إقالع
 Sailing card بطاقة اإلبحار
 Sailing day يوم اإلبحار
 Sailor بحار، مالح
 Sake نية، قصد، غرض، هدف
 Salable, saleabel قابل للبيع، رائج
 Salaried أجير، مستخدم
 Salaried ذو مرتب، مأجور
 Salaried employee مستخدم بالمرتب، مستخدم شهرية
 Salaried employee موظف يتقاضى مرتبا
 Salary راتب، أجر، مرتب، مكافأة
 Salary account حساب األجور، - المرتبات
 Salary administration إدارة المرتبات
 Salary advances سلف مرتبات
 Salary attached to أجر متعلق بـ



 Salary bracket مستوى األجر
 Salary cut خصم من المرتب
 Salary differential تفاوت المرتبات
 Salary ranges حدود المرتبات
 Salary rates فئات المرتبات
 Salary review مراجعة المرتبات
 Salary scale مستويات المرتبات، جدول المرتبات
 Salary schedule جدول المرتبات
 Salary structure هيكل المرتبات
 Salary tax ضريبة على األجور
 Salary tax الضريبة على المرتبات
 Salary, to دفع أجورا
 Sale بيع، بيع بتخفيض كبير للتصفية
 Sale بيع، تخفيض أسعار البيع
 Sale and lease-back بيع إيجاري، إيجار تمليكي
 Sale and lease-back بيع الملك ثم استئجاره ثانية
 Sale and return البيع بخيار الرد
 Sale by auction البيع بالمزاد العلني
 Sale by description البيع بالوصف 
 Sale by public auction بيع بالمزاد العلني
 Sale by sample بيع بالعينة
 Sale by sealed tender بيع بموجب مظاريف مغلفة
 Sale by tender بيع بموجب رسو المزايدة
 Sale CIF بيع سيف
 Sale contract عقد بيع
 Sale contract عقد بيع
 Sale exbond بيع خالص الجمارك
 Sale for delivery بيع مع تأجيل التسليم
 Sale for future delivery بيع بات آجل، بيع قطعي آجل
 Sale for money بيع نقدي
 Sale for the account; بيع على الحساب، بيع باألجل
 Sale goods بيع بتخفيض كبير للتصفية
 Sale in gross بيع بالجملة
 Sale invoice فاتورة بيع، قائمة بيع
 Sale invoice فاتورة بيع
 Sale note قائمة بيع، فاتورة بيع
 Sale of goods بيع السلع، بيع البضاعة
 Sale of investments بيع األوراق المالية، - االستثمارات
 Sale of joint property بيع على المشاع
 Sale of standing trees بيع زراعة قائمة
 Sale on approval بيع بشرط القبول، -- االستحقاق
 Sale on approval البيع بشرط االستحسان
 Sale on commission بيع بالعمولة
 Sale on consignment بيع باألمانة
 Sale on credit بيع باألجل
 Sale on delivery البيع عند التسليم
 Sale on instalments بيع بالتقسيط
 Sale on return بيع مع حق اإلرجاع
 Sale on sample; بيع على العينة
 Sale on trial بيع بشرط االختبار
 Sale or return بيع باألمانة (تباع أو ترد)
 Sale price سعر البيع، سعر التصفية
 Sale price سعر البيع
 Sale value قيمة تجارية، سعر السوق، قيمة بيعية
 Sale with all faults بيع بما فيه من عيوب
 Sale with all faults بيع مع جميع العيوب
 Sale with option to repurchase بيع مع حق االسترداد وفاء، بيع الوفاء
 Saleable ممكن بيعه، قابل للبيع
 Saleable goods بضاعة سهلة التصريف
 Saleable value سعر السوق، قيمة سوقية
 Sales مبيعات
 Sales-room قاعة مزادات، صالة بيع
 Sales account حساب المبيعات



 Sales account حساب المبيعات
 Sales agent وكيل المبيعات
 Sales allowance خصم على المبيعات
 Sales Allowance Variance انحراف خصم المبيعات
 Sales allowances خصم على المبيعات
 Sales analysis تحليل المبيعات
 Sales average متوسط المبيعات
 Sales below cost بيع بأقل من التكلفة
 Sales bill of exchange كمبيالة بيع، كمبيالة تجارية
 Sales book دفتر المبيعات
 Sales branch فرع المبيعات
 Sales budget تقديرات المبيعات
 Sales budget موازنة المبيعات
 Sales Budget ميزانية المبيعات
 Sales campaign حملة بيع
 Sales check فاتورة، قائمة الحساب
 Sales control الرقابة على المبيعات
 Sales Control رقابة المبيعات
 Sales cost تكلفة المبيعات
 Sales coverage تغطية المبيعات
 Sales Coverage تغطية المبيعات
 Sales coverage تغطية السوق
 Sales day book دفتر يومية المبيعات
 Sales department قسم المبيعات
 Sales discount خصم )على) المبيعات
 Sales discounts تخفيض على المبيعات
 Sales effort research بحوث جهود البيع
 Sales engineering تخطيط المبيعات، فن البيع
 Sales Expenditure مصروفات المبيعات
 Sales figure رقم األعمال
 Sales finance company شركة تمويل المبيعات
 Sales finance company شركة تحصيل الديون الناتجة عن المبيعات
 Sales for futures بيع آجل، بيع على المكشوف
 Sales forecast تقدير حجم المبيعات
 Sales Forecast التنبؤ بالمبيعات
 Sales forecasting التنبؤ بالمبيعات
 Sales goal هدف البيع
 Sales index الرقم القياسي للمبيعات
 Sales Index دليل المبيعات
 Sales invoice فاتورة المبيعات
 Sales journal يومية المبيعات
 Sales journal دفتر يومية المبيعات
 Sales ledger أستاذ المبيعات، دفتر -
 Sales ledger دفتر أستاذ المبيعات
 Sales management إدارة المبيعات
 Sales mix تشكيلة المبيعات، المزيج البيعي
 Sales Mixture (Total) Variance انحراف قيمة المبيعات
 Sales operating statement البيان التشغيلي للمبيعات
 Sales planning تخطيط المبيعات
 Sales Policy سياسة المبيعات
 Sales potential المبيعات المرتقبة
 Sales Potential إمكانية المبيعات
 Sales Presentation العرض البيعي
 Sales price سعر لبيع
 Sales price variance انحراف أسعار البيع
 Sales Price Variance انحراف سعر المبيعات
 Sales proceeds إيرادات المبيعات
 Sales promotion تنشيط المبيعات، ترويج -
 Sales promotion ترويج المبيعات
 Sales quota حصة من المبيعات
 Sales quota حصة المبيعات
 Sales Quota حصة المبيعات
 Sales return journal دفتر يومية مردودات المبيعات



 Sales returns مرتجعات المبيعات، مردودات
 Sales returns مردودات المبيعات
 Sales revenue إيرادات البيع
 Sales slowdown تهدئة حركة البيع
 Sales Stage مرحلة البيع
 Sales tax ضريبة على رقم المبيعات
 Sales tax ضريبة المبيعات
 Sales Tax ضريبة على المبيعات
 Sales ticket بطاقة بيع، قسيمة بيع
 Sales turnover دوران المبيعات
 Sales turnover; رقم المبيعات، حجم المبيعات
 Sales value method أسلوب القيمة البيعية
 Sales variance انحراف المبيعات
 Sales volume variance انحراف حجم المبيعات
 Salesman بائع، وسيط، سمسار
 Salesman رجل بيع
 Salesmanship فن البيع
 Salesmanship; sales know-how فن البيع
 Salesmen commission عمولة البائعين
 Salesmen expenses مصروفات البائعين
 Salespeople بائعون وبائعات
 Saleswoman بائعة
 Salt ملح، يملح، يزور للتضليل
 Salvage إنقاذ سفينة، أجرة --
 Salvage نفاية، مخلفات، تعويض إنقاذ سفينة أو ركابها  أو حمولتها من الغرق
 Salvage bond عقد إنقاذ سفينة
 Salvage charges مصاريف إنقاذ سفينة
 Salvage crops فرقة إنقاذ
 Salvage dues رسوم إنقاذ سفينة
 Salvage expenses مصاريف إنقاذ سفينة
 Salvage loss خسارة اإلنقاذ
 Salvage service خدمة اإلنقاذ
 Salvage value قيمة ما أمكن إنقاذه من السفينة، قيمة متخلفة،  قيمة باقية
 Salvage value قيمة النفاية، القيمة المتبقية
 Salvaged منقذ، مستعاد
 Salvaged material أداة أو مهمات مستعادة
 Salvager منقذ
 Salve computer حاسب تابع
 Salve station محطة تابعة
 Sample عينة، عينة بالجس
 Sample book دفتر عينات، مجموعة عينات أو نماذج
 Sample census تعداد بالعينة، إحصاء بالعينة
 Sample census تعداد بالعينة
 Sample design تصميم العينة
 Sample fair معرض عينات، معرض نماذج
 Sample of no value عينة بدون قيمة
 Sample of value عينة ذات قيمة
 Sample plot حقل تجارب
 Sample signature نموذج التوقيع
 Sample space فراغ العينة
 Sample survey استقصاء بطريق الجس والسبر، مسح بالعينة
 Sample survey data بيانات المسح بالعينة
 Sample units وحدات العينة
 Sample, to عاين، قدر، أخذ عينة
 Samples sent on request عينات مرسلة بناء على طلب
 Sampling اختيار عينات، أخذ عينات، سبر
 Sampling اختيار العينات، المعاينة
 Sampling Accuracy الدقة في اختيار العينة
 Sampling distribution توزيع العينات 
 Sampling error خطأ المعاينة
 Sampling Errors أخطاء العينة
 Sampling interval فترة المعاينة
 Sampling rate معدل التمثيل بالعينة 



 Sampling theory نظرية العينات
 Sanction موافقة، تصديق، جزاء، عقوبة
 Sanction تصديق، عقوبة
 Sanction إقرار
 Sanctioned مكرس، مقرر
 Sand mold قالب سباكة رملي
 Sandwich courses ندوة إعادة تدريب
 Sandwich courses برامج دراسية نظرية وعملية
 Sandwich man رجل يحمل لوحتين إعالنيتين إحداهما على  صدره واألخرى على ظهره 
 Sanitary صحي
 Sanitary صحي، يتعلق بالصحة والنظافة 
 Sanitary accommodations مرافق صحية
 Sanitary certificate شهادة صحية
 Sanitary certificate شهادة صحية
 Sanitary regulations قوانين صحية، قواعد -
 Sanitary services خدمات صحية
 Sanitation أعمال صحية
 Sans frais بدون نفقات، بال نفقات
 Sans jours ألجل غير مسمى، بال أجل
 Sans nombre بال عدد محدد
 Sans recours بدون حق الرجوع
 Sans recours دون حق الرجوع، دون احتجاج
 Satellite كوكب تابع، قمر
 Satellite computer حاسب تابع
 Satellite currency عملة تابعة
 Satellite industries صناعة األقمار الصناعية
 Satellite processor وحدة تشغيل مركزية تابعة
 Satiability of wants إمكانية إشباع الحاجات
 Satiation تشبع
 Satiety إشباع
 Satisfaction تسوية، سداد، تصفية، وفاء، إشباع
 Satisfaction أداء، وفاء، إرضاء، اقتناع
 Satisfaction of a creditor سداد مطلوبات دائن
 Satisfaction of a debt سداد دين
 Satisfaction of a debt سداد دين
 Satisfaction of a judgment تنفيذ حكم
 Satisfaction of an obligation وفاء بالتزام
 Satisfaction of an offence تعويض عن خطأ ، تكفير عن غلطة 
 Satisfaction of mortgage شطب رهن
 Satisfaction piece مذكرة تراض
 Satisfactory مرض، مقنع
 Satisfactory تراض، مالئم
 Satisfactory reply جواب مرض
 Satisfied قانع، راض
 Satisfy يشبع (رغبة أو حاجة)
 Satisfy the creditors, to وفى الدائنين
 Satisfy the needs of, to وفى باحتياجات
 Satisfy, to سوى، سدد، صفى، وفى، أشبع
 Saturate the market with, to أشبع السوق ب، اغرق السوق
 Saturate, to أشبع
 Saturated مشبع
 Saturated market سوق مشبعة
 Saturation تشبع
 Saturation حالة التشبع، تشبع
 Saturation point حد اإلشباع، نقطة التشبع
 Saturation point نقطة التشبع
 Save يخزن في وسائط تخزين، يدخر، يوفر، ما  عدا، باستثناء
 Save as otherwise provided باستثناء النصوص المخالفة
 Save deposit box خزانة حديدية
 Save labor, to ادخر العمل
 Save time, to وفر وقتا
 Save, to ادخر، وفر، خلص، أنقذ
 Saved مدخر، موفر



 Saver مقتصد، مدخر
 Saving مقتصد، مدخر
 Saving ادخار، توفير، اقتصاد، إنقاذ 
 Saving ادخار، توفير
 Saving available for investment مدخرات متاحة لالستثمار
 Saving clause شرط تنصلي، شرط االستثناء
 Saving clause  شرط استثناء
 Saving for house purchase ادخار لشراء منزل
 Saving installments أقساط االدخار 
 Saving motives دوافع االدخار
 Saving of time توفير وقت، كسب وقت
 Saving the statute تفادي سريان التقادم
 Saving to income ration نسبة االدخار للدخل
 Savings مدخرات
 Savings account حساب  توفير، حساب ادخار
 Savings account: special interest حساب ادخار، حساب توفير
 Savings associations جمعيات االدخار
 Savings bank مصرف ادخار، بك ادخار، صندوق توفير
 Savings bank مصرف توفير
 Savings bank book دفتر صندوق التوفير
 Savings bank book دفتر توفير مصرفي
 Savings bonds سندات ادخار
 Savings book دفتر توفير، دفتر ادخار
 Savings capital رأس مال ادخاري
 Savings certificate شهادة ادخار
 Savings deposit وديعة ادخارية، مدخرات
 Savings deposit وديعة ادخارية
 Savings of corporations ادخار الشركات
 Savings passbook دفتر توفير
 Savings ratio معدل االدخار
 Scab عامل ال يتقيد بتعليمات نقابته
 Scalar تدرج، كمية غير متجهة
 Scalar chain principle مبدأ تدرج السلطة
 Scalar organization التنظيم التدرجي
 Scalar Principle مبدأ تدرج السلطة
 Scalar Process تدرج السلة
 Scalar product الضرب غير المتجه
 Scalar quantity كمية غير متجهة
 Scale مقياس، سلم، جدول، معدل
 Scale جدول، مقياس الرسم
 Scale charge سعر الجدول، سعر وارد في الجدول
 Scale down production, to خفض اإلنتاج
 Scale down, to خفض، نزل
 Scale economies اقتصاديات الحجم، وفورات الحجم
 Scale economies وفورات الحجم
 Scale effect أثر الحجم
 Scale factor معامل القياس
 Scale of assessments جدول تقدير االشتراكات، جدول تحديد  األنصبة
 Scale of charges جدول األسعار، تعريفة األتعاب
 Scale of classification جدول التصنيف
 Scale of commissions جدول العموالت
 Scale of output تدرج اإلنتاج، سلم اإلنتاج
 Scale of preferences مقياس التفضيل، جدول -
 Scale of prices جدول األسعار
 Scale of pries تعريفة، جدول األسعار
 Scale of production تدرج اإلنتاج، سلم اإلنتاج، حجم اإلنتاج
 Scale of rates جدول التعريفات
 Scale of salaries تدرج األجور
 Scale of taxation جدول الضرائب
 Scale rate سعر الجدول، سعر التعريفة
 Scale sown تخفيض (بنسبة معينة)
 Scale up, to رفع، زاد
 Scale, to رسم، خطط، جدَولَ 



 Scalene triangle مثلث مختلف األضالع
 Scales of preference مقاييس التفضيل
 Scaling إعطاء أوامر شراء وبيع أوراق مالية بحدود  عامة
 Scalp, to باع أوراق مالية بربح ضئيل
 Scalper مضارب صغير في البورصة
 Scalper مستغل السوق
 Scandal فضيحة، عمل مخز
 Scanlon Plan خطة سكانلن
 Scanner ماسح 
 Scanning مسح
 Scanty غير كاف، ضعيف، ضئيل
 Scanty income دخل ضئيل
 Scanty means موارد غير كافية
 Scarce نادر، قليل
 Scarce currency عملة نادرة
 Scarce currency عملة نادرة، عملة صعبة
 Scarce Currency عملة نادرة
 Scarceness of labor قلة األيدي العاملة
 Scarcity ندرة، قلة، قحط
 Scarcity نقص، قلة، ندرة
 Scarcity and choice الندرة واالختيار
 Scarcity of capital ندرة رؤوس األموال
 Scarcity of capital ندرة رؤوس الموال
 Scarcity of labor قلة األيدي العاملة
 Scarcity of labor ندرة اليد العاملة
 Scarcity of money ندرة النقود
 Scarcity of raw materials ندرة المواد الخام
 Scarcity value قيمة الندرة
 Scare buying ذعر شرائي
 Scare on the stock exchange ذعر في سوق األوراق المالية
 Scareness ندرة، قلة، قحط
 Scatter تشتيت، تبديد، تفريق، انتشار
 Scatter chart; تخطيط االنتشار
 Scatter coefficient معدل االنتشار 
 Scatter diagram رسم بياني لالنتشار (أو التشتت)
 Scatter graph رسم بياني بالنقاط المبعثرة
 Scatter loading تحميل موزع
 Scatter reading قراءة مبعثرة
 Scattered مشتت، مفرق، منتشر
 Scattered population سكان متناثرون
 Scenario تصور
 Schedular نوعي، فرعي
 Schedular taxes ضرائب نوعية
 Schedule جدول، بيان، قائمة، ملحق، مذكرة، مرفق،  خطة، سند
 Schedule bond بوليصة ضمان اجتماعي
 Schedule of accounts payable جدول الحسابات الدائنة
 Schedule of accounts receivable جدول الحسابات المدينة
 Schedule of charges تعريفة، جدول أسعار
 Schedule of par value جدول أسعار التعادل
 Schedule of par values  جدول أسعار التعادل
 Schedule of prices جدول األسعار
 Schedule of prices جدول األسعار
 Schedule tax ضريبة نوعية
 Schedule to a balance sheet مرفقات الميزانية
 Schedule to a balance sheet ملحق بالميزانية
 Schedule to a contract ملحق عقد
 Scheduled مدرج في القائمة، محدد المواعيد، مخطط  فرعي
 Scheduled airline شركة طيران تقوم برحالت مقررة
 Scheduled engineering time زمن الصيانة المجدول
 Scheduled flights رحالت جوية منتظمة
 Scheduled hours ساعات العمل المقررة
 Scheduled investment استثمار مخطط
 Scheduled maintenance صيانة دورية



 Scheduled price سعر طبقا للتعريفة
 Scheduled services خدمات منتظمة
 Scheduled taxes ضرائب نوعية
 Scheduler مصمم برامج، واضع برامج
 Scheduling جدولة، برمجة
 Scheduling جدولة، وضع الجداول، التخطيط الزمني
 Scheme مشروع، تصميم، رسم، نظام، برنامج
 Scheme خطة، تدبير
 Scheme of compostion صلح واق
 Scholarship grantee متمتع بمنحة دراسية، مستفيد --
 School مذهب، مدرسة
 School leaving age السن الذي تنتهي فيه الدراسة
 School savings ادخار مدرسي
 School savings ادخار مدرسي
 Schooling التعليم، نفقة التعليم
 Science علم، فن، مهارة
 Science علم
 Scientific علمي
 Scientific administration إدارة علمية
 Scientific adviser مستشار علمي
 Scientific computation حساب علمي
 Scientific computer حاسب علمي
 Scientific language لغة علمية
 Scientific management اإلدارة العلمية
 Scientific Management اإلدارة العلمية
 Scientific method األسلوب العلمي
 Scientific programming البرمجة العلمية
 Scientific Programming وضع البرنامج علميا
 Scientific property ملكية علمية
 Scientific socialism االشتراكية العلمية
 Scientist عالم
 Scissors مقص
 Scoop ربح قدري، سبق صحفي
 Scope  مجال، مدى
 Scope of activities مجال النشاط، نطاق النشاط
 Scope of activities نطاق األنشطة
 Score عالمة، نقطة، نتيجة، حساب، اعتبار، عدد  محسوب، عشرون
 Score درجة
 Score storage ذاكرة وسيطة
 Scoring تسجيل، تدوين
 Scoring up of a debt تسجيل دين
 Scrap خردة، مخلفات
 Scrap iron حديد خردة
 Scrap value قيمة العادم، قيمة المخلفات
 Scrap value قيمة الخردة
 Scrap, to كهن، خرد، تخلص من
 Scrapped parts أجزاء مخردة
 Scrapping defective units تخريد الوحدات المعيبة
 Scratch التسويد
 Scratch area مسودة
 Scratch file ملف تسويد
 Scratch tape شريط تسويد
 Screen شاشة
 Screen format هيئة شاشة
 Screening تصفية، غربلة
 Screening candidates تصفية المرشحين
 Scribe كاتب، موظف إداري
 Scrip شهادة مؤقتة، سند
 Scrip سند، شهادة
 Scrip-holder حامل اسهم
 Scrip bonus تخصيص أسهم مجانية
 Scrip certificate شهادة مؤقتة
 Scrip certificate شهادة مؤقتة (أسهم مجانية٩



 Scrip dividend ربح غير نقدي
 Scrip issue إصدار أسهم مجانية، -- مقابل االحتياطيات
 Scrip issue إصدار أسهم مجانية مقابل االحتياطيات
 Script وثيقة أصلية
 Scrivener كاتب عمومي، كاتب عقود ومحررات
 Scrutineer مدقق، متفحص
 Scrutinize يفحص بدقة
 Sea بحر، محيط
 Sea بحر
 Sea-borne منقول بحًرا
 Sea and land carriage نقل بحري وبري
 Sea carriage نقل بحري
 Sea damage أضرار البحر
 Sea damage أضرار بحرية
 Sea freight شحن بحري، نولون بحري
 Sea frontier حدود بحرية
 Sea insurance تأمين بحري
 Sea insurance تأمين بحري
 Sea lane خط بحري، طريق مالحي
 Sea law قانون بحري
 Sea letter إذن إبحار
 Sea letter رخصة مالحة
 Sea mile ميل بحري
 Sea navigation مالحة بحرية
 Sea port ميناء بحري
 Sea risk خطر بحري
 Sea risk خطر بحري
 Sea route طريق بحري
 Sea shore شاطئ بحري
 Sea trade تجارة بحرية
 Sea trade تجارة بحرية
 Sea transit عبور بحري
 Sea transport نقل بحري
 Sea transportation نقل بحري
 Seabed قاع البحر
 Seaborne بحري
 Seaborne container transport نقل بحري بالحاويات
 Seaborne shipping نقل بحري، شحن بحري
 Seal خاتم، ختم، بصمة
 Seal خاتم، يختم بالشمع األحمر
 Sealed مختوم، يحمل بصمة ختم
 Sealed and delivered ُختِم وبُلغ
 Sealed bid عطاء في مظروف مختوم
 Sealed deposit وديعة محرزة
 Sealed safe custody account وديعة بموجب مظروف مغلق
 Sealed tender عطاء في مظاريف مغلقة
 Sealed will وصية سرية، - في مظروف مغلق
 Sealing وضع الختم الرسمي
 Sealing wax شمع الختم
 Seaman بحار، مالح، نوتي
 Seaport ميناء بحري
 Search بحث، تنقيب، تفتيش
 Search يبحث، يفتش، بحث، تحر، فحص السجالت  الرسمية
 Search cycle دورة البحث
 Search key مفتاح البحث
 Search time زمن البحث
 Search warrant أمر بالتفتيش
 Search warrant أمر تفتيش
 Search, to بحث، فتش، تحرى
 Searching بحث، تفتيش
 Searching process عملية البحث
 Season فصل، موسم، زمن
 Season فصل، موسم



 Seasonal موسمي، متعلق بالموسم
 Seasonal adjustment تعديل موسمي
 Seasonal articles أصناف الموسم، - موسمية
 Seasonal credit ائتمان موسمي
 Seasonal credit; ائتمان موسمي، اعتماد -
 Seasonal demand for cash طلب موسمي على السحب من البنك
 Seasonal disequilibrium اختالل موسمي
 Seasonal fluctuations تغيرات موسمية
 Seasonal goods بضائع موسمية
 Seasonal index معامل موسمي، مؤشر موسمي
 Seasonal industry صناعة موسمية
 Seasonal migration هجرة موسمية 
 Seasonal prices أسعار موسمية
 Seasonal revival انتعاش موسمي
 Seasonal unemployment بطالة موسمية
 Seasonal unemployments بطالة موسمية
 Seasonal variations تقلبات موسمية
 Seasonal water damage ضرر بسبب مياه البحر
 Seasonal work عمل موسمي
 Seasonal worker عامل موسمي
 Seasonal worker عامل موسمي
 Seat كرسي، مقعد، مقر
 Seaworthiness صالحية للمالحة
 Seaworthiness صالحية للمالحة
 Seaworthy صالح للمالحة، قابل للنقل عبر البحر
 Secant قاطع
 Second ثان، ظهير
 Second ثان، من الدرجة الثانية، يثني على، يؤيد
 Second-class commercial papers أوراق تجارية من الدرجة الثانية
 Second-class mail بريد من الدرجة الثانية
 Second-hand مستعمل، نصف عمر
 Second-hand dealer تاجر أشياء مستعملة
 Second-hand equipment أدوات مستعملة
 Second best حل بديل
 Second class درجة ثانية، فئة ثانية
 Second class papers أوراق مالية من المرتبة الثانية
 Second crop ثاني قطفة
 Second debentures سندات من الدرجة الثانية
 Second debentures سندات من الدرجة الثانية
 Second endorser مظهر ثان
 Second endorser الُمَظِهر الثاني
 Second generation جيل ثان
 Second Generation الجيل الثاني
 Second generation computer حاسب من الجيل الثاني
 Second half-year نصف ثان من السنة
 Second level address عنوان غير مباشر
 Second lien رهن منقول من الدرجة الثانية
 Second lien امتياز ثان، امتياز ثانوي
 Second mortgage رهن ثانوي
 Second mortgage bond سند مضمون برهن من الدرجة الثانية
 Second mortgage; junior mortgage رهن من المرتبة الثانية
 Second of exchange أصل ثان من الحب أو الكمبيالة
 Second offender عائد، مجرم للمرة الثانية
 Second partner شريك خفي
 Second rate من الدرجة الثانية
 Second rate stock سهم من الدرجة الثانية
 Second run-through إعادة قراءة أسعار البورصة
 Second trial balance ميزان مراجعة نهاي
 Second vice president مدير مساعد
 Second, to زكى، ناصر، أيد
 Secondary ثانوي، إضافي
 Secondary bank reserve احتياطي مصرفي ثانوي
 Secondary Bank Reserve احتياطي مصرفي ثانوي



 Secondary benefits منافع ثانوية
 Secondary boycott مقاطعة ثانوية
 Secondary creditor دائن من المرتبة الثانية
 Secondary creditor دائن ثانوي
 Secondary Deposit وديعة ثانوية
 Secondary emission انبعاث ثانوي
 Secondary employment وظيفة ثانوية
 Secondary income إيرادات إضافية
 Secondary liability التزام ثانوي
 Secondary Liability التزام ثان
 Secondary liquidity سيولة ثانوية 
 Secondary market سوق ثانوية
 Secondary market سوق ثانوية، سوق موازية
 Secondary matter موضوع غير ذي أهمية
 Secondary mortgage رهن من الدرجة الثانية
 Secondary occupations مهن ثانوية
 Secondary offering; توزيع ثان
 Secondary product منتج ثانوي
 Secondary reaction رد فعل ثانوي
 Secondary risks أخطار ثانوية
 Secondary storage وحدة تخزين ثانوية
 Secondary unemployment بطالة ثانوية
 Secondhand مستعمل
 Secondhand goods سلع مستعملة
 Seconds سلع من الدرجة الثانية
 Secrecy سعر، سرية، كتمان
 Secrecy of inventions سرية االختراع
 Secret سري، غير معلوم، خفي
 Secret سر 
 Secret سري، سر
 Secret agreement اتفاقية سرية
 Secret ballot اقتراع سري
 Secret partner شريك موص
 Secret partner شريك خفي، شريك موصى
 Secret partnership شركة بسيطة (أعضاؤها غير معلنين)
 Secret remuneration مكافأة سرية
 Secret reserve احتياطي سري، - خفي
 Secret reserve احتياطي مستتر
 Secret Reserves االحتياطات السرية
 Secret traffic تجارة التهريب
 Secret trust أمانة سرية
 Secret vote اقتراع سري
 Secretariat أمانة السر، السكرتارية
 Secretary سكرتير، أمين السر
 Secretary-treasure أمين السر والخزينة
 Secretary general أمين عام، سكرتير عام 
 Secretary general سكرتير عام، أمين عام
 Secretary of state وزير الخارجية األمريكية، وزير 
 Section قسم، جزء، قطاع، مادة
 Section قسم، جزء، قطاع
 Sectional جزئي، فرعي
 Sectional جزئي، خاص بجزء أو قسم
 Sectional ledger دفتر األستاذ للكسور
 Sector قطاع
 Sector analysis تحليل قطاعي
 Sector chart خريطة قطاعية
 Sector Chart رسم بياني قطاعي
 Sector loan قرض قطاعي
 Sector loan قرض قطاعي
 Sector of a circle قطاع دائرة
 Sectoral قطاعي
 Sectoral unemployment بطالة قطاعية
 Secular دهري، عريق، عالمي، دنيوي



 Secular دنيوي، مدني
 Secular growth نمو طويل األجل
 Secular stagnation ركود مزمن
 Secular trend اتجاه طويل المدى
 Secular trend اتجاه طويل األجل
 Secular trend of prices اتجاه طويل المدى لألسعار
 Secular variations تطورات بعيدة المدى
 Secure مضمون، مأمون
 Secure يضمن، يكفل، يحصل
 Secure a debt by mortgage, to ضمن دينا برهن
 Secure a majority, to ضمن األغلبية، حصل على -
 Secure investment استثمارات مأمونة
 Secure office, to تقلد سلطة
 Secure, to ضمن، كفل، حصل، رهن، أمن
 Secured مأمون، مضمون
 Secured مضمون
 Secured advances سلفيات مضمونة، - مقابل ضمانات
 Secured bond سند مضمون
 Secured bonds سندات مضمونة
 Secured by pledge مضمون برهن، مؤمن برهن
 Secured credit اعتماد مضمون
 Secured Credit االعتماد المضمون
 Secured creditor دائن مرتهن، دائن ممتاز
 Secured creditor دائن مضمون، دائن مرتهن
 Secured debentures سندات مضمونة، سندات مكفولة
 Secured debt دين مضمون
 Secured letter of credit خطاب اعتماد مضمون
 Secured loan قرض مضمون
 Secured note كمبيالة مضمونة
 Securing رهن، ضمان
 Securing by warrant ضمان رهن
 Securities أوراق مالية
 Securities أوراق مالية، سندات
 Securities أوراق مالية
 Securities account حساب إيداع أوراق مالية
 Securities administration إدارة األوراق المالية
 Securities clerk موظف أوراق مالية
 Securities dealing شراء وبيع أوراق مالية، تعامل على --
 Securities dealt cash أوراق مشتراة نقدا، - مبيعة نقدا
 Securities department قسم األوراق المالية
 Securities exchange بورصة األوراق المالية
 Securities Exchange Commission لجنة مراقبة عمليات البورصة
 Securities held in pawn أوراق مالية مرهونة، -- مودعة ضمانا
 Securities held in safe custody أوراق مالية برسم الحفظ
 Securities holding محفظة األوراق المالية
 Securities in portfolio استثمارات، محفظة األوراق المالية
 Securities in trust أوراق مالية برسم الحفظ
 Securities investment account حساب االستثمارات في أوراق مالية
 Securities ledger دفتر أستاذ األوراق المالية
 Securities lodged as collateral أوراق مالية مودعة برسم الضمان
 Securities long أوراق مالية دائنة
 Securities market سوق األوراق المالية
 Securities portfolio محفظة األوراق المالية
 Securities short أوراق مالية مكشوفة
 Securities survey نشرة األوراق المالية
 Securities tax ضريبة على أرباح األوراق المالية، - على  القيم المنقولة
 Securities to bearer أوراق مالية لحاملها
 Securities trading department قسم شراء وبيع األوراق المالية
 Securities trading statement كشف حساب البورصة
 Security ورقة مالية، ضمان، أمان
 Security ضمان، كفالة، رهن، ورقة مالية، سهم
 Security account ملف أوراق مالية، حساب أوراق مالية
 Security account حساب أوراق مالية



 Security agreement اتفاق الضمانات المالية
 Security analysis تحليل الموقف المالي، تحليل الضمان
 Security department قسم األوراق المالية
 Security deposit إيداع ضمان
 Security deposit إيداع الضمان
 Security for a debt تأمين ضمان دين
 Security for costs كفالة، تأمين على ذمة دعوى
 Security for the costs of   proceedings تأمين مصاريف اإلجراءات 
 Security guard  ̀  
 Security holdings أوراق مالية بالمحفظة
 Security in cash كفالة نقدية
 Security Issue Tax ضريبة ضمان اإلصدار
 Security market سوق األوراق المالية، بورصة
 Security of tenure employment ضمان التوظف
 Security portfolio محفظة األوراق المالية
 Security scheme نظام ضمان خاص
 Security transaction عملية أوراق مالية، عملية بورصة
 Seddled with taxes محمل بضرائب
 Seduction إغراء، تضليل
 Seed capital بذرة رأس المال
 Seek يبحث عن
 Seek an employment, to بحث عن وظيفة
 Seek area منطقة بحث
 Seek, to بحث، سعى
 Seeking بحث، سعى
 Seep price سعر باهظ
 Segment قسم، قطاع
 Segment قطعة، جزء، يجزئ
 Segment of a curve قطعة من منحنى
 Segment of a line قطعة مستقيمة
 Segmentation تقسيم، تجزئة
 Segmentation of operations تجزئة العمليات (في المنشأة التجارية)
 Segmented program برنامج مجزأ
 Segments of the economy قطاعات االقتصاد
 Segnorage رسم سك العملة
 Segregated account حساب مخصص لسداد شيكات كمبياالت الخ
 Segregated account حساب تجنيب بعملة أجنبية
 Segregated account حساب مخصص لسداد الشيكات
 Seignorage; signiorage رسم على صك العملة
 Seize يحجز، يستولي على، يضع تحت الحراسة
 Seize goods, to صادر بضائع، استولى على
 Seize, to حجز، استولى على، وضع تحت الحراسة
 Seizure حجز، استيالء، مصادرة
 Seizure وضع اليد، الحجز، مصادرة، ضبط، استيالء
 Seizure for security حجز احتياطي
 Seizure of chattels حجز على منقوالت
 Seizure of crops حجز على حاصالت زراعية
 Seizure of movable property حجز على منقول
 Seizure of real estate حجز عقاري
 Seizure of real property حجز عقاري
 Seizure or security حجز تحفظي
 Seizure report محضر حجز
 Select مختار، منتقى، عالي الجودة
 Select يختار، ينتقي، مختار، منتقي
 Select committee لجنة تحقيق
 Selected منتخب، منتقى
 Selected investments استثمارات ممتازة
 Selecting circuit دائرة منتقية
 Selection اختيار، انتقاء
 Selection االختيار
 Selection of projects انتقاء المشروعات
 Selection Procedures إجراءات االختيار
 Selective انتقائي



 Selective انتقائي
 Selective assembly تجميع انتقائي
 Selective calling نداء انتقائي
 Selective credit control رقابة كيفية على االئتمان، ترشيد االئتمان
 Selective credit control الرقابة االنتقائية على االئتمان 
 Selective demand الطلب االنتقائي
 Selective Dissemination of   Information System نظام نشر المعلومات بطريقة انتقائية
 Selective distribution توزيع انتقائي 
 Selective Distribution التوزيع االنتقائي
 Selective dump تفريغ انتقائي
 Selective employment tax ضريبة انتقائية على العمالة
 Selective erase محو انتقائي
 Selective increase زيادة خاصة، زيادة انتقائية
 Selective price control مراقبة انتقائية لألسعار، ترشيد األسعار
 Selective selling بيع انتقائي
 Selective Selling بيع انتقائي
 Selective technology التكنولوجيا االنتقائية
 Selective tender مناقصة محدودة
 Selective trace تتبع انتقائي
 Selector مفتاح االنتقاء
 Self الذات
 Self-acting regulator منظم ذاتي، منظم آلي
 Self-appraisal نقد ذاتي
 Self-balancing ضبط تلقائي، ترصيد تلقائي
 Self-check digit رقم تدقيق ذاتي
 Self-checking code شفرة ذاتية التدقيق
 Self-checking number رقم تدقيق ذاتي
 Self-consumption استهالك ذاتي
 Self-contained مستقل
 Self-contained مكتف ذاتيًا
 Self-correcting code شفرة ذاتية التصحيح
 Self-determination تقرير المصير
 Self-development تنمية ذاتية
 Self-employed worker عامل يشتغل لحسابه
 Self-employed ذو مهنة حرة
 Self-employed activities نشاط حر
 Self-financing تمويل ذاتي
 Self-financing ratio معدل التمويل الذاتي
 Self-generated resources موارد ذاتية
 Self-governed مستقل بذاته، يحكم نفسه بنفسه
 Self-government استقالل الذات، حكومة مستقلة
 Self-help مجهود ذاتي، جهد ذاتي، اعتماد على النفس
 Self-help جهد ذاتي
 Self-insurance تأمين ذاتي
 Self-interest مصلحة ذاتية
 Self-interest مصلحة ذاتية
 Self-liquidating loan قرض قابل لالستهالك الذاتي
 Self-liquidating project مشروع ذاتي التمويل
 Self-liquidation project مشروع يصفي نفسه بنفسه
 Self-loading تحميل ذاتي
 Self-organizing ذاتي التنظيم
 Self-preservation حب البقاء
 Self-regulating منظم آلي، منظم ذاتي
 Self-service خدمة ذاتية، خدمة النفس
 Self-service stores متاجر خدمة النفس
 Self-sufficiency اكتفاء ذاتي
 Self-supporting قائم بذاته، يعول نفسه
 Self-triggering program برنامج ذاتي االنطالق
 Self – Audit المراجعة الذاتية
 Self actualization تأكيد الذات
 Self adapting ذاتي التكيف
 Self managed مسير ذاتيًا
 Self management إدارة الذات



 Sell يبيع 
 Sell a bear, to باع على المكشوف، ضارب على النزول
 Sell against a defaulter, to أعاد بيع دين مفلس
 Sell at a discount, to باع بالخصم
 Sell at a high price, to باع بسعر مرتفع
 Sell at a loss, to باع بالخسارة
 Sell at a premium, to باع بعالوة، - بربح
 Sell at auction, to باع في المزاد
 Sell at best, to باع بأحسن شروط
 Sell by auction, to باع بالمزاد
 Sell by weight, to باع بالوزن
 Sell down, to أشرك الغير في المساهمة أو في قرض  مشترك
 Sell for a settlement, to باع ألجل
 Sell for cash, to باع نقدا
 Sell forward يبيع ألجل
 Sell forward, to باع باألجل
 Sell in bulk, to باع بالجملة، باع موادا خاما
 Sell off يصفي، يبيع للتصفية
 Sell off, to باع للتصفية
 Sell on commission, to باع بالعمولة
 Sell on trust باع برسم األمانة، باع على الحساب
 Sell out يبيع بالكامل
 Sell out, to باع المخزون، حول المخزون إلى سيولة
 Sell shares at market, to باع اسهما بأعلى سعر
 Sell shares, to باع اسهما
 Sell short, to باع على المكشوف، باع بشرط التسليم اآلجل
 Sell upon credit, to باع باألجل، - على الحساب
 Sell wholesale, to باع بالجملة
 Sell, to باع، صرف، تصرف
 Seller بائع، بياع
 Seller, vendor بائع
 Seller’s inflation تضخم مجموعة البائعين
 Seller’s market سوق بائعين، سوق متجهة لالرتفاع
 Seller’s Market سوق البائع
 Seller’s market سوق البائعين
 Seller’s option خيار البائع، تسليم يتم حسب رغبة البائع
 Seller’s Surplus فائض زيادة البيع
 Sellers over كثرة البائعين
 Selling بيع، توظيف، تصريف
 Selling agent متعهد، وكيل بيع
 Selling brokerage عمولة بيع
 Selling costs تكلفة البيع
 Selling costs تكاليف البيع
 Selling expenses مصروفات بيعية
 Selling group فريق بيع، مجموعة المروجين
 Selling monopoly احتكار البيع
 Selling off تصفية
 Selling off of stocks تصفية المخزون
 Selling office مكتب بيع، منفذ بيع
 Selling order أمر بيع
 Selling out بيع جبري، إعادة بيع
 Selling period مدة التسويق، فترة -
 Selling practices أصول البيع
 Selling price ثمن البيع، سعر البيع
 Selling price variance انحراف سعر البيع
 Selling rate سعر بيع
 Selling Short بيع على المكشوف
 Semantics علم دراسة معاني الكلمات
 Semi-annual نصف سنوي
 Semi-automated نصف آلي
 Semi-automatic نصف أوتوماتيكي، نصف تلقائي
 Semi-automatic switching تحويل نصف أوتوماتيكي
 Semi-circle شبه دائرة



 Semi-circular نصف دائري
 Semi-conductors أشباه الموصالت
 Semi-controllable يمكن التحكم فيه بدرجة ما
 Semi-detached نصف منفصل
 Semi-diurnal نصف يومي
 Semi-dry شبه جاف
 Semi-durable goods سلع شبه معمرة
 Semi-enclosed area بحر شبه مغلق
 Semi-finished نصف تام، نصف مشغول، شبه منته
 Semi-finished products منتجات نصف تامة
 Semi-fixed costs تكاليف شبه ثابتة
 Semi-governmental شبه حكومي
 Semi-independent شبه مستقل
 Semi-interquartile range نصف المدى الربيعي
 Semi-logarithmic chart رسم بياني نصف لوغاريتمي
 Semi-manufactured شبه مصنع
 Semi-manufactured goods سلع نصف مصنعة
 Semi-monthly نصف شهري، مرتين في الشهر
 Semi-official شبه رسمي
 Semi-official شبه رسمي
 Semi-organized شبه منظم
 Semi-perforated tape شريط شبه مثقوب
 Semi-public شبه عام
 Semi-skilled labor عمالة متوسطة المهارة
 Semi-trained شبه مدرب، نصف مدرب
 Semi-variable cost تكاليف شبه متغيرة
 Semi-weekly نصف أسبوعي، مرتين في األسبوع
 Semidurable Goods سلع غير قابلة للتلف جزئيا
 Semifixed Costs التكاليف شبه الثابتة
 Seminar ندوة، حلقة، مؤتمر
 Seminar ندوة، حلقة نقاش، حلقة دراسية
 Semivariable Costs التكاليف شبه المتغيرة
 Senate مجلس الشيوخ
 Senator عضو بمجلس الشيوخ
 Send-receive unit وحدة إرسال واستقبال
 Send back, to أعاد، رد، أرجع
 Send money, to أرسل نقدا
 Send out a prospectus, to طرح نشرة االكتتاب
 Send up prices, to رفع األسعار
 Send, to بعث، أرسل
 Senior أقدم، أكبر، عميد
 Senior أعلى، أقدم
 Senior bonds سندات من الدرجة األولى
 Senior capital رأس مال ممتاز
 Senior clerk أقدم العاملين، رئيس فريق
 Senior debt دين ممتاز، دين مقدم
 Senior executive; senior   management إدارة عليا، طبقة كبار الموظفين
 Senior executives كبار المعاونين التنفيذيين
 Senior loan قرض ممتاز
 Senior mortgage رهن ممتاز، - درجة أولى
 Senior mortgage رهن ممتاز
 Senior partner شريك رئيسي
 Senior personnel كبار الموظفين
 Senior shares اسهم ممتازة، اسهم قدامى المساهمين
 Senior shares أسهم ممتازة
 Senior staff طبقة كبار الموظفين
 Seniority أقدمية، أسبقية
 Seniority benefit عالوة أقدمية
 Seniority system نظام الترقية حسب األقدمية
 Sensation اإلحساس، الشعور
 Sensation الشعور 
 Sense إدراك، فهم، رأى
 Sense of justice روح العدالة 



 Sensing استشعار
 Sensing arm ذراع استشعار
 Sensing station محطة استشعار
 Sensitive حساب، ملموس
 Sensitive market سوق حساسة، سوق مرنة
 Sensitivity حساسية
 Sensitivity analysis تحليل االستجابة، - استجابي
 Sensitivity analysis تحليل الحساسية
 Sensitivity Training التدريب على الحساسية
 Sensitivity training تدريب الحساسية
 Sensor متحسس
 Sensor based computer حاسب متحسس
 Sensualism المذهب الحسي
 Sentence حكم، قرار، رأى
 Sentence حكم (قضائي)، جملة
 Sentence completion test اختبار إكمال الجمل
 Sentence in absence حكم غيابي
 Sentence of death حكم باإلعدام
 Sentence of hard labor حكم باألشغال الشاقة
 Sentence with probation حكم مع إيقاف التنفيذ
 Separate منفصل، مميز، مفرز
 Separate منفرد، منفصل
 Separate estate أموال خاصة، ملكية خاصة ألحد الزوجين
 Separate estate أموال خاصة، ملكية خاصة
 Separate trial محاكمة منفصلة، دعوى منفصلة
 Separating blank character فراغ فاصل
 Separation فصل، انفصال، تفريق
 Separation فصل من الخدمة، تقسيم
 Separation as to bed and board انفصال جسماني، تفريق بين الزوجين
 Separation charge عمولة فرز
 Separation charge عمولة فرز
 Separation notice إخطار بالفصل
 Separation of estates فرز أموال
 Separation of estates, as to property فصل أموال الزوجين، انفصال الذمة المالية 
 Separation of powers فصل بين السلطات
 Separation of powers فصل السلطات
 Separation rate معدل الفصل
 Separatism نزعة انفصالية  
 Separator فاصل، فرازة
 Separator فاصل
 Separator card بطاقة فاصلة
 Septenary كل سبع سنوات، لمدة سبع سنوات
 Sequence متتالية، تتابع، تسلسل، خلف، تعاقب
 Sequence تتابع، متتالية
 Sequence analysis تحليل تتابعي، - متتال
 Sequence chart خريطة تتابع
 Sequence check اختبار تتابع
 Sequence checking routine روتين اختبار التتابع
 Sequence control register سجل ضبط التتابع
 Sequence error خطأ تتابع
 Sequence field حقل التتابع
 Sequence key مفتاح التتابع
 Sequence number عدد التتابع
 Sequence numbering ترقيم تتابعي
 Sequence of numbers تتابع األرقام
 Sequence register سجل التتابع
 Sequencing ترابط، ترتيب، تنسيق
 Sequential متسلسل، متتابع
 Sequential تتابعي
 Sequential access وصول تتابعي
 Sequential access storage وحدة تخزين وصول تتعابعي
 Sequential analysis تحليل تتابعي، - تعاقبي
 Sequential computer حساب تسلسلي



 Sequential control ضبط تتابعي
 Sequential development تنمية متدرجة، - متتابعة
 Sequential file ملف تسلسلي
 Sequential logic element عنصر منطقي تتابعي
 Sequential machines آالت تتابعية
 Sequential operation عملية تتابعية
 Sequential processing تشغيل تتابعي
 Sequential sampling إحصاء بالعينات المتعاقبة، معاينة متعاقبة
 Sequential Sampling المعاينة المتعاقبة
 Sequential sampling المعاينة التتابعية، معاينة المراحل
 Sequential scheduling system نظام جدولة تتابعي
 Sequester, sequestrate يحجز، يصادر
 Sequester, to حجز، استولى على، صادر، وضع تحت  الحراسة
 Sequestered account حساب محجوز عليه، حساب تحت الحراسة
 Sequestered account حساب محجوز بسبب دعوى قضائي
 Sequestrate, to حجز، استولى على، وضع تحت الحراسة،  صادر
 Sequestration حجز، استيالء، مصادرة، حراسة
 Sequestration حجز، مصادرة
 Sequestration حجز أموال
 Sequestration of funds حجز تنفيذي على أموال
 Sequestration of the property حجز عقاري
 Sequestrator واضع يد على ملكية محجوزة
 Serfdom عبودية األرض
 Sergeant-at-law دكتور في القانون المدني
 Serial مسلسل، متتابع
 Serial متواٍل تسلسلي
 Serial access وصول متسلسل
 Serial bond سند متسلسل
 Serial bond issue إصدار سندات متسلسلة
 Serial bonds سندات مسلسلة
 Serial bonds سندات مسلسلة االستحقاق
 Serial Bonds السندات ذات االستحقاق المتسلسل
 Serial feeding تغذية متسلسلة
 Serial full adder جامع تسلسلي كامل
 Serial full subtracter طارح تسلسلي كامل
 Serial funding loans قروض التمويل المتسلسلة
 Serial maturities مسلسل االستحقاقات
 Serial number رقم مسلسل 
 Serial number رقم متسلسل
 Serial operation عملية تسلسلية
 Serial printer وحدة طباعة تسلسلية
 Serial processing تشغيل متوالٍ 
 Serial storage وحدة تخزين تسلسلي
 Serial transfer نقل متسلسل
 Serialized control رقابة مرحلية تتابعية
 Serially-numbered documents وثائق متسلسلة الترقيم
 Sericulture إنتاج الحرير، تربية دودة القز
 Series سلسلة، مجموعة، سياق، تتابع
 Series سلسلة، متسلسلة، متتالية
 Series Bonds سندات السلسلة
 Series of numbers مسلسل األرقام
 Serious جدي، رزين، خطير
 Servant خادم، موظف، مستخدم
 Servant مستخدم
 Serve a prison term, to أمضى العقوبة المحكوم بها
 Serve a process, to أعلن دعوى
 Serve a writ, to أعلن حكما قضائيا، - صحيفة دعوى
 Serve, to خدم، أعلن، سلم إعالنا 
 Service خدمة
 Service خدمة
 Service-flat سكن شامل الخدمة
 Service activities أنشطة خدمية
 Service bits وحدات ثنائية للخدمة



 Service bureau مكتب الخدمات
 Service Bureau مكتب الخدمات
 Service by publication إعالن بطريق النشر
 Service call استدعاء للخدمة
 Service charge مصاريف إدارية مصرفية، عمولة
 Service charge رسم الخدمة
 Service cost center مركز تكلفة الخدمات
 Service costs تكاليف الخدمات
 Service department إدارة الخدمات
 Service donated خدمة مجانية
 Service economy اقتصاد خدمي
 Service error خطأ مصلحي، خطأ وظيفي
 Service hours ساعات الخدمة
 Service indemnity مكافأة عن مدة الخدمة
 Service industry قطاع ثالث
 Service instruction تعليمات مصلحية، مرجع عملي
 Service life مدة الخدمة، فترة االستعمال
 Service manual دليل الخدمات
 Service occupations مهن خدمية
 Service of a loan خدمة القرض
 Service of process إنذار بالمثول أمام القضاء
 Service of the debt خدمة الدين
 Service of the loan خدمة القرض
 Service organization التنظيم حسب الخدمات
 Service Organization التنظيم حسب الخدمات
 Service program برنامج خدمة
 Service records سجالت الخدمة
 Service routine روتين خدمة
 Service sector قطاع الخدمات
 Service the bonds, to خدم السندات
 Service trade تجارة الخدمات
 Service workers عمال الخدمات
 Service, to خدم
 Serviceability القابلية للخدمة، الصالحية لالستخدام
 Serviceability ratio نسبة الصالحية لالستخدام
 Services Costs تكاليف الخدمات
 Servicing صيانة وإصالح، تقديم خدمة للعمالء
 Servicing of loans خدمة القروض
 Serving chairman الرئيس الحالي
 Servitude ارتفاق، عبودية، رق
 Session جلسة، دورة، اجتماع
 Session جلسة، دورة انعقاد
 Session of parliament دورة انعقاد مجلس النواب
 Set مجموعة
 Set-off مقاصة
 Set-off مقاصة، ادعاء مضاد
 Set-off accounts مقاصة بين األرصدة
 Set-up هيكل، بناء
 Set ثابت
 Set – Up Costs تكاليف اإلعداد لإلنتاج 
 Set – Up Time وقت التحضير
 Set a low value on, to قدر سعرا بخًسا
 Set a parity, to عين التعادل، حدد سعر التعادل
 Set a value on, to قيم، قدر، وضع قيمة
 Set against, to خصم، استنزل
 Set apart funds for, to خصص ماال، ادخر ماال
 Set aside, to بجنب، ألغى، أبطل
 Set back تراجع، نكسة
 Set back, to أخر، أوقف، أرجع، تراجع
 Set by, to جنب، كون احتياطيا
 Set down, to سلم، سجل، أدرج
 Set form a letter نموذج رسالة
 Set forth يحدد، ينص على، يقضي بت



 Set forth a theory, to طرح نظرية، أعلن -
 Set forth in الوارد في، المنصوص عليه في 
 Set free, to سيل، حرر
 Set limits to, to عين الحدود
 Set of bills of lading مجموعة مستندات الشحن
 Set of documents مجموعة مستندات
 Set of exchange مجموعة أصول كمبيالة أو سحب
 Set of prices مجموعة أسعار
 Set off a debt, to قاص دينا، أجرى مقاصة لدين
 Set off, to أجرى مقاصة، وازن، عوض
 Set out a curve, to رسم منحنى
 Set out, to عرض، اظهر، قدم، رسم
 Set price سعر ثابت
 Set pulse نبضة استقرار
 Set theory نظرية متكاملة
 Set together, to قارن، ضاهى
 Set up a committee, to شكل لجنة، كون لجنة
 Set up a theory, to وضع نظرية
 Set up in business, to بدأ نشاطا تجاريا
 Set, to وضع، عين، خصم، حدد
 Setback تراجع
 Setback in prices تراجع األسعار
 Setting تجنيب، تخصيص، إنشاء
 Setting تصفية، إنشاء، ترتيب
 Setting-off مقاصة
 Setting apart تجنيب، تخصيص، اقتطاع
 Setting aside تخصيص، اقتطاع
 Setting day يوم التصفية، آخر أيام التصفية
 Setting free تسهيل تداول، تسييل
 Setting out مرسوم، مخطط، محدد
 Settle يسدد، يسوي
 Settle a dispute, to سوى نزاعا
 Settle a transaction, to أنهى عملية
 Settle an account, to سدد حسابا
 Settle an annuity on, to رتب دخالً سنويا
 Settle in cash, to سدد نقدا
 Settle overseas, to كون منشأة فيما وراء البحار
 Settle, to سدد، سوى، صفى، كون منشأة
 Settled مسدد، خالص
 Settled account حساب مسدد
 Settlement سداد، تسوية، ترتيب، اتفقا، قرار
 Settlement تسوية، صلح، هبة شرعية
 Settlement account حساب التصفية
 Settlement account حساب التصفية
 Settlement bargain صفقة آجلة
 Settlement by arbitration تسوية بطريق التحكيم
 Settlement by negotiation تسوية اتفاقية، - ودية
 Settlement Costs تكاليف التسوية
 Settlement currency عملة الدفع، عملة التسوية
 Settlement date يوم محدد لتغطية التعامالت
 Settlement day يوم التصفية
 Settlement day يوم التصفية، يوم الدفع
 Settlement deed سند تصرف، سند تمليك
 Settlement in cash سداد نقدا
 Settlement market سوق آجلة
 Settlement of a debt تسديد الدين تصفية الدين
 Settlement of a dispute إنهاء خصومة
 Settlement of account سداد حساب، قفل حساب
 Settlement of an annuity ترتيب دخل سنوي
 Settlement of disputes تسوية المنازعات
 Settlement of the claim تسوية تعويض، سداد دين
 Settlement of transaction تسوية صفقة
 Settlement options طرق التسوية، خيارات -



 Settlement price سعر يوم تصفية الحساب
 Settlement sheet كشف الخزينة
 Settling التسوية، التصفية
 Settling date تاريخ التسوية
 Settling day يوم التسوية، يوم التصفية
 Settling of an annuity ترتيب دخل سنوي
 Settling room قاعة التصفية
 Settlor متصرف، واهب، منشئ، مؤسس
 Setup costs تكاليف اإلعداد (لإلنتاج)
 Setup time وقت اإلعداد 
 Sever diplomatic relations, to قطع العالقات الدبلوماسية
 Sever, to قطع، فصل
 Several منفصل، خاص، متعلق بالفرد، كثيرون، مميز
 Several فردي
 Several liability مسئولية تضامنية
 Several liability مسئولية فردية
 Severally انفراديا، كال بمفرده
 Severally فرديًا، كل بمفرد
 Severally liable مسئول شخصيا، مسئول بمفرده
 Severance قطع، فصل، انقطاع، إنهاء خدمة
 Severance of communications قطع االتصاالت
 Severance pay تعويض الفصل، - إنهاء الخدمة
 Severe صارم، عنيف، شاق
 Severe loss خسارة جسيمة
 Severe regulations قواعد عنيفة
 Severity التشدد
 Severity rate معدل الخطورة
 Sewage صرف صحي
 Sex الجنس، النوع
 Sex structure هيكل النوع
 Sextant جهاز تحديد اتجاه السفن
 Shade ِظْل، يحجب، يخفض السعر قليالً 
 Shade prices, to خفض السعر تدريبيا
 Shade, to ظلل، خفض تدريجيا
 Shadow ظل، خيال
 Shadow account حساب ظل، حساب مقابل
 Shadow cost تكلفة صورية
 Shadow price سعر الظل
 Shadow prices أسعار وهمية
 Shadow wages أجور افتراضية، أجور الظل
 Shady مبهم، مشبوه
 Shady financier ممول مشبوه، - مشكوك فيه
 Shake-out هروب المضاربين، هزيمة المضاربين في  البورصة
 Shake-up تعديل جذري، إعادة تنظيم
 Shake-up تغيير شامل
 Shake هزة، رجة، زلزال
 Shaky مهتز، متقلقل، متداع، غير جدير بالثقة
 Shaky متضعضع، ال يستأهل الثقة
 Shaky business منشأة منهارة
 Sham مصطنع، صوري
 Sham وهمي، صوري
 Sham bid عطاء صوري
 Sham dividend حصة ربح صورية، عائد صوري، ربيحة  وهمية
 Sham plea وسيلة مماطلة، - تسويف، دفاع لضياع  الوقت
 Sham sale بيع صوري
 Sham sale بيع صوري أو وهمي
 Sham title سند وهمي، عقد زائف
 Shape شكل، هيئة، نوع
 Shape شكل
 Shape of a curve شكل منحنى
 Shape of a function هيئة الوظيفة
 Share سهم، حصة، مساهمة، اشتراك
 Share سهم، حصة، نصيب



 Share-crop system مزارعة، نظام المزارعة
 Share-cropper مزارع بالمشاركة
 Share-list قائمة أسعار سوق األوراق المالية
 Share-pusher مسوق األوراق المالية الهابطة، مروج ---
 Share broker سمسار أسهم
 Share capital اسهم رأس المال
 Share capital أسهم رأس المال، حصص رأس المال
 Share certificate شهادة بأسهم، شهادة مؤقتة
 Share certificate شهادة بالسهم
 Share dividend حصة ربح سهم، ربيحة سهم، كوبون
 Share farmer مزارع بالمشاركة
 Share in kind سهم عيني، مشاركة عينية
 Share in profits مشاركة في الربح، نصيب من -
 Share in the profits, to اشترك في األرباح
 Share index مؤشر ألسعار األسهم
 Share indices األرقام القياسية ألسعار األسهم
 Share interest مشاركة في رأس المال
 Share issue إصدار أسهم
 Share issued for cash سهم نقدي
 Share jointly, to شارك مع آخرين
 Share ledger سجل المساهمين
 Share ledger, share register سجل األسهم
 Share list قائمة أسعار سوق األوراق المالية
 Share listed on the stock exchange سهم مدرج في قائمة أسعار سوق األوراق  المالية
 Share market سوق األوراق المالية
 Share market سوق األسهم
 Share of profits مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 Share of underwriting حصة جماعة ضامني االكتتاب
 Share option عقد خيار بيع أو شراء أوراق مالية
 Share premium عالوة إصدار
 Share premium عالوة على سعر الصرف
 Share premium account حساب عالوة اإلصدار
 Share price سعر السهم
 Share quotation سعر سهم
 Share register سجل األسهم
 Share reinsurance إعادة التأمين على حصة المساهمين
 Share split تجزئة األسهم، تقسيم األسهم
 Share transfer تحويل األسهم، نقل ملكية األسهم
 Share transfer تحويل األسهم
 Share voucher شهادة مؤقتة بأسهم
 Share warrant شهادة باسهم، صك بأسهم
 Share warrant سهم لحامله
 Share warrant to bearer شهادة بأسهم لحاملها
 Share, to قاسم، شاطر، ساهم، أسهم، اشترك
 Sharecropping مزارعة
 Shared مشترك
 Shared مشترك
 Shared data base قاعدة بيانات مشتركة
 Shared files system نظام ملفات مشتركة
 Shared memory ذاكرة مشتركة
 Shareholder مساهم، حامل السهم
 Shareholder حامل السهم
 Shareholder’s capital رأس المال المدفوع من المساهمين
 Shareholder’s equity حقوق ملكية حملة األسهم
 Shareholder’s interests مصالح المساهمين
 Shareholder’s meeting جمعية عامة للمساهمين
 Shareholder’s meeting جمعية عمومية للمساهمين
 Shareholding محفظة األوراق المالية
 Shareholding interests in مشاركة في رأس المال
 Sharer مشارك، مقسم، صاحب حصة
 Sharer in an estate صاحب حصة في تركة
 Sharers in a distribution أصحاب حصص التوزيع
 Shares أسهم، حصص



 Shares اسهم
 Shares-split تجزئة األسهم
 Shares and stocks أوراق مالية متداولة في البورصة
 Shares dipped to أسهم هبطت إلى
 Shares dropped a point أسهم تراجعت بنطا
 Shares eased أسهم تراخت
 Shares finished at أسهم وصلت قيمتها إلى
 Shares in portfolio أسهم بالمحفظة 
 Shares issued for cash أسهم نقدية
 Shares issued to the public أسهم طرحت لالكتتاب العام
 Shares jumped أسهم قفزت قيمتها
 Shares not obtainable أسهم يتعذر الحصول عليها
 Shares of no par value أسهم غير ثابتة القيمة
 Shares quoted officially أسهم مدرجة رسميا في قائمة األسعار
 Shares recovered اسهم استعادت قيمتها
 Shares relapsed a point اسهم تراجعت بنطا
 Shares were soft أسهم ضعيفة
 Sharing مشاركة، اقتسام
 Sharing اقتسام األعباء، التكافل
 Sharing out توزيع، تقسيم
 Sharp changes تغيرات مفاجئة
 Sharp fall هبوط حاد
 Sharp rises ارتفاع حاد
 Shave يخصم (الكمبيالة) بسعر مرتفع
 Shave the budget estimates, to خفض تقديرات الموازنة
 Shave, to قلل، خفض القيمة، خصم كمبيالة بسعر أعلى
 Shaving خصم مرتفع السعر
 Sheet صحيفة، ورقة، صفيح، لوحة، جدول
 Shelter مأوى، ملتجأ
 Sheltered industry صناعة متمتعة بالحماية
 Sheriff عمدة
 Shi’s report تقرير ربان السفينة
 Shift تغيير، نقل، تبديل وردية، بديل
 Shift نوبة، إزاحة، ينقل، يرحل
 Shift النوبة
 Shift-out character رمز اإلخراج باإلزاحة
 Shift differential عالوة المناوبة
 Shift in ادخار باإلزاحة
 Shift in character رمز اإلدخال باإلزاحة
 Shift leader رئيس النوبة
 Shift premium عالوة المناوبة
 Shift register مسجل اإلزاحة
 Shift work العمل بالمناوبة
 Shifting نقل، تحويل، تعديل
 Shifting نقل، انتقال، إزاحة
 Shifting of taxation نقل عبء الضريبة
 Shifting of taxation نقل عبء الضريبة
 Shifting risk نقل عبء المخاطرة
 Shifts in consumption بدائل االستهالك
 Shifts structure هيكل نوبات العمل
 Shinkage تراجع، هبوط، انكماش، تقلص
 Ship سفينة، باخرة، مركب
 Ship يشحن، سفينة
 Ship-broker سمسار بحري، وسيط بحري
 Ship-laden سفينة محملة
 Ship-load حمولة سفينة
 Ship-mortgage رهن بحري
 Ship-owner صاحب السفينة، مجهز -
 Ship broker سمسار بحري
 Ship building بناء سفن
 Ship building company شركة بناء السفن
 Ship canals قنوات مالحية
 Ship chandler متعهد لوازم السفن



 Ship chandler متعهد تموين السفن
 Ship charge مكوس الشحن
 Ship order, shipping order أمر الشحن
 Ship policy تأمين على سفينة
 Ship, to أبحر، أقلع، شحن
 Ship’s articles عقد عمل بحارة السفينة
 Ship’s articles عقد عمل بحارة السفينة
 Ship’s books سجالت السفينة
 Ship’s husband مجهز السفينة، مندوب صاحب السفينة
 Ship’s manifest بيان شحنة السفينة، مانيفستو
 Ship’s manifest بيان شحن السفينة
 Ship’s master قبطان السفينة، ربان السفينة
 Shipbuilding بناء السفن
 Shipbuilding company شركة بناء سفن
 Shipbuilding yard حوض بناء سفن، ترسانة
 Shipmaster ربان السفينة
 Shipment إبحار، إرسال، شحن، شحنة
 Shipment شحنة، شحن
 Shipment consignment شحن، شحنة
 Shipment on deck شحن على سطح الباخرة
 Shipment on deck شحن على سطح السفينة
 Shipment to branch شحنات إلى الفرع
 Shipped bill of lading سند استالم البضاعة للشحن
 Shipped bill of lading بوليصة شحن بضائع تم إرسالها
 Shipper شاحن، مرسل منه
 Shipper شاحن، مرسل
 Shipper of the goods - مرسل البضاعة، شاحن
 Shipper’s draft كمبيالة مسحوبة من الشاحن
 Shipper’s draft كمبيالة مسحوبة على الشاحن
 Shipping شحن، نقل بحري، مالحة
 Shipping شحن، نقل
 Shipping advice أخطار بالشحن
 Shipping advice note إخطار شحن
 Shipping agency توكيل بحري
 Shipping agency وكالة شحن بحري
 Shipping bill مطالبة برد الدروباك
 Shipping bills مستندات شحن
 Shipping business أعمال تجهيز السفن
 Shipping charges مصاريف شحن، تكاليف -
 Shipping charges أجور الشحن
 Shipping clerk موظف الشحن
 Shipping company شركة نقل بحري
 Shipping conference مؤتمر شحن
 Shipping conference مؤتمر بحري، ندوة بحرية
 Shipping directory دليل بحري
 Shipping documents مستندات شحن، وثائق شحن
 Shipping documents مستندات الشحن
 Shipping exchange بورصة أسعار الشحن
 Shipping expenses مصاريف شحن
 Shipping house مؤسسة بناء سفن
 Shipping industry صناعة النقل البحري
 Shipping instructions تعليمات بطريقة الشحن
 Shipping law قانون بحري
 Shipping line خط مالحي
 Shipping note مذكرة شحن
 Shipping order إذن شحن، أمر شحن
 Shipping order أمر الشحن
 Shipping port ميناء شحن
 Shipping port ميناء الشحن
 Shipping record سجل الشحن
 Shipping routes طرق مالحية
 Shipping shares أسهم شركة بحرية
 Shipping shares أسهم شركة بحرية



 Shipping ton طن بحري
 Shipping trade صناعة تجيز السفن
 Shipwreck تحطم السفينة
 Shipyard حوض بناء السفن، ترسانة بحرية
 Shit of base تغيير األساس
 Shit of crops دورة زراعية
 Shit of prices تغيير األسعار
 Shop متجر، دكان، مشغل
 Shop متجر، محل، ورشة، يتسوق
 Shop books دفاتر المحل التجاري
 Shop buying مشتريات مهنية
 Shop floor عمال عاديون
 Shop keeping تجارة، متاجرة
 Shop loading برنامج التحميل
 Shop rules الئحة العمل بالورشة
 Shop shares اسهم مطروحة لجس السوق
 Shop steward مندوب المنظفين
 Shop steward ممثل النقابة
 Shop superintendent رئيس المشغل، - الورشة
 Shop widow واجهة المتجر
 Shop, to اشترى، تسوق، بضع
 Shopping مشتريات، عملية الشراء، تسويق، ابتياع
 Shopping center مركز بيع، مركز تجاري
 Shopping centers مراكز التسوق
 Shopping checks شيكات الشراء
 Shopping goods سلع التسوق
 Shopping hinterland منطقة توافد المشترين
 Shops early closing act قانون اإلغالق المبكر للمتاجر
 Shore شاطئ، ساحل
 Shore risk خطر الرسو بجانب الساحل
 Short مضارب على النزول
 Short قصير، غير كاف، مكشوف، به عجز
 Short غير كاف، قصير
 Short-dated bill كمبيالة قصيرة األجل
 Short-end of the market سوق األسهم (المضمونة) قصيرة األجل
 Short-landed certificate شهادة نقص البضاعة المفرغة
 Short-life organization منظمات قصيرة األجل
 Short-run األجل القصير، قصير األجل
 Short-run cost curves منحنيات التكلفة في األجل القصير
 Short-run effects أثار قصيرة المدى
 Short-shipped شحنت جزئيًا، ناقص عند الشحن
 Short-term األجل القصير، قصير األجل
 Short-term bill كمبيالة قصيرة األجل
 Short-term bill سند قصير األجل
 Short-term capital رأس مال قصير األجل
 Short-term capital رأس المال قصير األجل
 Short-term claims حقوق قصيرة األجل
 Short-term credit اعتماد قصير األجل
 Short-term debt دين قصير األجل
 Short-term expectations توقعات قصيرة المدى
 Short-term financing تمويل قصير األجل
 Short-term gains أرباح قصيرة األجل
 Short-term investment توظيف قصير األجل
 Short-term investment استثمار قصير األجل
 Short-term liabilities التزامات قصيرة األجل، خصوم --
 Short-term liabilities خصوم (أو التزامات) قصيرة األجل
 Short-term loan قرض قصير األجل
 Short-term market سوق قصيرة األجل
 Short-term planning تخطيط قصير األجل
 Short-term policy بوليصة قصيرة األجل
 Short-term transaction عملية قصيرة األجل
 Short-time وقت وجيز، قصير األجل
 Short-time work طن أمريكي وزنه ٢٠٠٠ رطل



 Short account حساب مكشوف، مركز البائع
 Short bill of exchange كمبيالة قصيرة األجل
 Short covering تغطية مركز مكشوف
 Short credit اعتماد قصير األجل
 Short dates فترة قصيرة
 Short delivery نقص التسليم، تسليم البضاعة ناقصة
 Short fall عجز، هبوط، نقص، قصور
 Short haul نقل لمسافة قصيرة
 Short lending إقراض قصير األجل
 Short list قائمة المرشحين
 Short loan قرض قصير األجل
 Short notice إخطار لمدة قصيرة
 Short notice إشعار عاجل، إخطار قصير
 Short paper كمبيالة قصيرة األجل
 Short period مدة قصيرة 
 Short period فترة قصيرة
 Short position مركز مكشوف 
 Short price ثمن منخفض
 Short rate سعر لفترة قصيرة
 Short rate سعر التأمين لمدة قصيرة
 Short ration حصة مخفضة
 Short sale بيع على المكشوف
 Short sale, short selling البيع على المكشوف
 Short seller بائع على المكشوف
 Short shipment نقص عند الشحن
 Short term Planning تخطيط قصير المدى
 Short trial balance ميزان مراجعة
 Short weight وزن ناقص
 Shortage عجز، قلة، مجاعة، قحط، أزمة، ندرة
 Shortage شحن نقص
 Shortage cost تكلفة نقص المخزون
 Shortage in cash عجز في الصندوق 
 Shortage in the cash عجز بالخزينة
 Shortage of capital قلة رؤوس األموال، قصور رؤوس األموال
 Shortage of capital ندرة رؤوس األموال 
 Shortage of labor نقص اليد العاملة
 Shortage of payment تأخير في الدفع
 Shortage of senior personnel عجز في شغل الوظائف العليا
 Shortcoming عيب، نقص
 Shortcomings نقص، عدم كفاية، قصور، نقطة ضعف
 Shortening of credit تخفيض الحدود االئتمانية
 Shortfall عجز، نقص
 Shorthand اختزال
 Shortly قريبا، في مدة قصيرة
 Shortly باختصار
 Shortly maturing bonds أذون قصيرة األجل
 Shortness نقص، عدم كفاية
 Shortness of money قلة النقود
 Shortness of provisions نقص في المواد التموينية
 Shorts سندات ممتازة
 Show معرض، مظهر، منظر
 Show مظهر، عرض، يظهر، يبين
 Show-day يوم زيارة المعرض
 Show-window واجهة عرض
 Show a balance, to أظهر رصيدا
 Show a credit balance, to أظهر رصيدا دائنا
 Show a debit balance, to أظهر رصيدا مدينا
 Show a profit, to أظهر ربحا
 Show of hands تصويت برفع األيدي
 Show, to عرض، أظهر، أعلن، قدم
 Showcase واجهة عرض في محل تجاري
 Showing عرض، تقديم
 Showroom قاعة عرض، صالة، صالة عرض



 Showroom قاعة العرض
 Shredder آلة أتالف الورق
 Shrink, to تراجع، تقلص، انكمش
 Shrinkage تقلص، انكماش
 Shrinkage in the government   budget تخفيض الموازنة الحكومية
 Shunt, to راجح بطريق المناورة، وازن عن طريق  التحول
 Shunting مراجحة بطريق التحويل، تجارة ثالثية
 Shunting stocks مراجحة بين األوراق المالية
 Shut-down إغالق، تجميد النشاط
 Shut-down وقت العمل (في مصنع)
 Shut-down point نقطة اإلغالق، حد اإلغالق
 Shut-out cargo شحنة متخلفة
 Shut, to قفل، أغلق
 Shylock مراب ال يرحم
 Sick مريض، عليل
 Sick-allowance إعانة مرض
 Sick-benefit رعاية طبية
 Sick-leave إجازة مرضية
 Sick leave إجازة مرضية
 Sick Leave اإلجازة المرضية
 Sickness مرض، اعتالل، علة
 Sickness مرضى 
 Sickness-insurance تأمين ضد المرض
 Sickness benefit إعانة مرض
 Side جانب، طرف
 Side جانب، ضلع
 Side band حزمة جانبية
 Side effect أثر جانبي
 Side effect أثر جانبي
 Side financing تمويل متواز، تمويل من الجهتين
 Side issue مسألة جانبية
 Side line عمل ثانوي
 Side of an angle ضلع الزاوية
 Sides of an equation طرفا المعادلة 
 Sideways movement توازن للحركة هبوطا وارتفاعا
 Sift يمحصن يدقق
 Sift in demand تحويل الطلب، خلق بديل للطلب
 Sift in supply تحويل العرض
 Sight إطالع، تقديم
 Sight اطالع
 Sight a bill يقدم كمبيالة لالطالع
 Sight a bill, to قدم كمبيالة لإلطالع والقبول
 Sight assets أصول حاضرة، أصول معجلة
 Sight bill كمبيالة باإلطالع
 Sight Bill سفتجة (بوليصة) بالمشاهدة
 Sight check شيك باإلطالع
 Sight credit اعتماد باإلطالع
 Sight credit اعتماد باالطالع
 Sight Credit االعتماد بالمشاهدة (االعتماد باإلطالع)
 Sight debt دين تحت الطلب
 Sight deposit وديعة باإلطالع، - تحت الطلب
 Sight deposit وديعة تحت الطلب، وديعة باالطالع
 Sight deposit ودائع تحت الطلب
 Sight draft سحب باإلطالع
 Sight Draft حوالة باإلطالع
 Sight draft كمبيالة تدفع عند االطالع
 Sight entry تصريح مؤقت
 Sight letter of credit خطاب اعتماد باإلطالع
 Sight letter of credit خطاب اعتماد باالطالع
 Sight liabilities خصوم حاضرة
 Sight quotation تسعيرة باإلطالع، - السلع الحاضرة
 Sight rate سعر باإلطالع، سعر الصرف باإلطالع
 Sight rate سعر الصرف عند الطلب



 Sight remittance تسليم باإلطالع، حوالة باإلطالع
 Sight, to اطبع، نظر، قدم
 Sighted نظر، تم اإلطالع عليه
 Sighting منظر، تقديم، تأشيرة
 Sighting of a bill of exchange تقديم كمبيالة
 Sigma سيجما
 Sign عالمة، إشارة، شارة، مؤشر
 Sign يوقع، عالمة، الفتة، إشارة
 Sign a bill, to قبل كمبيالة
 Sign a contract, to وقع عقدا
 Sign a deed of covenant, to وقع ميثاقا
 Sign away, to تنازل كتابة
 Sign bit حد اإلشارة
 Sign changing amplifier مكبر اِإلشارة
 Sign check indicator مؤشر اختبار اإلشارة
 Sign digit رقم اإلشارة
 Sign field حقل ذو إشارة
 Sign position موضع اإلشارة
 Sign, to وقع، أشر
 Signal إشارة كهربائية، إشارة
 Signal attenuation تخفيف اإلشارة
 Signal conditioning تعديل اإلشارة
 Signal distance بعد اإلشارة
 Signal regeneration تجديد اإلشارة
 Signal reshaping إعادة تشكيل اإلشارة
 Signal standardization معايرة اإلشارة
 Signatory صاحب التوقيع، موقع، مكتتب
 Signatory موقع العقد
 Signatory of a contract موقع العقد
 Signature توقيع، إمضاء
 Signature book سجل التوقيعات، دفتر التوقيعات
 Signature book سجل أو دفتر التوقيعات
 Signature card بطاقة التوقيعات
 Signature card بطاقة التوقيع
 Signature matching مطابقة التوقيعات
 Signed موقع، ممضي، مؤشر عليه
 Signed field حقل ذو إشارة
 Signer موقع، صاحب التوقيع
 Significance مدلول، أهمية، خطورة، داللة
 Significance level حد الداللة
 Significant مهم، له داللته
 Significant correlation ارتباط له داللته
 Significant digits أرقام ذات داللة
 Significant figure رقم له داللته
 Signing توقيع، قبول، اكتتاب
 Signing of the contract توقيع العقد
 Signing on التزام
 Silent صامت
 Silent partner شريك موٍص، مؤجر مال
 Silent partner شريك موٍص 
 Silent Partner شريك متحفظ
 Silk screen printing الطباعة الحريرية
 Silly season موسم راكد، موسم ميت
 Silo صومعة غالل
 Silo صومعة
 Silver فضة
 Silver-standard country بلد يعتمد على قاعدة الفضة
 Silver فضة
 Silver certificate عملة ورقية مغطاة بالفضة
 Silver coin قطعة فضية
 Silver currency عملة فضية
 Silver market سوق الفضة
 Silver money نقود فضية



 Silver standard قاعدة الفضة
 Silver standard عيار الفضة
 Similar شبيه، مثيل، مشابه، مماثل
 Similar مشابه، متشابه
 Similar figures أشكال متشابهة
 Similar products منتجات مثيلة، - متماثلة
 Similar terms حدود متشابهة
 Similar triangles مثلثات متشابهة
 Similarity َشبَهُ، تشابه
 Simple بسيط، عادي، عرفي
 Simple بسيط، عادي، غير رسمي
 Simple-contract creditor دائن عادي
 Simple arbitrage مراجحة بسيطة
 Simple average معدل بسيط
 Simple buffering تخزين انتقالي بسيط
 Simple contract عقد عرفي، عقد شفوي
 Simple contract creditor دائن غير رسمي
 Simple correlation ارتباط بسيط
 Simple correlation ارتباط بسيط
 Simple credit اعتماد بسيط، - غير معزز
 Simple debenture دين عادي
 Simple debenture سند عادي
 Simple equation معادلة بسيطة
 Simple guarantee كفالة مجردة
 Simple index-numbers مؤشر عادي
 Simple interest فائدة بسيطة
 Simple moving average المتوسط المتحرك البسيط
 Simple random sample عينة عشوائية بسيطة
 Simple ranking method طريقة الرتب البسيطة
 Simple share سهم عادي
 Simple Trust ائتمان بسيط ٠شركة بسيطة)
 Simplex channel قناة مفردة
 Simplex method طريقة السمبلكس
 Simplex Method الطريقة البسيطة
 Simplicity البساطة 
 Simplification اختصار، تبسيط
 Simplification تبسيط
 Simplification تبسيط
 Simplify the procedures, to اختصر اإلجراءات
 Simplify, to اختصر، بسط، أوجز، سهل
 Simulate يحاكي، يقلد
 Simulated مصطنع، صوري
 Simulated contract عقد صوري
 Simulated debt دين صوري
 Simulated sale بيع صوري
 Simulation اصطناع، صورية
 Simulation محاكاة
 Simulation محاكاة
 Simulation method طريقة المحاكاة
 Simulation model نموذج المحاكاة
 Simulation technique فن التقليد
 Simulator المحاكي
 Simulator routine روتين المحاكاة 
 Simultaneity تزامن، تواقت
 Simultaneous متزامن، آني
 Simultaneous متزامن، حادث في نفس الوقت، فوري
 Simultaneous access وصول متزامن
 Simultaneous computer حاسب متزامن
 Simultaneous equations معادالت آنية
 Simultaneous inequalities متباينات خطية
 Simultaneous interpretation ترجمة فورية
 Simultaneous linear equations معادالت آنية خطية
 Simultaneous Motion رسم بياني لدورة الحركات المتزامنة



 Simultaneous motion-cycle chart خريطة دورة الحركات المتزامنة
 Sine بدون، جيب
 Sine die إلى أجل غير مسمى، بدون تعيين يوم
 Sine die إلى أجل غير مسمى
 Sine of a curve منحنى الجيب
 Sine of a number or angle جيب عدد أو زاوية
 Sine qua non شرط البد منه، شرط الزم
 Sinecure وظيفة بال عمل مقابل
 Sinecure وظيفة تدر دخالً بدون جهد
 Single وحيد، مفرد، عازب
 Single وحيد، مفرد، بسيط
 Single-crop farming زراعة المحصول الواحد
 Single-ended amplifier مكبر ذو نهاية واحدة
 Single-entry طريقة القيد المفرد
 Single-entry accounting محاسبة بالقيد المفرد
 Single-entry bookkeeping مسك الدفاتر بطريقة القيد المفرد
 Single-file reel بكرة الملف الواحد
 Single-name commercial papers أوراق تجارية باسم مفرد
 Single-step income statement حساب الدخل الوحيد الخطوة
 Single-step operation تشغيل خطوة بخطوة
 Single-use goods سلع أحادية االستخدام، سلع غير معمرة
 Single – Step Income Statement بيان الدخل ذو الخطوة المفردة
 Single address instruction تعليمة العنوان الواحد
 Single bill, sole bill كمبيالة وحيدة
 Single bill; sola; sole bill كمبيالة من اصل واحد
 Single channel قناة وحيدة
 Single creditor دائن وحيد
 Single entry bookkeeping محاسبة القيد المفرد
 Single fare; تذكرة ذهاب
 Single length الطول الواحد
 Single line خط مفرد
 Single line store متجر متخصص
 Single loan نفس القرض، قرض وحيد
 Single original أصل واحد
 Single payment دفعة نقدية واحدة
 Single premium عالوة وحيدة
 Single premium قسط تأمين وحيد
 Single proprietorship ملكية (تجارية) فردية
 Single purpose machine ماكينة وحيدة الغرض
 Single rate of depreciation معدل اإلهالك الفردي
 Single Rate of Depreciation المعدل المنفرد لالندثار
 Single reference مرجع وحيد
 Single representative value قيمة نموذجية واحدة
 Single shift system نظام المناوبة الواحد
 Single standard عيار مفرد للنقد
 Single sum دفعة نقدية واحدة
 Single tax ضريبة موحدة
 Single tax ضريبة مفردة
 Sink يغوص، يغرق
 Sink a loan, to استهلك قرضا
 Sink money in an annuity, to وظف أمواال مدى الحياة
 Sink the national debt استهلك قرضا عاما
 Sink, to هبط، نقص، استهلك
 Sinking تخفيض ، استهالك، إطفاء
 Sinking fund مخصص لالستهالك، احتياطي سداد قض
 Sinking fund رصيد مجمع أو متراكم
 Sinking Fund أموال استهالك
 Sinking fund account حساب مخصص االستهالك
 Sinking fund bond سند يشترط تكوين احتياطي لسداد القرض
 Sinking fund loan قرض معد لالستهالك
 Sinking Fund Method of Depreciation طريقة احتياطي االندثار المستمر
 Sinking period فترة االستهالك
 Sister company شركة شقيقة



 Sister ship سفينة تابعة لذات المالك
 Sit-down strike اعتصام في مجال العمل، إضراب في محل  العمل
 Sit-down strike إضراب مع مالزمة مكان العمل
 Sit down في الموقع
 Sit in camera, to عقد جلسة سرية
 Sit in parliament, to حضر جلسة البرلمان
 Sit on a project, to أهمل مشروعا
 Sit on the committee, to اشترك في لجنة
 Sit on the jury, to اشترك في هيئة المحلفين
 Sit, to عقد جلسة
 Site أرض، موقع
 Site موقع، مكان
 Site application engineer مهندس تجهيز الموقع
 Site delivered تسليم الموقع، سعر --
 Site planning تخطيط الموقع
 Siting of a project تحديد موقع مشروع
 Sitting  جلسة
 Sitting جلسة، اجتماع
 Sitting in chambers جلسة مستعجلة، جلسة األمور المستعجلة
 Sitting of a court جلسة محكمة
 Sitting tenant مستأجر حائز
 Situation موقع، حالة، مركز، وظيفة
 Situation حالة، مركز، موقف، وضع
 Situation vacant وظيفة خالية
 Situation wanted طلب وظيفة
 Situational theory النظرية الموقفية
 Situs مكان، موقع، موضع
 Sizable, sizeable ضخم، كبير
 Size حجم، سعة، مقاس، كمية
 Size حجم
 Size-up تقدير، تقييم
 Size distribution of firms توزيع المنشآت حسب الحجم
 Size of order حجم الطلبية
 Size of the firm حجم المنشأة
 Size of the market حجم السوق
 Size stamp دمغة اتساع
 Sizeable improvement تقدم ملموس
 Sized مرتب حسب الحجم
 Skewed distribution توزيع ملتو
 Skewness التواء
 Skids زالقات
 Skids زالقات
 Skill مهارة، براعة
 Skill مهارة
 Skill analysis تحليل المهارة
 Skill differential فروق المهارات
 Skill standardization تنميط المهارات
 Skill test اختبار المهارة
 Skilled ماهر، بارع، متخصص، مؤهل
 Skilled jobs وظائف تحتاج إلى مهارة
 Skilled labor عمل ماهر، عمالة ماهرة
 Skilled labor يد عاملة متخصص، -- مؤهلة
 Skilled witness شاهد خبير
 Skilled worker عامل مؤهل، - ماهر
 Skilled worker عالم ماهر
 Skills structure هيكل المهارات
 Skip عميل بدون عنوان
 Skip-tracer مقتفي آثار المدين المتهرب من الدفع
 Skip  مدين، يتهرب من الدفع، يتخطى
 Skip a payment, to ترك عملية دفع 
 Skip instruction تعليمة التخطي
 Sky-high price سعر فلكي
 Slack متباطئ، متراخ، راكد، كاسد



 Slack راكد، فائض
 Slack business كساد األعمال، ركود -
 Slack demand طلب ضعيف، طلب متراخ
 Slack season موسم ضعيف، موسم ميت
 Slack season موسم ركود، موسم تراخي النشاط
 Slack time وقت عاطل، وقت فائض
 Slack trade تجارة كاسدة
 Slack, to تباطأ، تراخى
 Slackening تباطؤ، تراخ، فتور
 Slackening إبطاء، تراخ
 Slackness ركود، كساد
 Slackness ركود النشاط التجاري
 Slackness of the market كساد السوق
 Slander افتراء، قذف
 Slander قذف شفهي
 Slander action دعوى تشهير
 Slant وجهة نظر، توجيه
 Slash-price سعر تضحية
 Slash-price سعر خاسر
 Slash خط مائل، ينخفض بشدة
 Slashing تخفيض هائل
 Slave عبد، رقيق
 Slave driver رب عمل مسترق، -- ظالم
 Slave memory ذاكرة تابعة
 Slave trade; slave traffic تجارة الرقيق
 Slavery عبودية، رق
 Slavery رق، عبودية
 Sleeping car عربة نوم
 Sleeping partner شريك موص، مؤجر مال
 Sleeping partner شريك موصى
 Slender ضئيل، نحيف
 Slender income دخل ضئيل
 Slide انزالق، وقوع
 Slide هبوط، تدهور (اقتصادي)، ينزلق
 Slide-rule مسطرة حاسبة، مسطرة لوغاريتمات 
 Slide rule مسطرة حاسبة
 Sliding منزلق
 Sliding parity سعر صرف منزلق
 Sliding scale مقياس متحرك، سلم متحرك، معدل متناقص
 Sliding scale tariff سلم متحرك للتعريفة الجمركية
 Sliding scales قوائم أسعار متحركة
 Sliding tax ضريبة متناقصة
 Sliding wage scale جدول أجور متحرك
 Sliding wage scale السلم المتحرك لألجور
 Slight increase ارتفاع طفيف
 Slight negligence إهمال بسيط
 Slip حافظة، استمارة، قسيمة، انزالق، زلة قلم
 Slip هفوة، مذكرة مؤقتة (في أعمال التأمين)،  قسيمة
 Slip off مقايضة
 Slip system accounting محاسبة القيد من المستندات
 Slip System Accounting محاسبة القيد من المستندات
 Slip, to انزلق، زلق، اندس
 Slogan شعار
 Slope انحدار، ميل، منعطف
 Slope of a curve انحدار المنحنى، ميل -
 Slope of a curve ميل المنحنى
 Slope of a straight line ميال المستقيم
 Sloping مائل، منحرف
 Slot موضع شاغر
 Slot machine آلة بيع تلقائي
 Slow بطئ
 Slow access storage وحدة تخزين بطيئة الوصول
 Slow assets أصول بطيئة التحويل إلى نقد



 Slow assets موجودات بطيئة (التحويل إلى نقود٩
 Slow Assets موجودات بطيئة
 Slow down تباطؤ (في اإلنتاج)، انخفاض (معدل)
 Slow increase زيادة بطيئة
 Slow time scale مقياس زمني بطئ 
 Slowdown تباطؤ، إبطاء، فتور
 Slowing down the rate of growth تباطؤ معدل النمو
 Sluggish عديم الحركة، متثاقل، كئيب
 Sluggish demand طلب ضعيف
 Sluggish market سوق راكدة
 Sluggishness of the business كساد التجارة
 Slum أكواخ، أحياء فقيرة
 Slum clearance غزالة األكواخ
 Slump هبوط، انهيار، تدهور األسعار
 Slump هبوط، تدهور، كساد
 Slump هبوط مباغت
 Slump in prices هبوط األسعار
 Slump in sales تدهور المبيعات
 Slump in trade تدهور الحركة التجارية، كساد تجاري
 Slump, to هبط، انهار سعره
 Slums أكواخ، أحياء الفقراء
 Small صغير، ضعيف، زهيد
 Small business منشآت صغيرة، مشروعات صغيرة
 Small business منشأة صغيرة
 Small business management إدارة المنشآت الصغيرة
 Small business tax ضريبة على المنشآت الصغيرة
 Small cash فكة، عملة صغيرة
 Small change نقود ذات فئة صغيرة
 Small change; small coin قطع نقود معدنية صغيرة
 Small committee لجنة محدودة
 Small craft industries حروف صغيرة
 Small denominations فئات عملة صغيرة
 Small deposits ودائع صغيرة
 Small holder من صغار المالك
 Small holding ملكية صغيرة
 Small income دخل محدود
 Small investors صغار المدخرين
 Small items مصاريف نثرية
 Small loans قروض صغيرة
 Small losses خسائر ضئيلة
 Small money نقود صغيرة، فكة
 Small packet رزمة صغيرة
 Small parcel مجموعة صغيرة من أوراق مالية
 Small prices سندات توفير، - ادخار 
 Small samples عينات صغيرة
 Small saver مدخر صغير
 Small scale industry صناعة صغيرة
 Small shopkepers صغار التجار
 Small size نموذج صغير، مقاس صغير
 Small tools عدد يدوية صغيرة
 Smart-money تعويض جزائي
 Smash تدهور، انهيار، إفالس
 Smooth مستو، أملس، ناعم
 Smooth curve منحنى متدرج
 Smooth curve منحنى ممهد 
 Smoothing تنعيم، ترويق، تسوية
 Smoothing of curves تنعيم المنحنيات
 Smuggled مهرب
 Smuggled goods بضائع مهربة
 Smuggled goods سلع مهربة
 Smuggler ُمَهرب
 Smuggling تهريب البضائع أو األشخاص
 Smuggling تهريب



 Snag يتعثر
 Snake خط تعادل العمالت األجنبية، تعويم مشترك
 Snake; snake scheme; snacke   system خط تعادل العمالت األوروبية
 Snap مفاجئ، غير متوقع
 Snap reading method طريقة القراءة السريعة
 Snap Reading Method طريقة القراءة السريعة
 Snap strike إضراب مفاجئ
 Snap timing التوقيت السريع
 Snap up a bargain, to انتهز فرصة
 Snap up issue of shares, to استنفذ إصدار أسهم
 Snap, to اقتنص، انتهز
 Snapback ارتفاع مفاجئ، ارتداد سريع (أو مفاجئ)
 Snapback Timing التوقيت السريع
 Snapshot dump إفراغ انتقائي عند الطلب
 Snapshot printout طباعة انتقائية
 Snapshot program برنامج تحليلي انتقائي
 Snowball يتراكم بسرعة، نظام اآلثار المتراكمة (في  االقتصاد)
 Soaking the tourists استغالل السياح
 Soar يَُحِلْق، يرتفع
 Soar, to ارتفع، تسلق، حلق في الجو
 Soaring ارتفاع شديد
 Soaring price ارتفاع شديد في األسعار
 Sober estimate تقييم معتدل
 Sober facts بيانات واقعية
 Social اجتماعي
 Social اجتماعي، متعلق بالمجتمع
 Social ability القدرة االجتماعية
 Social accounting محاسبة قومية
 Social accounting المحاسبة االجتماعية
 Social accounts حسابات قومية
 Social achievement إنجاز اجتماعي
 Social action programme برنامج علم اجتماعي
 Social adjustment التوافق االجتماعي
 Social administration اإلدارة االجتماعية
 Social agency هيئة اجتماعية
 Social attitude اتجاه اجتماعي 
 Social benefit عائد اجتماعي
 Social benefits عوائد اجتماعية، خدمات اجتماعية
 Social capital رأس مال الشركة
 Social capital رأس مال اجتماعي
 Social characteristics الخصائص االجتماعية
 Social class طبقة اجتماعية، فئة -
 Social class طبقة اجتماعية
 Social Class الطبقة االجتماعية
 Social climber إنسان وصولي، - نفعي
 Social conflicts صراعات اجتماعية، نزاعات -
 Social consumption استهالك المجتمع
 Social control الضبط االجتماعي 
 Social cost تكلفة اجتماعية
 Social costs of pollution تكلفة اجتماعية للتلوث
 Social credit ائتمان اجتماعي
 Social delegation التفويض االجتماعي
 Social development تنمية اجتماعية
 Social distance الفارق االجتماعي
 Social dividend عائد اجتماعي
 Social economics اقتصاد اجتماعي
 Social environment بيئة اجتماعية
 Social environment وسط اجتماعي، بيئة اجتماعية
 Social expenses نفقات اجتماعية
 Social imbalance عدم توازن اجتماعي
 Social income دخل قومي
 Social indicators مؤشرات اجتماعية
 Social infrastructure بنية أساسية اجتماعية



 Social institutions مؤسسات اجتماعية
 Social insurance تأمين اجتماعي، ضمان اجتماعي
 Social insurance تأمين اجتماعي
 Social insurance funds صندوق تأمين اجتماعي
 Social integration تكامل اجتماعي
 Social investment استثمارات اجتماعية
 Social justice عدالة اجتماعية
 Social justice عدالة اجتماعية
 Social legislation التشريع االجتماعي
 Social management اإلدارة االجتماعية
 Social medium وسط اجتماعي
 Social mobility الحركية االجتماعية
 Social Mobility الحركة االجتماعية
 Social needs حاجات اجتماعية
 Social net product صافي الناتج االجتماعي
 Social order نظام اجتماعي
 Social Organization التنظيم االجتماعي
 Social organization theory نظرية التنظيم االجتماعي 
 Social partners شركاء في شركة
 Social perception اإلدراك االجتماعي
 Social planning تخطيط اجتماعي
 Social policy سياسة اجتماعية 
 Social problem مشكلة اجتماعية
 Social price سعر اجتماعي
 Social product ناتج اجتماعي
 Social productivity اإلنتاجية االجتماعية
 Social profitability ربحية اجتماعية
 Social progress تطور اجتمعي، تقدم اجتماعي
 Social project مشروع اجتماعي
 Social reform إصالح اجتماعي
 Social reform إصالح اجتماعي
 Social relations عالقات اجتماعية
 Social responsibility المسئولية االجتماعية
 Social returns عوائد اجتماعية
 Social scale سلم اجتماعي
 Social sciences علوم اجتماعية
 Social security تأمين اجتماعي
 Social security ضمان اجتماعي
 Social security agencies مؤسسات التأمين االجتماعي
 Social security benefits إعانات التأمين االجتماعي
 Social security contributions اشتراكات التأمين االجتماعي
 Social security number رقم التأمين االجتماعي
 Social service خدمة اجتماعية
 Social services خدمات اجتماعية
 Social standing مركز اجتماعي
 Social statistics إحصاءات قومية
 Social status حالة اجتماعية
 Social status structure هيكل الحالة االجتماعية
 Social strata طبقات اجتماعية
 Social structure هيكل اجتماعي
 Social substructure بنية المجتمع
 Social surplus فائض اجتماعي
 Social survey مسح اجتماعي
 Social system school مدرسة النظام االجتماعي
 Social value قيمة اجتماعية
 Social wealth ثروة اجتماعية
 Social welfare رفاهية اجتماعية
 Social welfare function دالة الرفاهية االجتماعية
 Socialism اشتراكية
 Socialism االشتراكية
 Socialism التطويع االجتماعي
 Socialist اشتراكي
 Socialist اشتراكي



 Socialist market economy اقتصاديات السوق االشتراكية
 Socialist sector قطاع االشتراكية
 Socialization تحول إلى االشتراكية
 Socialization إضفاء الطابع االشتراكي على النظام
 Socialization of the banking   structure إخضاع الجهاز المصرفي للنظام االشتراكي
 Socialize, to أخضع للنظام االشتراكي
 Society شركة، جمعية، مؤسسة
 Society مجتمع، جمعية
 Society المجتمع
 Society of automotive engineers جمعية مهندسي السيارات
 Socio-cultural اجتماعي ثقافي
 Socio-economic اجتماعي اقتصادي
 Socio-economic group مجموعة اجتماعية اقتصادية
 Socio-metric methods طرق القياس االجتماعي
 Socio-political اجتماعي سياسي
 Socio-psychological approach المدخل االجتماعي النفسي
 Socio-technical اجتماعي فني
 Socio – Economic Group مجموعة اجتماعية اقتصادية
 Sociologist عالم اجتماع
 Sociology علم االجتماع
 Sociometry قياس العالقات االجتماعية
 Sock insurance تأمين ضد الكوارث
 Soft ضعيف، ناعم، سهل، عذب
 Soft arbitrage تحكيم رضائي
 Soft currency عملة ضعيفة، عملة سهلة التداول
 Soft currency عملة ضعيفة، عملة هشة
 Soft goods سلع استهالكية غير معمرة
 Soft goods سلع رخيصة (سريعة التلف)، أقمشة،  منسوجات
 Soft job وظيفة سهلة
 Soft loan قرض ميسر
 Soft market سوق ضعيفة (يزيد العرض فيها عن الطلب) 
 Soft money عملة سهلة التداول، عملة ضعيفة
 Soft Money نقود رخيصة
 Soft selling البيع الميسر
 Soft Selling البيع السهل
 Software برامج، مكونات غير مادية للحاسب اآللي،  برامج جاهزة
 Software برامج جاهزة
 Software الوسائل المعنوية
 Software architecture هيكل البرامج الجاهزة
 Software bug خطأ برنامجي
 Software flexibility مرونة البرامج
 Software house شركة خدمات الكمبيوتر
 Software package حزمة برامج
 Software writer كاتب برامج
 Soil تربة، أرض
 Soil أرض، تربة
 Soil conservation حفظ التربة
 Soil erosion تعرية التربة، تجريف -
 Soil erosion تعرية التربة
 Soil exhaustion إنهاك التربة، استنزاف -
 Soil improvement تحسين التربة
 Soil survey دراسة التربة
 Soiling work أعمال مسببة لالتساخ
 Sola وحيد
 Sola bill; sola of exchange كمبيالة وحيدة، كمبيالة من أصل واحد
 Sola of exchange كمبيالة من نسخة واحدة
 Solar شمسي، تقومي
 Solar energy طاقة شمسية
 Solar month شهر شمسي
 Sold مبيع، تم بيعه
 Sold-ledger دفتر أستاذ المبيعات
 Sold-note إشعار بيع
 Soldering on the job الظاهر بالعمل



 Sole وحيد
 Sole وحيد، فريد
 Sole agent الوكيل الوحيد
 Sole bill كمبيالة وحيدة
 Sole distributor الموزع الوحيد
 Sole legatee موصى له وحيد
 Sole legatee الموصى له الوحيد
 Sole owner; sole proprietor مالك وحيد
 Sole proprietor مالك فرد، مالك وحيد
 Sole proprietorship منشأة فردية
 Sole right له الحق دون غيره، حق مقصور على
 Sole tenant مستأجر وحيد
 Sole trader صاحب مشروع فردي
 Solemn contract عقد رسمي، - مشهر
 Solicit يستحث، يلتمس
 Soliciting agent وكيل مروج للسلع
 Solicitor وكيل قضائي، موثق توكيالت، محام،  مستشار قضائي
 Solicitor وكيل، محام
 Solicitor general مستشار التاج
 Solicitor’s department قسم القضايا
 Solid ثابت، راسخ
 Solid مجسم
 Solid angle زاوية مجسمة
 Solid body جسم متماسك
 Solid geometry هندسة فراغية
 Solid vote تصويت شبه إجماعي 
 Solidarism التضامنية، مذهب التضامنية
 Solidarity تضامن، اتحاد
 Solidarity تضامن، تكافل
 Solidarity of interests تشابك المصالح، اتحاد المصالح
 Solution حل، قرار
 Solution حل
 Solution of an equation حل معادلة
 Solution of continuity قطع االتصال، عدم اتصال، عدم استمرارية
 Solution of equations حل المعادالت
 Solve a problem, to حل مشكلة
 Solve, to حل، فك
 Solvency قدرة على الوفاء، يسر، مالءة
 Solvency القدرة على الدفع، اليسر
 Solvent مقتدر، موسر، ملئ
 Solvent موسر، قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية
 Solvent debt دين يمكن تحصيله
 Solvent debtor مدين قادر على الوفاء بديونه
 Solvent debtor مدين ملئ
 Sonic delay line خط إعاقة صوتي
 Sophisticated مدروس للغاية، دقيق
 Sophisticated quantity theory of   money نظرية تقليدية جديدة لكم النقود
 Sort نوع، صنف
 Sort نوع، صنف، يفرز، يصنف
 Sort-dated استحقاق قصير األجل
 Sort-dated securities أوراق مالية قصيرة األجل
 Sort-term قصير األجل
 Sort-term insurance تأمين قصير األجل
 Sort brush فرشاة تصنيف
 Sort card بطاقة موجزة
 Sort credit ائتمان قصير األجل
 Sort file ملف التصنيف
 Sort generator مولد تصنيف
 Sort key مفتاح تصنيف
 Sort routine روتين التصنيف
 Sorter آلة فرز، آلة تصنيف
 Sorter needle إبرة تصنيف
 Sorter pocket وعاء تصنيف



 Sorting تصنيف، فرز
 Sorting Machine آلة فرز
 Sorting program برنامج تصنيف
 Sound سليم، صحيح، متين
 Sound سليم، صحيح، صوت
 Sound currency عملة مركزها سليم
 Sound currency عملة ذات قوة شرائية مقبولة
 Sound finance مالية سليمة
 Sound financial management إدارة مالية سليمة
 Sound insulation عزل صوتي
 Sound proof ضد الصوت
 Sounding إحصاء بالعينة، سبر
 Soundness سالمة، متانة، صحة
 Soundness صحة
 Source مصدر، منبع
 Source computer حاسب أصلي
 Source data بيانات أصلية
 Source document مستند أصلي (المصدر)
 Source file ملف اصلي
 Source language اللغة األصلية (المصدر)
 Source of income مصدر الدخل
 Source of information مصدر المعلومات
 Source of labor مصدر العمالة
 Source program البرنامج األصلي
 Source recording تسجيل أصلي
 Source tax; tax at source ضريبة عند المنبع
 Sources of cash مصادر النقدية
 Sources of funds مصادر األموال
 Sovereign debt دين سيادي
 Sovereignty سيادة الدولة
 Sovereignty of the consumer سيادة المستهلك
 Sovereignty resource مورد سيادي
 Sovereignty risk; sovereign risk مخاطر سياسية، مخاطر سيادية
 Sovkhoz مزرعة الدولة في االتحاد السوفيتي، سفخوز
 Sow, to زرع، بذر
 Space مسافة، فراغ، مجال، مدى، مساحة
 Space مساحة، مكان، فراغ
 Space-ship مركبة فضاء
 Space-time coordinates ترابط بين الفضاء والوقت
 Space industry صناعة الفضاء
 Space out payments over, to جدول األقساط على
 Space, to وسع، فسح، جدول، قسط
 Spacing ترك مسافة في الطباعة أو الكتابة
 Span نطاق
 Span of apprehension نطاق الفهم
 Span of attention نطاق االنتباه
 Span of control نطاق الرقابة
 Span of Control مدى الرقابة (نطاق الرقابة)
 Span of energy نطاق الطاقة
 Span of knowledge نطاق المعرفة
 Span of life عمر متوقع، نطاق الحياة
 Span of management نطاق اإلدارة
 Span of supervision نطاق اإلشراف
 Span of time نطاق الوقت
 Spare متاح، غيار
 Spare يوفر
 Spare-time job عمل خالل الوقت الفراغ
 Spare-time occupation وظيفة لشغل وقت الفراغ
 Spare-time work عمل أثناء وقت الفراغ
 Spare capital أموال حاضرة
 Spare capital فائض األموال
 Spare money, to ادخر ماالً 
 Spare parts قطع غيار



 Spare time, to وفر وفتا
 Spare, to ادخر، وفر، استبقى
 Sparse population سكان متناثرون، - بال كثافة
 Spate فيضان، انفجار
 Spate of bankruptcies سلسلة تفاليس
 Spatial فضائي
 Spatial monopoly احتكار الفضاء
 Spatio-temporal فضاء/زمن
 Speaker خطيب
 Special خاص، خصوصي
 Special خاص
 Special-order work عمل بالطلب، - تفصيل
 Special-purpose computer حاسب خاص الغرض
 Special-purpose equipment معدات متخصصة الغرض
 Special administrator حارس مؤقت، قيم مؤقت على تركة
 Special agent وكيل خاص
 Special analysis تحليالت خاصة
 Special areas مناطق خاصة
 Special assessment ضريبة محلية، - إضافية
 Special assistants المعاونون الخصوصيون
 Special benefit منفعة خاصة
 Special bid طلب شراء مجموعة كبيرة من األوراق  المالية
 Special bracket مشتركون رئيسيون في قرض
 Special buyer مشتر خاص
 Special character رمز خاص
 Special commissioner of taxes مدير الضرائب المباشرة، مراقب فحص
 Special committee لجنة خاصة
 Special committee لجنة خاصة
 Special contribution إسهام خاص
 Special cost أعباء خاصة، تكلفة خاصة
 Special credit اعتماد خاص
 Special crossing تسطير خاص
 Special crossing تسطير خاص (للشيكات)
 Special current account حساب جار خاص
 Special delivery تسليم بالبريد السريع
 Special delivery خدمة (بريدية) خاصة
 Special deposit وديعة خاصة لمواجهة التزام
 Special Deposit وديعة خاصة (مضمونة)
 Special depository محل إيداع خاص
 Special deposits ودائع خاصة
 Special despatch إرسالية خاصة
 Special dividend كوبون إضافي
 Special drawing rights حقوق السحب الخاصة
 Special Drawing Rights (S.D.R.s) حقوق السحب الخاصة
 Special duty رسم نوعي، رسم خاص
 Special endorsement تظهير خاص
 Special endorsments تظهير خاص
 Special expenses incurred مصاريف عامة
 Special feature جهاز خاص
 Special fund صندوق خاص
 Special fund صندوق خاص، أموال خاصة
 Special Funds أموال خاصة
 Special guardian وصي معين
 Special income حصيلة خاصة
 Special interest account حساب ادخار، حساب توفير
 Special investment department قسم االستثمارات الخاصة
 Special issues إصدارات خاصة لسندات
 Special journals دفاتر اليومية الخاصة
 Special letter of credit خطاب اعتماد خاص
 Special lien امتياز خاص
 Special majority أغلبية خاصة
 Special offering عرض بيع مجموعة كبيرة من األوراق  المالية
 Special partner شريك محاصة



 Special partner شريك خاص
 Special partnership شركة محاصة
 Special partnership شركة محاصة
 Special plea دفع قطعي، دفع بسقوط الخصومة
 Special pleader محام خاص، مستشار قانوني
 Special points سعر تعادل العملة بالقياس للذهب
 Special power تفويض خاص، توكيل خاص
 Special price سعر مجاملة، سعر خصوصي
 Special purpose computer حاسب ألغراض خاصة
 Special representative ممثل خاص
 Special scheme نظام خاص
 Special services خدمات خاصة
 Special session دورة خاصة، اجتماع استثنائي
 Special tax ضريبة استثنائية، - إضافية
 Special trade تجارة متخصصة
 Specialist إخصائي
 Specialist إخصائي، متخصص
 Specialist broker سمسار متخصص
 Speciality خاصية، صفة مميزة، سلعة مميزة
 Speciality Store Specialty مخزن تخصصي
 Specialization تخصص
 Specialization تخصص
 Specialization agreement اتفاق على التخصص
 Specialization by area التخصص حسب اإلقليم
 Specialization by clients التخصص حسب فئات العمالء
 Specialization by process التخصص حسب المراحل
 Specialize, to تخصص
 Specialized متخصص
 Specialized (Sunk) Capital راس المال المتخصص
 Specialized agencies مؤسسات متخصصة، وكاالت متخصصة
 Specialized agency وكالة متخصصة
 Specialized banks بنوك متخصصة
 Specialized credit institution مؤسسة ائتمانية متخصصة
 Specialized employment office مكتب تشغيل متخصص
 Specialized industries صناعات متخصصة
 Specialized machine ماكينة متخصصة
 Specialized staff المعاونون المتخصصون
 Specialized, specialised متخصص
 Specially خاصة، بصفة خاصة
 Specially favorable rate سعر مميز خاص، سعر تشجيعي
 Specialty نوعية محددة، نوعية خاصة
 Specialty مستند موقع ومختوم، اختصاص
 Specialty goods سلع خاصة
 Specialty retail store متجر متخصص
 Specialty retail store متجر تجزئة للسلع الخاصة
 Specialty stock أوراق مالية من نوع معين
 Specie نقود، مسكوكات
 Specie قطعة نقدية
 Specie payment الدفع نقًدا
 Specie point; gold point حد الذهب
 Specie points حدا الذهب، حدود أسعار الصرف
 Specific نوعي، معين، محدد
 Specific نوعي، محدد، معين
 Specific address عنوان محدد
 Specific amount مبلغ معين، مبلغ محدد
 Specific case حالة معينة
 Specific code شفرة معينة
 Specific cost rate معدل التكلفة النوعية
 Specific Cost Rate معدل الكلفة النوعية
 Specific cycle دورة نوعية
 Specific deposit وديعة معينة
 Specific Deposit وديعة لغرض معين
 Specific duties الرسوم الجمركية النوعية



 Specific duty رسم نوعي
 Specific endorsement تظهير معين
 Specific exceptions استثناءات صريحة
 Specific factors of production عوامل اإلنتاج النوعية
 Specific gravity وزن نوعي
 Specific legacy وصية بوجه خاص
 Specific legacy وصية تخصيصية
 Specific lien امتياز خاص
 Specific lien امتياز خاص
 Specific performance of a contract تنفيذ عيني لعقد 
 Specific program برنامج خاص
 Specific public organization مؤسسة عامة نوعية
 Specific tariff تعريفة محددة
 Specific taxes ضرائب نوعية
 Specification مواصفات، شروط، بيان
 Specification تحديد، تعيين
 Specification of a contract شروط عقد
 Specification of charge أساس التهمة، موضع االتهام
 Specification of the patent كراسة براءة اختراع، مواصفات --
 Specification sheet قائمة مواصفات
 Specifications كراسة الشروط والمواصفات
 Specifications مواصفات
 Specifications certificate شهادة مواصفات
 Specifications of a project مواصفات الفنية للمشروع
 Specified معين، مقرر، محدد
 Specified invoice فاتورة مفصلة
 Specified load حمولة مقررة
 Specify يعين، يفصل، يبين بالتفصيل، يوضح
 Specimen عينة، نموذج
 Specimen of signature نموذج توقيع
 Spectacular إعالنات ضوئية
 Speculate يضارب
 Speculate for a fall يضارب على النموذج
 Speculate for a fall, to ضارب على النزول
 Speculate for a rise يضارب على الصعود
 Speculate for a rise, to ضارب على الصعود
 Speculate in stocks and shares, to ضارب على األوراق المالية
 Speculate on the stock exchange, ضارب في البورصة
 Speculate, to ضارب
 Speculating مضاربة، تفكير، تأمل، تخمين
 Speculating in contangoes مضاربة على المرابحة في العمليات المؤجلة
 Speculation مضارب، صفقة بورصة
 Speculation مضاربة، مجازفة
 Speculation monetary assets متحصالت نقدية من المضاربة
 Speculative مضارب، مضاربي، تخيلي، خيالي
 Speculative متعلق بالمضاربة، متوقع
 Speculative buying شراء بالمضاربة
 Speculative buying شراء المضاربة
 Speculative damages خسائر محتملة
 Speculative demand طلب خيالي
 Speculative demand طلب متوقع
 Speculative market سوق المضاربات
 Speculative motive باعث على المضاربة، دفع المضاربة
 Speculative motive دافع المضاربة
 Speculative purchases مشتريات بالمضاربة
 Speculative risk مخاطر المضاربة
 Speculative securities; speculative أسهم مضاربة
 Speculative shares أسهم مضاربة
 Speculative transactions عمليات مضاربة
 Speculative transactions عمليات مضاربة
 Speculative value قيمة متوقعة
 Speculator مضارب، متخصص في المضاربة
 Speculatro مضارب



 Speech خطاب، حديث
 Speed سرعة
 Speed سرعة، يُسْرع
 Speed delivery تسليم سريع
 Speed up تعجيل (اإلنتاج)
 Speed up the work, to عجل بإنجاز العمل، استعجل العمل
 Speed, to أسرع، عجل
 Speedometer مؤشر السرعة
 Spend ينفق
 Spend money, to صرف نقودا، أنفق نقودا
 Spend the inheritance, to بدد الميراث
 Spend, to أنفق، صرف
 Spendable income دخل متاح لإلنفاق
 Spending إنفاق، نفقات
 Spending agency جهاز إنفاق
 Spending capacity; spending power سلطة الصرف، - الشراء
 Spendthrift trust أمانة لمنع التبذير
 Sphere دائرة، محيط، منطقة
 Sphere مجال، كرة
 Sphere of influence منطقة نفوذ
 Spherical كروي
 Spherical ُكَروي
 Spherical angle زاوية كروية
 Spherical coordinates إحداثيات كروية
 Spherical surface سطح كروي
 Spill, to سفك، نثر
 Spin off انشقاق، انفصال
 Spin, to غزل
 Spinner of farm غزل قطن أو صوف
 Spinning غزل
 Spinning machine آلة غزل
 Spinning mill مصنع غزل
 Spiral لولبي، حلزوني
 Spiral of wages and prices لولبية األجور واألسعار
 Split تجزئة، تقسيم
 Split يجزئ، مجزأ
 Split-off point نقطة التجزئة
 Split consignments تسليم على مراحل
 Split exchange market سوق صرف مزدوجة
 Split finance plan نظام المشاركة في التمويل
 Split inventory الجرد المجزأ
 Split Inventory الجرد المجزأ 
 Split level trust صندوق استثمار مزدوج
 Split order طلب مجزأ
 Split Order أمر اجتزائي
 Split shares, to جزأ األسهم، قسم األسهم
 Split shift نوبة عمل مجزأة
 Split up تجزئة، انشطار
 Split up إصدار أسهم إضافية
 Split up a fraction, to جزأ الكسر
 Split up of stock تجزئة األسهم
 Split word operations عمليات الكلمة المقسمة
 Split, to قسم السهم إلى ورقتين أو أكثر، جزأ
 Splitting تجزئة (األسهم)، فصل
 Splurge إسراف، تبذير
 Spoilage المعيب
 Spoiled goods بضائع تالفة (أو معيبة)
 Spoils system نظام الغنائم، نظام المحسوبية
 Spoilt تالف، فاسد
 Spoilt goods بضاعة تالفة، بضاعة فاسدة
 Spokesman متحدث رسمي
 Spokesman متحدث (أو ناطق) رسمي
 Spoliation نهب، سلب



 Sponse زوج، زوجة
 Sponsor مروج، كفيل، مؤسس، راع
 Sponsor كفيل، راعٍ، مقدم اقتراح
 Sponsor, to كفل، راعي، روج
 Spontaneous تلقائي، ذاتي
 Spontaneous boycott مقاطعة تلقائية
 Spontaneous combustion اشتعال تلقائي
 Spontaneous growth نمو تلقائي، نمو ذاتي
 Spontaneous organization التنظيم التلقائي
 Sport exchange transaction عملية صرف نقدية
 Spot نقدا، مقابل التسليم، مكان، نقطة
 Spot جاهز، معد، مهيأ
 Spot-checking مراجعة بالعينة، سبر أو جس
 Spot against forward أموال حاضرة مقابل عقود آجلة
 Spot cash نقدا
 Spot cash نقد جاهز
 Spot check تفتيش مفاجئ 
 Spot contract عقد بضاعة حاضرة
 Spot cotton قطن بضاعة حاضرة
 Spot delivery تسليم نقدا، تسليم فوري
 Spot delivery تسليم مباشر
 Spot Delivery تسليم مباشر
 Spot economy اقتصاد نقدي
 Spot Exchange تبادل مباشر
 Spot exchange rate صعر صرف حاضر، سعر فوري
 Spot exchange rate أسعار الصرف نقًدا
 Spot fortnight سوق حاشرة/ تسوية بعد ١٤ يوما
 Spot goods بضاعة حاضرة
 Spot goods بضائع حاضرة
 Spot market سوق بضاعة حاضرة، سوق نقد حاضر
 Spot market سوق التعامل النقدي، سوق الصفقات الفورية
 Spot Market سوق التعامل النقدي
 Spot next سوق حاضرة/ تسوية اليوم التالي
 Spot payment دفع فوري
 Spot price سعر المتاح، سعر بضاعة حاضرة
 Spot price سعر البيع الفوري
 Spot Price سعر آني
 Spot Purchasing صفقات شراء آنية
 Spot rate سعر بضاعة حاضرة، سعر نقدي
 Spot rate of exchange سعر نقد حاضر
 Spot sale بيع بضاعة حاشرة
 Spot sale of dollars بيع دوالرات حاضرة
 Spot stock مخزون جاهز (للتسليم الفوري)
 Spot Stock بضاعة جاهزة، مخزون جاهز
 Spot Trading تعامل آني
 Spot transaction صفقة نقدية
 Spot transactions فقات فورية
 Spot week سوق حاشرة / تسوية بعد أسبوع
 Spotoprmpt جاهز للشحن فورا
 Spread مدى، انتشار، هامش، فرق بين سعري  العرض والطلب
 Spread نشر، إذاعة
 Spread a risk, to وزع المخاطرة
 Spread a subscription, to قسط االكتتاب
 Spread currency risks; to وزع مخاطر العملة
 Spread of investment تنويع االستثمارات
 Spread of risk توزيع المخاطر
 Spread, to قسط، مد، أجل، وزع، اتسع
 Spreading جدولة، انتشار، توزيع
 Spreading توزيع، تقسيم
 Spreading of risks توزيع المخاطر
 Sprinkler irrigation ري البرش
 Spur يحفز، يستحث
 Spur line خط سكة حديد قصير



 Spurious مزور، زائف
 Spurious coin عملة مزيفة
 Spurious correlation ارتباط وهمي
 Spurous زائف، زهمي
 Spurous correlation ترابط وهمي
 Spurt طفرة
 Squander money, to بذر األموال
 Square مربع، مساحة، ميدان
 Square متوازن
 Square مربع
 Square an account, to سوى حسابا، وازن حسابا
 Square deal صفقة عادلة، عدم اإلجحاف
 Square foot قدم مربع
 Square matrix مصفوفة مربعة
 Square meter متر مربع
 Square mile ميل مربع
 Square mile الميل المربع
 Square numbers أعداد مربعة
 Square root جذر تربيعي
 Square root جذر تربيعي
 Square yard ياردة مربعة
 Square, to ربع، سوي، وازن
 Squat, to وضع يده، اغتصب
 Squatter واضع يد، مغتصب
 Squeeze ضغط، إرهاق
 Squeeze تضييق، عصر، ضغط، حد من
 Squeeze credit يحد من االئتمان
 Squeeze credit, to حد من االئتمان، ضغط الحدود االئتمانية
 Squeeze liquidity يضغط بنود السيولة
 Squeeze liquidity, to ضغط بنود السيولة
 Squeeze money out of, to ابتز األموال
 Squeeze the bears, to ابتز البائعين على المكشوف
 Squeeze, to قيد، ضغط، حد من
 Stabex نظام وضعته المجموعة األوروبية لمعاونة  البالد على اتفاقية لومي
 Stability ثابت، استقرار، توازن
 Stability استقرار، ثبات
 Stability conditions ظروف االستقرار
 Stability of prices استقرار األسعار
 Stability of tenure of personnel تثبيت العاملين
 Stability of Tenure, Principle of مبدأ استقرار العاملين
 Stability of the exchange rate ثبات أسعار الصرف
 Stability of trade استقرار المبادالت
 Stability test اختبار درجة الثبات
 Stabilization تثبيت، ترسيخ، استقرار، موازنة
 Stabilization تثبيت، استقرار
 Stabilization Funds صناديق التثبيت
 Stabilization loan قرض موازنة
 Stabilization of money تثبيت النقود
 Stabilization of prices تثبيت األسعار
 Stabilization of the currency تثبيت العملة
 Stabilization policies سياسة االستقرار
 Stabilization policy سياسة تحقيق االستقرار االقتصادي
 Stabilization program برنامج استقرار اقتصادي
 Stabilize يُثَبّتَ 
 Stabilize markets, to وازن األسواق، ثبت األسعار
 Stabilize, to ثبت عملة، ثبت سعرا
 Stabilized Bond سند دين ثابت
 Stabilized bond سند دين ثابت
 Stabilizer مثبت، موازن
 Stabilizer موازن
 Stabilizers عوامل االستقرار االقتصادي
 Stabilizing تثبيت، مثبت، موازن
 Stabilizing influence تأثير مثبت



 Stabilizing mechanisms أجهزة مثبتة
 Stable ثابت، مستقر، متوازن
 Stable مستقر
 Stable currency عملة مستقرة، عملة ثابتة القيمة
 Stable currency (ال تتأثر بتقلبات األسعار) عملة ثابتة
 Stable equilibrium توازن مستقر
 Stable equilibrium توازن مستقر
 Stable exchange rate سعر صرف مستقر
 Stable money عملة مستقر
 Stable price سعر مستقر
 Stable prices أسعار مستقر
 Stable relationship عالقات مستقرة
 Stack رصة
 Stacker جيب استقبال البطاقات
 Staff هيئة الموظفين، مجموع المستخدمين، حركة  الموظفين
 Staff استشاري، هيئة الموظفين، وظائف معاونة
 Staff موظفون استشاريون (موظفون)
 Staff Agencies الهيئات االستشارية
 Staff agency هيئة استشارية
 Staff assistance المساعدة االستشارية
 Staff assistant المساعد االستشاري
 Staff auditor مراجع داخلي
 Staff authority سلطة استشارية
 Staff changes حركة الموظفين
 Staff guarantee fund صندوق تأمين الموظفين
 Staff guarantee fund صندوق تأمين الموظفين
 Staff management إدارة شئون األفراد
 Staff manager مدير شئون األفراد
 Staff manager مدير شئون الموظفين
 Staff meetings االجتماعات الدورية للمعاونين
 Staff member عضو في الجهاز اإلداري
 Staff mobility تنقالت الموظفين
 Staff participation اشتراك العاملين في اإلدارة
 Staff provident fund صندوق تأمين الموظفين
 Staff regulations الئحة الموظفين
 Staff relationship عالقة استشارية
 Staff salaries مرتبات الموظفين
 Staff shares اسهم العمال
 Staff status سلك الموظفين
 Staff training تدريب الموظف
 Staff turnover حركة دوران العمالة
 Staff units أجهزة معاونة
 Staffing تزويد بعاملين، توظيف
 Staffing شغل الوظائف
 Staffing policy سياسة التوظف
 Staffing Policy سياسة التوظيف (سياسة األفراد٨
 Stag مضارب في البورصة، مكتتب مضارب
 Stag مضارب في البورصة
 Stage مرحلة، درجة
 Stage مرحلة
 Stage a demonstration, to نظم مظاهرة
 Stage a strike, to نظم إضرابا
 Stage of economic growth مرحلة التطور االقتصادي
 Stage, to كون، شكل، نظم
 Stages of economic growth مراحل النمو االقتصادي
 Stagflation كساد تضخمي، انهيار تضخمي
 Stagflation كساد مقترن بالتضخم
 Stagger business hours, to تدرج في بدء مواعيد العمل
 Stagger, to قسط، تدرج
 Staggered مقسط، مدرج
 Staggered بالتعاقب، على مراحل
 Staggered deliveries شحنات مقسطة
 Staggered payments مدفوعات متوالية



 Staggered sale البيع على فترات متعاقبة
 Staggering زيادة الطلب على االكتتاب
 Staggering growth نمو مذهب
 Staggering of holidays تجزئة اإلجازات
 Staggering of reimbursements تقسيط الدفعات
 Stagnant راكد، ساكن
 Stagnant economy اقتصاد راكد
 Stagnant price سعر راكد
 Stagnant state of business أحوال تجارية راكدة
 Stagnating business كساد األعمال
 Stagnation ركود، كساد
 Stagnation of business كساد األسواق
 Stake رهان، مجازفة
 Stake-money مال الرهان
 Stake يخاطر، يراهن، رهان، حصة في مغامرة  تجارية
 Stale متقادم، مضى ميعاده، انتهت صالحيته
 Stale bill of exchange كمبيالة متقادمة
 Stale bill of lading وثيقة شحن متأخرة التاريخ
 Stale bill of lading بوليصة شحن متقادمة
 Stale check شيك متقادم، - مضت مدته
 Stale check شيك متقادم
 Stale demand طلب مضى ميعاده
 Stale goods سلعة مضى ميعادها، - انتهت صالحيتها
 Stale markets أسواق خاسرة
 Stale Measuring Unit ثبات وحدة القياس
 Stalemate جمود، فتور، توقف
 Stall كشك (البيع)، انهيار، ينهار، يتوقف
 Stall, to جمد، أوقف، تورط
 Stamp طابع بريد، دمغة، ختم
 Stamp طابع بريد، دمغة
 Stamp book دفتر طوابع بريد
 Stamp duty رسم دمغة
 Stamp fee رسم دمغة، دمغة
 Stamp office مكتب الختم
 Stamp office مكتب طوابع
 Stamp pad ختامة 
 Stamp paper ورقة مدموغة
 Stamp tax رسم دمغة
 Stamp tax ضريبة طوابع
 Stamped مختوم، مستوفي الرسم، مدموغ
 Stamped money نقود مدموغة
 Stamped of bears ذعر البائعين من ذوي المراكز المكشوفة
 Stamped paper ورقة مدموغة، - مختومة
 Stamped paper ورقة مدموغة
 Stamped shares أسهم مختومة
 Stamped signature توقيع رسمي، بصمة إمضاء
 Stamping تختيم، عملية استيفاء الدمغة
 Stamping عملية استيفاء الختم، ختم، تختيم
 Stamping machine آلة ترقيم بريد
 Stand-=by fee عمولة ارتباط
 Stand-by بديل جاهز، احتياطي
 Stand-by agreement اتفاقية جاهزة
 Stand-by amount حد ائتماني
 Stand-by block كتلة احتياطية
 Stand-by capacity إمكان تكوين احتياطي، إمكان إيجاد بديل 
 Stand-by credits اعتمادات مساندة، اعتمادات احتياطية  تسهيالت مساندة
 Stand-by credits اعتمادات مساندة
 Stand-by equipment معدات احتياطية
 Stand-by facilities تسهيالت مساندة، تسهيالت متاحة، -  احتياطية
 Stand-by machine آلة احتياطية
 Stand-by offering عرض مفتوح
 Stand-by register سجل احتياطي
 Stand-by tax ضريبة احتياطية



 Stand as security for a debt, to كفل دينا، ضمن دينا
 Stand at a premium, to ربح عالوة
 Stand by, to ساند، دعم
 Stand down, to ترك، غادر
 Stand for, to مثل
 Stand off, to تعطل، مكث بال عمل
 Stand over, to ظل معلقا
 Stand surety for, to كفل شخصا
 Stand, to وقف، مكث، ظل
 Standard عيار، نمط، وحدة قياس، نموذج
 Standard معيار، نموذج، قياسي، نمطي
 Standard allowance المسموحات المعيارية
 Standard Allowance سماح معياري
 Standard amount مبلغ نمطي، مليون
 Standard basket of currencies سلة عمالت نمطية
 Standard Batch Control المراقبة بالدفعات االقتصادية
 Standard charge رسم إجمالي
 Standard classification تصنيف موحد
 Standard code مجموعة قوانين نمطية
 Standard coin عملة نقدية بالعيار، مسكوكات رسمية
 Standard coin عملة قياسية، عملة معيارية
 Standard commodity سلعة نمطية
 Standard components مكونات معيارية
 Standard conditions شروط نمطية
 Standard Cost الكلفة المعيارية (النموذجية)
 Standard cost rate معدل التكلفة المعيارية
 Standard Cost Rate معدل الكلفة المعيارية
 Standard Costing حساب التكاليف القياسية
 Standard costing حساب التكاليف المعيارية
 Standard costs تكاليف نمطية، - قياسية
 Standard costs تكاليف معيارية
 Standard definitions تعاريف نمطية
 Standard deviation انحراف معياري
 Standard Deviation االنحراف القياسي (المعياري)
 Standard economic classification تصنيف اقتصادي دولي نمطي
 Standard error خطأ نمطي، خطأ شائع
 Standard error خطأ معياري
 Standard Error الخطأ القياسي
 Standard form نموذج نمطي، استمار موحدة قياسيا
 Standard form شكل معياري
 Standard gold ذهب بالعيار
 Standard gold ذهب بالعيار
 Standard hour ساعة عمل معيارية
 Standard Hour الساعة القياسية للعمل
 Standard margin هامش ربح معياري
 Standard Margin الهامش المعياري للربح
 Standard materials مواد معيارية
 Standard maturity استحقاق نمطي: من شهر إلى ١٢ شهر
 Standard metal معدن بالعيار
 Standard money عملة رسمية، - قياسية
 Standard money نقود معيارية
 Standard of deferred payments معيار المدفوعات المؤجلة
 Standard of living مستوى المعيشة
 Standard of value قاعدة لها قيمتها، عيار قيمي
 Standard of value مقياس القيمة
 Standard operating procedure أسلوب التشغيل القياسي
 Standard order طلب نموذجي
 Standard Order الطلب المعياري
 Standard output معيار اإلنتاج
 Standard performance األداء المعياري
 Standard Performance األداء القياسي
 Standard price سعر نمطي، سعر قياسي
 Standard price سعر معياري



 Standard Price السعر المعياري 
 Standard production إنتاج نمطي، - موحد
 Standard production إنتاج نمطي
 Standard productivity إنتاجية معيارية
 Standard provision شرط نمطي
 Standard rate (للضرائب) المعدل الموحد
 Standard rate of pay جدول قياسي لألجور
 Standard silver فضة بالعيار
 Standard size مقاس عادي، مقاس نمطي
 Standard specifications مواصفات نمطية
 Standard specifications (أو قياسية) مواصفات معيارية
 Standard subroutine روتين فرعي معياري
 Standard terms شروط قياسية، شروط إذعان
 Standard time توقيت رسمي بالواليات المتحدة
 Standard time الوقت المعياري
 Standard Time الوقت القياسي (المعياري)
 Standard time scheme نظام الوقت المعياري
 Standard value قيمة قياسية
 Standard value قيمة معيارية
 Standard wage اجر قياسي، - نمطي
 Standard weight وزن قياسي
 Standard weights أوزان موحدة
 Standardization تنميط، توحيد قياسي
 Standardization التنميط، المعايرة، التوحيد القياسي
 Standardization of manufacture تنميط التصنيع، توحيد قياسي للتصنيع
 Standardization of tariffs توحيد التعريفات، توحيد األسعار
 Standardize يوحد القياس (أو المعيار) ينمط
 Standardize, to وحد القياس، وحد المعيار، نمط
 Standardized موحد، منمط
 Standardized production إنتاج موحد قياسيان إنتاج نمطي
 Standardized products منتجات موحدة
 Standardized size مقاس موحد
 Standards المعايير (المقاييس)
 Standards of comparison معايير المقارنة
 Standby Materials مواد احتياطية
 Standby Underwriting كفالة احتياطية
 Standing دائم، ساري المفعول، ثابت
 Standing مركز، حالة
 Standing مركز، حالة، دائم
 Standing chares مصاريف دائمة
 Standing charges مصروفات عامة
 Standing committee لجنة دائمة
 Standing committee اللجنة الدائمة
 Standing crops حاصالت على عروشها
 Standing expenses مصروفات عامة
 Standing group فريق علم دائم، لجنة دائمة
 Standing instructions تعليمات مستديم، الئحة
 Standing order أمر دفع مستديم، أمر مستديم
 Standing orders أوامر دائمة أو مستديمة
 Standing plans خطط قائمة
 Standing rule قاعدة ثابتة
 Standings ديون تحت الدفع، معلقات
 Standstill سكون، توقف، ركود
 Standstill agreement اتفاقية تجميد الوضع، اتفاقية تأجيل سداد  الدين
 Standstill measures تدابير تحفظية
 Staple رئيسي، غالب، أساسي
 Staple رئيسي، سلك الدباسة
 Staple commodities محاصيل رئيسية
 Staple exports صادرات رئيسية
 Staple industry صناعة رئيسية
 Staple products منتجات رئيسية
 Staple products منتجات رئيسية
 Staple trade تجارة منتظمة



 Stapler دباسة
 Staples منتجات هامة، من الضروريات األولى
 Stapling machine آلة تدبيس
 Start-stop time زمن البدء والتوقف
 Start a fund, to طرح اكتتابا
 Start in business, to افتتح عمال تجاريا
 Start, to شرع، بدا، افتتح
 Starting بداية، بدء
 Starting-price سعر االفتتاح
 Starting date تاريخ البداية، تاريخ المباشرة
 Starting date تاريخ بدء (العمل)
 Starting entry قيد افتتاحي
 Starting point نقطة انطالق، نقطة بداية
 State دولة، حالة، مركز
 State-aided معان من الدولة، مدعم من الدولة
 State حالة، حال، يبين، يصرح
 State and local government إدارات محلية
 State bank مصرف الدولة، مصرف مركزي
 State bank مصرف الدولة، مصرف مركزي
 State budget موازنة الدولة
 State check شيك حكومي
 State control رقابة حكومية
 State debt دين قومي، دين حكومي
 State Department وزارة الخارجية األمريكية
 State enterprise مشروع حكومي 
 State farm مزرعة الدولة
 State function وظيفة عامة
 State insurance تأمينات اجتماعية
 State interference تدخل الدولة
 State lottery يانصيب الدولة
 State management إدارة حكومية
 State member دولة عضو
 State monopoly احتكار الدولة
 State of the market حالة السوق
 State of work حالة تقدم األعمال
 State ownership ملكية الدولة
 State planning تخطيط مركزي
 State property أمالك الدولة
 State railway سكك حديد الحكومة
 State socialism اشتراكية الدولة
 State socialism اشتراكية الدولة
 State, to نص، عين، حدد
 Stated مصرح به، محدد
 Stated capital رأس مال مصرح به، -- مرخص
 Stated capital رأس مال مصرح به
 Stated value القيمة المصرح بها
 Stateless money أموال شريدة، - غير تابعة لدولة
 Statement نص، حكم، تقرير، تصريح، بيان، كشف،  قائمة
 Statement بيان، كشف حسبا، عبارة
 Statement analysis تحليل كشف حساب
 Statement analysis تحليل القوائم
 Statement Number رقم العبارة
 Statement of account كشف حساب
 Statement of affairs بيان األوضاع (المالية)
 Statement of affairs in bankruptcy ميزانية التصفية لتفليسة
 Statement of application of funds حركة النقدية
 Statement of asse5ts and liabilities كشف األصول والخصوم، قائمة --
 Statement of changes بيان التغيرات
 Statement of claim عريضة افتتاح الدعوى
 Statement of condition مركز مالي يومي
 Statement of condition بيان الحالة (المالية)
 Statement of costs; statement of   expenses بيان بالتكاليف
 Statement of defence طلبات الدفاع



 Statement of expenses f
 Statement of facts إثبات حالة، إثبات وقائع
 Statement of finances مركز النقدية
 Statement of financial position قائمة المركز المالي
 Statement of income قائمة اإليرادات، قائمة الدخل
 Statement of interpretation تقرير مفسر
 Statement of means بيان تفصيلي بالوسائل المتاحة
 Statement of partner’s capital بيان رأسمال الشركاء
 Statement of profit and loss حساب األرباح والخسائر
 Statement of travelling expenses بيان بمصروفات السفر
 States, the - الواليات المتحدة األمريكية
 Statesman رجل سياسي، رجل دولة
 Statesmanship علم تدبير شئون الدولة
 Static ساكن، متوازن، استاتيكي
 Static ساكن (استاتيكي) 
 Static analysis تحليل استاتيكي
 Static analysis تحليل استاتيكي
 Static dump تفريغ ساكن
 Static economics علم االقتصاد االستاتيكي
 Static economy اقتصاد استاتيكي
 Static magnetic cell خلية ممغنطة ساكنة
 Static models نماذج غير متغيرة (ساكنة)
 Static storage وحدة تخزين ساكنة
 Static subroutine برنامج فرعي ساكن
 Static systems نظم ساكنة
 Statics استاتيكية
 Statics علم اإلستاتيكا، دراسة األجسام الساكنة
 Stating an account تفصيل حساب
 station محطة، موقف، مقر
 Station محطة
 Station in life مركز اجتماعي
 Stationary ثابت، مستقر، ال ينتقل
 Stationary ثابت، مستقر، ساكن
 Stationary economy اقتصاد ساكن، - راكد
 Stationary equilibrium توازن سكوني
 Stationary state دولة ساكنة، مجتمع ساكن
 Stationary state حالة الثبات (أو االستقرار)
 Stationery مكتبة، أدوات مكتبية
 Stationery أدوات كتابية
 Stationmaster ناظر المحطة
 Statism سيطرة الدولة
 Statistcal; statistic إحصائي
 Statistical إحصائي، متعلق باإلحصاء
 Statistical analysis تحليل إحصائي
 Statistical analysis تحليل إحصائي
 Statistical Analysis التحليل اإلحصائي 
 Statistical apparatus جهاز إحصائي
 Statistical applications تطبيقات إحصائية
 Statistical average متوسط إحصائي
 Statistical data بيانات إحصائية
 Statistical discrepancy فرق إحصائي
 Statistical enquiry; استقصاء إحصائي
 Statistical indicator مؤشر إحصائي
 Statistical induction; statistical   inference استقراء إحصائي
 Statistical inference استدالل إحصائي
 Statistical information بيانات إحصائية، معلومات -
 Statistical method أسلوب إحصائي، طريقة إحصائية
 Statistical observations مشاهدات إحصائية
 Statistical population مجتمع إحصائي
 Statistical probability احتمال إحصائي
 Statistical projections إسقاط إحصائي
 Statistical Quality Control مراقبة النوعية اإلحصائية 
 Statistical quality control مراقبة الجودة اإلحصائية



 Statistical reconciliation توافق إحصائي
 Statistical reports تقارير إحصائية
 Statistical secrecy سر إحصائي
 Statistical statement كشف إحصائي
 Statistical survey مسح إحصائي
 Statistical table جدول إحصائي
 Statistical table جدول إحصائي
 Statistical test اختبار إحصائي
 Statistical unit وحدة إحصائية
 Statistical units وحدات إحصائية
 Statistician إحصائي، أخصائي إحصاء
 Statistician إحصائي
 Statistics إحصاء، إحصاءات
 Statistics علم اإلحصاء، إحصائيات
 Statistics department إدارة اإلحصاء
 Statu quo وضع راهن، حالة حاضرة
 Statue تشريع، نظام أساسي، قانون اساسي، الئحة
 Statues قانون، لوائح، نظام داخلي
 Status وضع، حالة، ظرف، مركز، مكانة
 Status وضع، حالة، مكانة
 Status enquiry استعالم عن المركز المالي
 Status information تقرير استعالمي، استالم تجاري
 Status information معلومات عن الحالة
 Status inquiry agency وكالة استعالم عن األوضاع
 Status of bank accounts نظام الحسابات المصرفية
 Status quo الوضع الراهن
 Status quo ante الوضع السابق
 Status report تقرير استالمي، استالم تجاري
 Status report تقرير استعالمي
 Status word كلمة الحالة الراهنة
 Statutable نظامي، قانوني، شرعي
 Statutable age سن قانونية، سن شرعية
 Statute قانون، نظام أساسي
 Statute-book مجموعة القوانين، كود
 Statute-law قانون مكتوب
 Statute barred debt دين متقادم قانونيا
 Statute measures تدابير قانونية
 Statute of distribution القانون الخاص بتوزيع التركات
 Statute of fraud قانون منع االحتيال
 Statute of limitations قانون التقادم
 Statute of limitations قانون التقادم المسقط
 Statutes قانون، الئحة، نظام داخلي، نظام أساسي
 Statutory قانوني، نظامي
 Statutory نظامي، قانوني، رسمي
 Statutory books دفاتر قانونية
 Statutory cash reserve احتياطي قانوني، - نظامي
 Statutory ceiling حد أقصى قانوني
 Statutory ceiling حد أقصى قانوني، سقف قانوني
 Statutory company شركة مكونة بموجب تشريع
 Statutory company شركة قانونية
 Statutory crime جريمة بوصفها القانوني
 Statutory declaration إقرار رسمي
 Statutory declaration (أو رسمي) إشهار قانوني
 Statutory dividend ربح قانوني
 Statutory duty رسم قانوني
 Statutory holiday إجازة رسمية
 Statutory income إيراد شرعي، إيراد ينص عليه القانون
 Statutory instrument مرسوم بقانون
 Statutory lien; statutory mortgage رهن قانوني
 Statutory limitation تقادم قانوني، مدة قانونية
 Statutory meeting جمعية تأسيسية
 Statutory mortgage رهن قانوني
 Statutory notice تقادم قانوني، مدة قانونية



 Statutory portion حصة قانونية (للورثة)
 Statutory power سلطة قانونية
 Statutory procedure إجراءات متفق عليها
 Statutory provisions نص قانوني، أحكام قانونية
 Statutory provisions األحكام التنظيمية
 Statutory receipt إيصال قانوني
 Statutory report تقرر الجمعية العمومية للشركة
 Statutory reserves احتياطي قانوني، احتياطي نظامي
 Statutory reserves احتياطيات قانونية
 Statutory returns تقارير عن نتائج أعمال الشركة
 Statutory writing off إهالك نظامي، - قانوني
 Stay إقامة، بقاء، تأخير، تأجيل
 Stay-in strike إضراب في موقع العمل، اعتصام ---
 Stay-in strike إضراب مالزمة
 Stay of collection وقف تحصيل ضريبة
 Stay of execution إيقاف تنفيذ حكم، تأجيل --
 Stay of proceeding إيقاف اإلجراءات
 Stay of proceeding وقف الخصومة، - اإلجراءات
 Stay of proceedings وقف اإلجراءات
 Steadiness ثبات، رسوخ، تماسك
 Steadiness of prices ثبات األسعار، تماسك األسعار
 Steady متماسك، ثابت، راسخ
 Steady-state growth النمو بمعدل ثابت
 Steady demand طلب متماسك
 Steady market سوق متماسكة
 Steady market سوق مستقرة
 Steady worker عامل مثابر
 Steady, to ثبت، تماسك
 Stealing انتحال، سرقة أدبية
 Steam بخار
 Steam-engine آلة بخارية
 Steam-generating station محطة حرارية
 Steam navigation مالحة بخارية
 Steamer باخرة، سفينة تجارية
 Steamship سفينة بخارية، باخرة
 Steel صلب، فوالذ
 Steel صلب
 Steel mill مصنع صلب
 Steelworks مصنع صلب
 Steep slope منحنى حاد، هوة
 Steepness منحدر حاد
 Steering إدارة، قيادة
 Steering committee لجنة إدارية، لجنة إدارة
 Steering committee لجنة إدارية للتوجيه
 Stencil ورق حريري، "استنسل"
 Stenography اختزال
 Step خطوة، مرحلة
 Step خطوة
 Step by step تدريجياً، خطوة خطوة
 Step by step operation عملية خطوة بخطوة
 Step change تغير مرحلي
 Step counter عداد خطوات
 Step up, to ضاعف، زاد، طرح
 Stepped cost تكلفة متغيرة
 Steps method أسلوب التسعير التدريجي
 Stepwise تدريجيًا، تدريجي، مرحلي
 Stepwise approach منهج تدريجي، منهج خطوة بخطوة
 Stereotype قالب جامد، فكرة نمطية ثابتة
 Sterility عقم
 Sterilization تعقيم
 Sterilization of gold تعقيم الذهب، تنقية الذهب
 Sterilization of gold تعقيم الذهب
 Sterilization rescriptions سندات امتصاص السيولة



 Sterilize يعقم، يجدب
 Sterilize, to عقم، نقي
 Sterilized intervention تدخل محدود، تدخل محكوم
 Sterling إسترليني، جنيه إسترليني
 Sterling معيار الفضة الخالصة، إسترليني
 Sterling area منطقة اإلسترليني
 Sterling Area المنطقة اإلسترلينية
 Sterling balances أرصدة إسترلينية لغير المقيمين في إنجلترا
 Sterling balances أرصدة إسترلينية
 Sterling block كتلة اإلسترليني
 Sterling bonds سندات باإلسترليني
 Sterling bonds سندات إسترلينية
 Sterling certificate of deposit شهادة إيداع اإلسترليني
 Sterling crisis أزمات اإلسترليني
 Sterling exchange standard قاعدة الصرف بالجنيه اإلسترليني
 Stevedore متعهد التحميل والتفريغ
 Steward قيم، مدبر، ممثل، مفوض
 Steward مضيف (في السفينة أو الطائرة)
 Stick يلصق
 Stick no bills ممنوع لصق اإلعالنات
 Stick to facts, to تمسك بالوقائع
 Stick to the contract, to تمسك بنص العقد
 Stick, to لصق، تمسك
 Sticker بطاقة الصقة
 Sticker الصقة، ورقة مصمغة
 Stickiness لزوجة، صالبة
 Stickiness of wages جمود األجور
 Sticky لزج، صلب، جامد، متماسك
 Sticky prices أسعار متماسكة
 Stiff جامد، عنيف
 Stiff قاس، عنيد، مبالغ فيه، باهظ، مفرط
 Stiff demand طلب مفرط
 Stiff price سعر باهظ
 Stiff price سعر باهظ
 Stiffness صالبة، جمود، توفر
 Stiffness of contangoes توتر العمليات المرحلة
 Stimulant منبه، حافز
 Stimulate يحفز، يشجع
 Stimulate production, to شجع اإلنتاج
 Stimulate, to حفز، شجع
 Stimulus حافز، محفز
 Stimulus منبه، مثير
 Stimulus المثير (المؤثر)
 Stipend مرتب، راتب، معاش
 Stipend منحة
 Stipendiary magistrate قاض معين
 Stipulate يشترط
 Stipulate a guarantee, to نص على ضمانة
 Stipulate, to اشترط، نص، اتفق، حدد
 Stipulated price سعر متفق عليه
 Stipulation شرط، نص، بند، اتفاق
 Stipulation شرط، اشتراط
 Stochastic احتمالي
 Stochastic continuity استمرارية احتمالية
 Stochastic models نماذج احتمالية
 Stochastic variable متغير احتمالي
 Stock رأس مال، بضاعة بالمخزن، أوراق مالية
 Stock أوراق مالية، مخزون، مواٍش 
 Stock اسهم، سلع
 Stock-account حساب رأس المال
 Stock-in-trade البضاعة المعروضة
 Stock-jobbing سمسرة، مضاربة
 Stock-list قائمة أسعار الوراق المالية



 Stock-market سوق األوراق المالية، سوق الماشية، تجارة  الماشية
 Stock-master جهاز إلكتروني إلعطاء معلومات عن سوق  األوراق المالية
 Stock-room مخزن احتياطي
 Stock-taking إعداد جرد المخزون
 Stock-taking الجرد الفعلي للمخزون
 Stock-taking sale بيع بمناسبة الجرد
 Stock-taking sale بيع بسبب الجرد
 Stock-taking value قيمة جردية
 Stock , Gild – Edged سندات حكومية مضمونة
 Stock account حاسب موجودات المخزن
 Stock allotment تخصيص األسهم
 Stock Allotment تخصيص األسهم أو السندات
 Stock appreciation تقييم المخزون
 Stock arbitrage موازنة بين قيم األوراق المالية
 Stock at valuation المخزون عند الجرد
 Stock average متوسط أسعار األوراق المالية
 Stock bond allotment تخصيص اسهم وسندات
 Stock book دفتر الجرد، دفتر المخزون
 Stock breeder مربي مواٍش 
 Stock breeding تربية ماشية
 Stock broker سمسار أوراق مالية
 Stock Brokers سماسرة البورصة
 Stock capital أسهم رأس المال، حصص رأس المال
 Stock capital أسهم رأس المال
 Stock cards بطاقات الجرد
 Stock carried over أوراق مالية مرحلة
 Stock certificate شهادة بأسهم
 Stock Certificate شهادة مساهمة
 Stock check سحب اإلطالع، شيك باإلطالع
 Stock check سحب اإلطالع
 Stock clearance تصفية المخزون
 Stock company شركة مساهمة، شركة أموال
 Stock company insurance تأمين شركة مساهمة
 Stock company; stock corporation شركة مساهمة، شركة باألسهم، شركة مغلفة  االسم
 Stock control إدارة المخزون
 Stock control مراقبة المخزون السلعي
 Stock Control مراقبة البضائع (السيطرة المخزنية)
 Stock conversion استبدال سهم
 Stock corporation شركة مساهمة، شركة أموال
 Stock department قسم األوراق المالية
 Stock Discount حسم على السهم
 Stock dividend أرباح في أسهم، أرباح موزعة في شكل أسهم
 Stock dividend حصة أرباح على شكل أسهم
 Stock Dividend سهم منحة
 Stock dividend issue إصدار أسهم مجانية
 Stock draft سحب باإلطالع، شيك باإلطالع
 Stock exchange سوق الوراق المالية، البورصة
 Stock Exchange (Bourse) البورصة
 Stock exchange committee لجنة البورصة
 Stock exchange committee لجنة البورصة
 Stock exchange gazette جريدة األسواق المالية
 Stock exchange indices األرقام القياسية لألسواق المالية
 Stock exchange introduction قيد بالبورصة
 Stock exchange list نشرة سوق األوراق المالية
 Stock exchange list الئحة أسعار البورصة
 Stock exchange market سوق األوراق المالية
 Stock exchange market سوق األوراق المالية
 Stock exchange orders أوامر بورصة
 Stock exchange quotation قائمة أسعار البورصة
 Stock exchange regulations الئحة سوق األوراق المالية
 Stock exchange securities أوراق مالية مدرجة بالبورصة
 Stock exchange speculations مضاربات بسوق األوراق المالية
 Stock exchange tip شفرة سوق األوراق المالية، كلمة سر ---



 Stock exchange transactions صفقات بسوق األوراق المالية
 Stock farmer مربي ماشية
 Stock farming تربية ماشية
 Stock in bullion رصيد الذهب والفضة
 Stock in hand بضاعة بالمخزن
 Stock in pawn أوراق مالية مرهونة
 Stock index قائمة أسعار األوراق المالية، مؤشر --
 Stock insurance company شركة تأمين مساهمة
 Stock issue إصدار أسهم
 Stock issue إصدار أسهم
 Stock issue card بطاقة صرف صنف
 Stock jobber وسيط بالبورصة يشتري ويبيع لحسابه يوما  بيوم
 Stock jobber سمسار أوراق مالية
 Stock Jobber مضارب
 Stock keeper أمين المخزن
 Stock ledger سجل المساهمين
 Stock ledger دفتر أستاذ حسابات المساهمين
 Stock market سوق األوراق المالية، البورصة
 Stock market order أمر بشراء أو بيع أوراق مالية
 Stock of finished products مخزون البضاعة الجاهزة
 Stock of fish تربية األسماك
 Stock of gold رصيد الذهب
 Stock of goods مخزون البضاعة
 Stock of real capital رصيد رأس المال الفعلي
 Stock of shares رصيد األسهم
 Stock operation صفقة أسهم
 Stock option حق االكتتاب بشراء أسهم
 Stock Option خيار األسهم
 Stock option plan خطة اختيار األسهم، خطة خيار االكتتاب
 Stock out نفاد المخزون
 Stock phrase عبارة مكررة
 Stock power تفويض ببيع األوراق المالية
 Stock purchase plan خطة تسمح للموظفين بشراء أسهم الشركة
 Stock Purchase Warrant امتياز شراء اسهم
 Stock quoted officially أوراق مالية مدرجة بقائمة األسعار الرسمية
 Stock receipt card بطاقة استالم صنف
 Stock record card بطاقة تسجيل المخزون
 Stock record Card بطاقة المخزون الموجود
 Stock record date تاريخ تسجيل ملكية السهم
 Stock register أستاذ األوراق المالية
 Stock register سجل األسهم
 Stock Right حق المساهمين في شراء أسهم جديدة 
 Stock room مخزن، مستودع 
 Stock sales ratio نسبة المخزون إلى المبيعات
 Stock savings bank مصرف توفير مساهم
 Stock split تخصيص اسهم مجانية
 Stock split تجزئة السهم
 Stock status report تقرير عن وضع المخزون
 Stock switches إبدال مركز المساهمة
 Stock transfer نقل ملكية السهم
 Stock trust certificate شهادة بأسهم
 Stock turnover دوران المخزون
 Stock Turnover دوران البضائع
Stock warrant شهادة بأسهم
 Stock warrant كفالة أسهم
 Stock watering إصدار أسهم دون زيادة رأس المال
 Stock yield عائد سهم
 Stock yield عائد األسهم
 Stock, to ن خزن، شوَّ
 Stockbroker سمسار أوراق مالية
 Stockbroker’s list of   recommendations قائمة بتوصيات سمسار األوراق المالية
 Stockbrokerage سمسرة، وساطة مالية
 Stocked مخزون، بالمخازن



 Stockholder مساهم، حامل سهم، شريك، مشارك
 Stockholder مساهم، حامل سهم
 Stockholder حامل السهم
 Stockholder’s equity حقوق الملكية
 Stockholders’ donation تبرع المساهمين
 Stockholders’ equity حقوق المساهمين
 Stockholders’ ledger دفتر أستاذ المساهمين
 Stockholders’ meeting جمعية عامة للمساهمين
 Stockholders’ tax ضريبة قيم منقولة على األسهم
 Stockpiling تكدس المخزون
 Stocks أسهم، أوراق مالية
 Stocks and bonds department قسم األوراق المالية، إدارة األوراق المالية
 Stocks and shares أوراق مالية وأسهم
 Stocks held as security أوراق مالية برسم الضمان
 Stocks held for a rise أوراق مالية بقصد المضاربة
 Stocks marketable on the stock   exchange أوراق مالية متداولة بالبورصة
 Stocks taken in أوراق مالية مرحلة
 Stocks wanted أوراق مالية عليها طلب
 Stocktaking الجرد
 Stolen مسروق
 Stomp a check, to أوقف دفع شيك، - صرف شيك
 Stone حجر، فص
 Stop إيقاف، توقف، موقف، محطة
 Stop-gap سد الفجوة، بديل مؤقت لسد الفراغ
 Stop-gap funds أموال دعم مؤقت
 Stop-gap loan قرض مرحلي، قرض لسد فجوة السيولة
 Stop-gap loan قرض طوارئ
 Stop-gap measure إجراء مؤقت
 Stop-go سياسة السيطرة على الدورة التجارية
 Stop code شفرة توقف
 Stop instruction تعليمة توقف
 Stop loss order أمر بيع لتفادي خسارة
 Stop loss order أمر بيع لتفادي الخسارة
 Stop order اعتراض على تداول سهم
 Stop order  أمر إيقاف، أمر بالتوقف
 Stop payment وقف الدفع
 Stop payment of a check يوقف دفع الشيك
 Stop payment of a check, to أوقف دفع شيك، أوقف صرف شيك
 Stop payment order إشعار بعدم الدفع
 Stop Payment Order إشعار بعدم الدفع
 Stop payment, to أوقف الدفع، أوقف الصرف
 Stop price سعر إقفال
 Stop someone’s wages, to حجز مرتب شخص
 Stop time زمن التوقف
 stop, to أوقف، منع، صد
 Stoppage إيقاف، توقف، توقيف
 Stoppage in transit حق البائع في إيقاف تسليم البضاعة
 Stoppage in transit حق إيقاف البضاعة في الطريق
 Stoppage of pay اقتطاع من مرتب
 Stoppage of payment إيقاف الدفع، توقيف الدفع، توقف عن الدفع
 Stoppage of work توقف عن العمل
 Stopping list قائمة األوراق الموقوف التعامل عليها
 Stopping of a check إيقاف دفع شيك، - صرف شيك
 Storage تخزين، خازنة، مخزن، ذاكرة حاسب آلي
 Storage تخزين
 Storage التخزين
 Storage allocation وضع البيانات بوحدة التخزين
 Storage area منطقة التخزين
 Storage capacity سعة تخزين، سعة الخازنة، سعة الذاكرة
 Storage capacity سعة وحدة التخزين
 Storage cell خلية التخزين
 Storage charges مصاريف التخزين، أجرة تخزين
 Storage charges نفقات تخزين



 Storage costs تكاليف التخزين
 Storage cycle دورة التخزين
 Storage density كثافة وحدة التخزين
 Storage device جهاز التخزين
 Storage dump تفريغ الذاكرة
 Storage key مفتاح التخزين
 Storage location موقع التخزين
 Storage map خريطة التخزين
 Storage medium وسيط تخزين
 Storage position موضع التخزين
 Store مخزن، مستودع، مؤونة، ذخيرة، خازنة،  ذاكرة
 Store يخزن، محل تجاري، مخزن
 Store-door delivery تسليم باب المخزن
 Store-keeper أمين مخزن
 Store-room مخزن، مستودع
 Store accounting حسابات المخازن
 Store audit مراجعة الموقف السلعي بالمتجر
 Store cycle دورة تخزين
 Store cycle time زمن دورة التخزين 
 Store of money اختزان النقد، توفير نقود
 Store of value اختزان القيمة
 Store of value مخزن للقيمة
 Store record سجل المخزن
 Stored program برنامج مخزون
 Stored program برنامج تم تخزينه
 Storehouse مخازن إيداع
 Storekeeper أمين المستودع، صاحب المتجر
 Stores مخزن
 Stores Audit الموقف السلعي بالمتاجر
 Stores control account حساب مراقبة المخازن
 Stores requisition طلب (تسليم) مواد من المخازن
 Stores shares أسهم متاجر كبرى
 Storing تخزين
 Storing room غرفة محصنة، غرفة حديدية
 Story completion test اختبار إكمال النص
 Stowage رص البضائع، أجرة رص البضائع
 Stowage van شاحنة بريد
 Straddle مضاربة مختلطة، عملية خيارية مركبة
 Straddle مضاربة مختلطة (الشراء والبيع معًا)
 Straight مستقيم، قويم، صادق
 Straight مستقيم، مباشر
 Straight-line method of depreciation طريقة القسط الثابت لإلهالك
 Straight-line rate معدل ثابت
 Straight angle زاوية مستقيمة
 Straight bill of lading وثيقة شحن مباشرة، -- شخصية، -- سمية
 Straight bill of lading بوليصة شحن معززة
 Straight dealings معامالت مستقيمة، صفقات شريفة
 Straight letter of credit خطاب اعتماد معزز
 Straight letter of credit  خطاب اعتماد معزز وغير قابل لإللغاء
 Straight line خط مستقيم
 Straight line depreciation إهالك بالقسط الثابت، استهالك الخط المستقيم
 Straight salary أجر ثابت
 Straight syndication تجمع مصرفي مباشرة
 Straighten out the accounts; to سوى الحسابات
 Straighten, to قوم، سوى، اعتدل
 Straightline Depreciation النسبة الثابتة لالندثار
 Straightness استقامة
 Strain انفعال، جهد، ضغط
 Strain توتر
 Strain of liquidity ضغوط السيولة، عدم كفاية السيولة
 Stranded goods سلع يطرحها البحر من حطام سفينة
 Stranding (of ship) جنوح (السفينة)
 Stranger غريب، أجنبي 



 Strap يقيد
 Strapped مقيد
 Strategic استراتيجي، ستراتيجي، أساسي
 Strategic استراتيجي، متعلق باالستراتيجية
 Strategic co-optation االستيعاب االستراتيجي
 Strategic controls رقابة على المواد األساسية
 Strategic decisions القرارات االستراتيجية
 Strategic gap فجوة استراتيجية
 Strategic planning التخطيط االستراتيجي
 Strategic Planning التخطيط االستراتيجي 
 Strategic plans الخطط االستراتيجية
 Strategic stock مخزون استراتيجي
 Strategist استراتيجي، خبير استراتيجي 
 Strategy استراتيجية
 Strategy استراتيجية
 Stratification تدرج، تقسيم إلى طبقات
 Stratification تقسيم طبقي
 Stratified مكون من طبقات، متدرج
 Stratified random sample عينة طبقية عشوائية
 Stratified Random Sample العينة (المعاينة) الطبقية العشوائية
 Stratified sample عينة طبقية
 Stratum شعبة إحصاء، طبقة، مستوى، مرتبة
 Straw قش، وهمي
 Stray ضال، شريد
 Stray, to ضل، شرد
 Stream مجرى، نهر، جدول
 Stream of receipts تدفق اإليرادات
 Streamline يرشد، ينظم، ييسر
 Streamline, to حدث، جعله يتمشى مع العصر، رشد
 Streamlined نشط، عصري
 Streamlined انسيابي الشكل
 Streamlined capitalism رأسمالية نشطة
 Street شارع
 Street certificate شهادة لحاملها، سهم لحامله
 Street commercial paper أوراق تجارية غير مصرفية
 Street market سوق خارج البورصة
 Street name اسهم السمسار القائم بالشراء
 Street price سعر خارج البورصة
 Street price السعر خارج البورصة
 Strength قوة، ثبات، شدة
 Strengthen a position, to دعم مركزه، عزز -
 Strengthen, to قوى، شدد، دعم، عزز
 Strengthening تدعيم، تقوية
 Strenuous شاق، عنيف، جرئ
 Strenuous profession مهنة شاقة
 Strenuous work عمل شاق
 Stress اإلجهاد، الضغط، ضائقة
 Stress of business أهمية األعمال، خطورة العمليات
 Stretch-out زيادة أعباء العمل، تحديد أجل استحقاق الدين
 Strict دقيق، ضيق، تام، شديد، صارم، حاسم
 Strict construction تفسير حرفي
 Strict cost price سعر دقيق
 Strict economy اقتصاد الشدة
 Strict neutrality حياد تام
 Strict obligation التزام شديد
 Strict orders أوامر حاسمة
 Strict prohibition نهي صارم
 Strict time limit ميعاد قطعي
 Strictly decreasing  ًمتناقص فعال
 Strictly increasing متزايد فعالً 
 Strife نزاع، معركة
 Strike إضراب، ضرب، توقف
 Strike إضراب، يضرب



 Strike اإلضراب
 Strike-breaker كاسر اإلضراب، مفسد اإلضراب
 Strike a balance, to رصد، وازن
 Strike a bargain يعقد صفقة
 Strike a bargain, to أبرم اتفاقا، عقد صفقة
 Strike a rough average, to وضع متوسطا تقريبيا
 Strike arbitration تحكيم في حالة اإلضراب
 Strike ballots االقتراع الخاص باإلضراب
 Strike clause شرط اإلضراب
 Strike coin, to ضرب، سك عملة ذهبية
 Strike notice إخطار اإلضراب
 Strike off, to شطب، حذف، خفض، رسى المزاد
 Strike oil, to اكتشف النفط، - البترول
 Strike out, to شطب، حذف
 Strike pay إعانة اإلضراب
 Strike picket ناظر اإلضراب
 Strike work, to أشرب عن العمل
 Strike, to ضرب، سك، أضرب، حدد، وضع
 Strikebreaker مفسد اإلضراب
 Striker مضرب
 Striker مضرب عن العمل
 Strikes, riots and civil commotions شروط اإلضرابات والفتن والقالقل المدنية
 String رباط، خيط، دوبارة
 String خيط
 String diagram خريطة خيطية
 String diagram رسم بياني خيطي
 String Diagram رسم خيطي
 Stringency صرامة، تشديد، انكماش
 Stringency تقشف
 Stringent ضيق، شديد، صارم
 Stringent monetary policy سياسة نقد انكماشية
 Strong شديد، عنيف، قوي
 Strong-room غرفة حصينة، غرفة حديدية
 Strongbox خزينة حديدية
 Strong financial position مركز مالي متين
 Strong market سوق قوية، - رائجة
 Strong market سوق قوية
 Strong measures تدابير مشددة
 Strong reaction in prices رد فعل كبير ألسعار األوراق المالية
 Stronghold قلعة، حصن
 Stronghold of free-trade قلعة التبادل الحر
 Strongly بشدة، بقوة
 Structural هيكلي، متعلق بالهيكل
 Structural تنظيمي، هيكلي، بنياني
 Structural changes تعديالت هيكلية، - تنظيمية
 Structural chart خلل هيكلي
 Structural disequilibrium اختالل هيكلي
 Structural disequilibrium عدم توازن هيكلي
 Structural distortion خلل هيكلي
 Structural parameters ضوابط هيكلية، ثابتات هيكلية
 Structural planning التخطيط الهيكلي
 Structural reform إصالح هيكلي
 Structural unemployment بطالة هيكلية
 Structure هيكل، أسلوب تنظيم، بنية
 Structure هيكل 
 Structure analysis تحليل هيكلي
 Structure of banking system هيكل الجهاز المصرفي
 Structure of interest rates هيكل أسعار الفائدة
 Structure of maturities نمط االستحقاقات
 Structure of the market هيكل السوق، بنية السوق
 Structured programming برنامج منظم
 Struggle كفاح، نضال، تنازع
 Struggle نضال، كفاح



 Struggle existence الصراع للبقاء
 Struggle for existance; struggle for كفاح من أجل البقاء
 Stub كعب، أرومة شيك
 Stub أرومة
 Stub-book دفتر ذو أرومة
 Stub card بطاقة فاصلة
 Stubborn problem مسألة شاذة، مشكلة مستعصية
 Student trainee طالب تحت التدريب
 Study دراسة، بحث
 Study دراسة، درس
 Stumer check شيك بدون رصيد
 Style أسلوب، طريقة، نمط
 Style of a firm عنوان شركة
 Stylus input device قلم معدني كوحدة إدخال
 Stylus light pen قلم ضوئي معدني
 Stylus printer وحدة طباعة بأقالم معدنية
 Sub دون، فرعي، ثانوي
 Sub-=agent وكيل فرعي، وكيل من الباطن
 Sub-agent وكيل فرعي
 Sub-assembly تجميع فرعي
 Sub-borrower مقترض ثانوي
 Sub-branch فرع تابع
 Sub-canal قناة فرعية
 Sub-ceiling حد فرعي، سقف فرعي
 Sub-committee لجنة فرعية
 Sub-committee لجنة فرعية
 Sub-company شركة تابعة
 Sub-contract عقد من الباطن
 Sub-contract work مقاولة من الباطن
 Sub-contracting تعاقد من الباطن
 Sub-contractor مقاول من الباطن
 Sub-culture ثقافة فرعية
 Sub-delegation إعادة التفويض
 Sub-division management مستوى األقسام الفرعية
 Sub-file ملف فرعي
 Sub-filed حقل فرعي
 Sub-goals الهداف الفرعية
 Sub-judice متداول بالجلسات
 Sub-loan قرض فرعي
 Sub-participation اشتراك من الباطن
 Sub-program برنامج فرعي
 Sub-regional شبه إقليمي
 Sub-underwriter مؤمن فرعي، - مشترك في الضمان بصفة  ثانوية
 Sub-underwriters ُمَؤمنون فرعيون
 Sub-unit وحدة فرعية
 Sub sample عينة ثانوية
 Subcontracting تعاقد من الباطن
 Subcontractor مقاول من الباطن
 Subculure الثقافة الفرعية
 Subdivision تقسيم فرعي
 Subdivision of shares تقسيم فرعي لألسهم
 Subject موضع، مسألة 
 Subject موضوع، مستقصى منه، مبحوث
 Subject document files ملفات وثائق الموضوع
 Subject filing الحفظ الموضوعي
 Subject Filing الحفظ الموضوعي
 Subject matter موضوع، محتويات، مادة
 Subject of the contract موضوع العقد
 Subject to collection بشرط التحصيل
 Subject to confirmation بشرط التعزيز
 Subject to stamp duty خاضع لرسم الدمغة
 Subject to tax خاضع للضريبة
 Subjective شخصي، ذاتي، غير موضوعي



 Subjective ذاتي، شخصي
 Subjective valuation تقدير شخصي
 Subjoin يرفق (بـ)، يُْلِحق، يضم (إلى)
 Sublease إيجار من الباطن
 Sublease عقد إيجار من الباطن
 Sublease, to أجر من الباطن، أعاد التأجير
 Sublet يؤجر من الباطن
 Sublet, to أجر من الباطن، أعاد التأجير
 Sublimation إعالء
 Subliminal Advertising اإلعالن الالشعوري 
 Subloan قرض فرعي
 Submission خضوع، إخضاع
 Submit, to اخضع، عرض، قدم
 Submortgage رهن من الباطن
 Submultiple قاسم صحيح، جزء صحيح
 Suboffice توكيل، مكتب فرعي أو تابع
 Suboffice توكيل، مكتب فرعي أو تابع
 Subordinate تابع، مرؤوس
 Subordinate المرؤوس 
 Subordinated Debt دين ثانوي
 Subordinated loan قرض مرتبة تالية، قرض تابع
 Subordinated loan قرض متأخر الرتبة
 Subordination خضوع، تبعية
 Subornation of perjury إغراء على إعطاء شهادة مزورة
 Subpoena مذكرة إحضار، مثول 
 Subpoena مذكرة إحضار، تكليف بالحضور، يستدعي  للمثول أمام المحكمة
 Subprogrammes البرامج الفرعية
 Subrogation حلول
 Subrogation حلول
 Subrogation act عقد حلول
 Subrogee الحال محل، من يحل محل آخر في حق  مطلوب
 Subroutine برنامج فرعي مستقل
 Subroutine, Subprogrammes الروتينات الفرعية
 Subscribe يكتتب، يشترك (في جريدة)
 Subscribe a bond, to اكتتب في سند
 Subscribe a document, to وقع مستندا
 Subscribe a loan, to عقد قرضا
 Subscribe shares, to اكتتب في اسهم 
 Subscribe the capital, to اكتتب في راس مال
 Subscribe, to اكتتب، اشترك، وقع
 Subscribed مكتتب فيه
 Subscribed capital رأس مال مكتتب فيه
 Subscribed capital رأس مال مكتتب فيه
 Subscribed Capital رأس مال مكتتب به 
 Subscribed stock األسهم المكتتب فيها
 Subscriber مكتتب، مشترك، مساهم
 Subscriber مشترك، مكتتب
 Subscriber state بلد مشارك
 Subscriber’s ledger دفتر حسابات المكتتبين
 Subscribing اكتتاب، اشتراك
 Subscribing witness شاهد موقع
 Subscript رمز، رقم يكتب أسفل حرف
 Subscript رمز سفلي
 Subscripted variable متغير ذو رمز سفلي
 Subscription اكتتاب، اشتراك
 Subscription agreement عقد اكتتاب
 Subscription certificate شهادة اكتتاب
 Subscription contract عقد اكتتاب
 Subscription for shares اكتتاب أسهم
 Subscription form طلب اكتتاب، استمارة اكتتاب
 Subscription in cash اكتتاب نقدي، مساهمة نقدية
 Subscription period فترة االكتتاب
 Subscription price سعر االكتتاب



 Subscription rental رسوم اشتراك
 Subscription right حق االكتتاب
 Subscription rights حقوق االكتتاب
 Subscription shares أسهم اكتتاب
 Subscription warrant إيصال اكتتاب، شهادة اكتتاب
 Subscriptions to stock اكتتابات في أسهم
 Subsection بند
 Subsequent الحق، تابع، تال
 Subsequent الحق، تال
 Subsequent period سنة مالية تالية
 Subset مجموعة جزئية
 Subsidiaries فروع الشركات
 Subsidiary فرعي، مساعد، تابع ، احتياطي
 Subsidiary فرعي، ثانوي، مصاعد
 Subsidiary شركة تابعة
 Subsidiary account حساب فرعي
 Subsidiary account حساب ثانوي
 Subsidiary bank مصرف تابع
 Subsidiary books دفاتر مساعدة
 Subsidiary coinage عملة مساعدة
 Subsidiary coins عملة صغيرة، عملة مساعدة
 Subsidiary company شركة تابعة
 Subsidiary condition شرط احتياطي
 Subsidiary corporation شركة تابعة
 Subsidiary ledger دفتر أستاذ مساعد
 Subsidiary ledger دفتر أستاذ مساعد
 Subsidiary loan قرض فرعي
 Subsidiary money نقود تكميلية، نقود مساعدة
 Subsidiary payments إعانات مالية
 Subsidiary tax ضريبة تبعية
 Subsidiary work عمل ثانوي
 Subsidize يقدم عونًا ماليًا إلى، يدعم
 Subsidize, to منح إعانة، دعم
 Subsidized مدعم، معان
 Subsidized capitalism رأسمالية مدعمة
 Subsidized interest rate سعر فائدة مدعم
 Subsidized price سعر مدعم
 Subsidized welfare scheme مشروع رعاية تساهم فيه الحكومة
 Subsidy منحة، إعانة، دعم
 Subsidy إعانة، دعم
 Subsidy إعانة
 Subsidy account حساب الدعم
 Subsist, to بقى، عاش، ُوجد
 Subsist4ence theory of wages نظرية مستوى الكفاف في األجور
 Subsistence وجود، بقاء، إعاشة
 Subsistence عيش الكفاف
 Subsistence consumption استهالك الكفاف
 Subsistence economy اقتصاد الكفاف
 Subsistence economy اقتصاد الكفاف
 Subsistence level مستوى المعيشة، مستوى الكفاف
 Subsistence level حد الكفاف
 Subsistence minimum حد الكفاف
 Subsistence money سلفة لمواجهة أعباء المعيشة
 Subsistence wage أجر الكفاف
 Subsoil تحت جوف األرض، باطن األرض، جوف -
 Substance جوهر، أساس
 Substandard employee موظف منخفض الكفاءة
 Substantial جوهري، أساسي، هام
 Substantial أساسي، جوهري
 Substantial damages أضرار ملموسة
 Substantial difference فرق جوهري
 Substantial evidence إثبات قطعي، برهان قطعي
 Substantial middle class سواد الطبقة الوسطى



 Substantial performance تنفيذ جوهري
 Substantial progress تقدم ملحوظ
 Substantive واقعي، حقيقي، أساسي
 Substantive فني، موضوعي
 Substantive activities أنشطة فنية
 Substantive commission لجنة أساسية
 Substantive patent law قانون براءات االختراع
 Substatus حالة فرعية
 Substitutability استبدالية، قابلية االستبدال
 Substitute مناوب، بديل، نائب
 Substitute بديل
 Substitute mode منوال اإلحالل
 Substitute of state وكيل نيابة
 Substitute products منتجات بديلة
 Substitute, to بدل، استبدل، عوض، استعاض، حل محل
 Substitution إبدال، إحالل، استعاضة، حلول
 Substitution إبدال، استبدال، إحالل
 Substitution account حساب اإلحالل
 Substitution account حساب اإلحالل
 Substitution affect أثر اإلحالل
 Substitution effect اثر اإلحالل
 Substitution for debt تجديد دين
 Substitution of debt تجديد دين، إحالل دين بدل من دين آخر
 Substitution of imports إحالل الواردات
 Substitution ratio معدل اإلحالل
 Substructure بنية تحتية، - أساسية
 Subtenant مستأجر من الباطن
 Subtotal مجموع جزئي، مجموع فرعي
 Subtotal مبلغ جزئي
 Subtracter طارح
 Subtracter-adder طارح جامع
 Subtraction طرح، إسقاط
 Subtraction طرح
 Subtrahend المطروح
 Suburb ضواحي المدينة
 Suburbanization تضخم الضواحي
 Subvention إعانة مالية، منحة
 Subversive هدام، مخرب
 Subway نفق، مترو األنفاق
 Subway ممر تحت األرض
 Succeed ينجح، يَْخلف، يلي، يتبع
 Succeed in business, to نجح في التجارة
 Succeed, to نجح، خلف، ورث، تبع
 Succeeding تال، تابع، الحق
 Succeeding account حساب الحق، تسوية تالية
 Success نجاح، توفيق
 Successful ناجح، فائز، مثمر
 Succession تركة، وارثة، تعاقب
 Succession ميراث، إرث، تعاقب، توال، تتابع
 Succession duties ضرائب تركات
 Succession duties رسوم التركات
 Succession of crops تعاقب المحاصيل
 Succession of losses تعاقب الخسائر
 Succession plan خطة إحالل الموظفين
 Succession tax ضريبة األيلولة
 Successive متتال، متعاقب
 Successive losses خسائر متعاقبة
 Successive transport نقل متتابع
 Successor وارث، خلف
 Successor َخلَفْ 
 Sudden مفاجئ، فجائي
 Sudden crisis أزمة مفاجئة
 Sudden fall هبوط فجائي



 Sudden fluctuations of prices تذبذب مفاجئ لألسعار
 Sudden rise ارتفاع مفاجئ
 Sudden turn انقالب في الرأي، رجوع في الرأي
 Sue a debtor, to الحق المدين
 Sue, to الحق، أقام دعوى، قاضي
 Suffer a loss, to تحمل بخسارة
 Suffer, to تكبد، تحمل
 Sufferance صبر، احتمال، سماح، إذن ضمني
 Sufferance wharf رصيف صادر منطقة حرة
 Sufferance wharf رصيف تفريغ دون جمارك
 Sufficiency كفاية، اكتفاء
 Sufficiency الكفاية
 Sufficient كاف، واف
 Sufficient condition شرط كاف
 Sufficient consideration ِعَوْض كاف
 Sufficient security ضمان كاف
 Sufficiently بدرجة كافية
 Suffrage تصويت، اقتراع
 Suffrage تصويت، اقتراع
 Sugar سكر
 Suggest, to اقترح، أوحى، أوعز
 Suggestion اقتراح، إيحاء، إيعاز
 Suggestion اقتراح
 Suggestion box صندوق االقتراحات
 Suggestion scheme نظام االقتراحات
 Suggestion Scheme مشروع االقتراحات
 Sui juris كامل األهلية، بحكم حقه
 Suicide انتحار
 Suit دعوى، قضية
 Suit دعوى، طاقم، يالئم، يناسب
 Suitable مناسب، مالئم
 Suitable work عمل مناسب
 Suitor مدع، رافع الدعوى
 Sum مبلغ، حاصل جمع، دفعة
 Sum-of-the-years’-digits method طريقة مجموع أرقام السنوات
 Sum مبلغ، جملة، حاصل مجموع
 Sum assured مبلغ التأمين
 Sum at length مجموع بالحروف
 Sum check اختبار الجمع
 Sum in gross مبلغ إجمالي
 Sum of matrices مجموع مصفوفتين
 Sum of money مبلغ من المال
 Sum of vectors مجموع المتجهات
 Sum up, to لخص، جمل
 Sum, to جمع، جمل، بلغ
 Summarize, to لخص، اختصر
 Summary ملخص، مختصر، موجز
 Summary ملخص
 Summary account ملخص حساب
 Summary Account خالصة الحسابات
 Summary accounts ملخص الحسابات، حسابات إجمالية
 Summary card بطاقة تلخيص
 Summary court محكمة جزئية
 Summary document مستند ملخص
 Summary of conclusions ملخص الطلبات
 Summary of decisions ملخص القرارات
 Summary proceedings إجراءات مستعجلة، - موجزة
 Summary punch وحدة تثقيب الملخصات
 Summary statement كشف ملخص، حافظة مستندات
 Summation إنذار، جمع
 Summation check اختبار المجاميع
 Summation counter عداد جامع
 Summation sign إشارة التجميع



 Summer صيف
 Summer-time توقيت صيفي
 Summit قمة
 Summit meeting مؤتمر القمة، اجتماع القمة
 Summon for a debt, to أنذر بدفع دين
 Summon the shareholders, to دعا المساهمين
 Summon, to دعا، أخطر، أنذر، استدعى
 Summoning دعوة، إخطار، إنذار
 Summoning of witnesses دعا الشهود للحضور
 Summons طلب حضور، استدعاء مستعجل، إنذار  رسمي
 Summons إخطار بالحضور
 Sumptuary expenses مصروفات كمالية
 Sumptuary tax ضريبة على السلع الترفيه
 Sun spot theory نظرية البقع الشمسية (لتفسير الدورات  التجارية)
 Sun total مجموع كلي
 Sundrex receipts إيرادات متنوعة
 Sundries متنوعات، مصروفات نثرية
 Sundries account حسابات متنوعة
 Sundries account حساب النثريات
 Sundries ledger دفتر أستاذ البنود المتنوعة
 Sundry متعدد، مختلف
 Sundry creditors دائنون منوعون
 Sundry debtors مدينون منوعون
 Sundry debtors مدينون متنوعون
 Sundry expenses مصروفات متنوعة
 Sundry expenses نفقات متنوعة
 Sunk cost تكلفة غارقة
 Super-normal profit ربح فوق العادي
 Super Profits األرباح الزائدة
 Super seniority أقدمية اعتبارية
 Superabundance وفرة، كثرة، فيض
 Superabundant وفير، فائض
 Superannuation معاش الشيخوخة، - التقاعد
 Superannuation تقاعد
 Superannuation fund صندوق المعاشات
 Superannuation fund  صندوق التقاعد
 Supercargo وكيل شحن سفن، مشرف شحن
 Superette سوبر ماركت صغير، متجر -
 Superficial سطحي
 Superficial measures مقاييس سطحية
 Superintendent مدير، مشرف، مراقب، قائد
 Superintendent مراقب، مشرف عام
 Superintendent المراقب
 Superior رئيس، أعلى، أسمى
 Superior أعلى، أسمى
 Superior court محكمة عليا
 Superior force قوة قاهرة
 Superior force قوة غالبة
 Superior goods سلع عليا، سلع ممتازة
 Superior orders أوامر عليا
 Superiority رئاسة
 Superiority تفوق، امتياز
 Supermarket مجمع تجاري، متجر خدمة ذاتية، سوبر  ماركت
 Supermarket متجر الخدمة الذاتية، متجر خدمة النفس
 Supermarket متجر الخدمة الذاتية
 Superpose, to طابق، ماثل
 Superprofit أرباح غير عادية
 Superscript دليل علوي
 Supersede يخلف، يحل محل، يلغي، ينسخ (ما سبقه)
 Supersede, to أبطل، فسخ، حل محل
 Supersonics ما فوق السمعيات
 Superstructure بناء فوقي، تنويع، بناء هرمي
 Supertax ضريبة إضافية على الدخل



 Supertax ضريبة إضافية
 Supervise يراقب، يشرف على
 Supervised credit ائتمان موجه
 Supervision إشراف، رقابة
 Supervision إشراف
 Supervision of banking رقابة على عمليات البنوك
 Supervision of projects إشراف على المشروعات
 Supervision structure هيكل اإلشراف
 Supervisor مشرف، مراقب
 Supervisor مشرف
 Supervisor رئيس مشرف
 Supervisory ability المقدرة اإلشرافية
 Supervisory management اإلدارة اإلشرافية
 Supervisory program برنامج إشرافي
 Supervisory routine روتين إشرافي
 Supervisory staff هيئة اإلشراف
 Supplant يحل محل، يزيل (شيئًا)، ليحل آخر مكانه
 Supplement ملحق، تكملة
 Supplement تكملة، مكمل، يكمل
 Supplement to a newspaper ملحق جريدة
 Supplement, to كمل، أتم، ألحق
 Supplemental إضافي، تكميلي
 Supplemental apropriations; - credit اعتمادات تكميلية
 Supplemental credit ائتمان تكميلي
 Supplementary تكميلي، إضافي
 Supplementary angles زوايا متكاملة
 Supplementary budget موازنة ملحقة
 Supplementary charge ضريبة إضافية
 Supplementary Chart الخريطة التكميلية 
 Supplementary cost تكلفة إضافية
 Supplementary costs نفقات مكملة
 Supplementary estimates تقديرات تكميلية
 Supplementary finance تمويل تكميلي، - إضافي
 Supplementary funds موازنة ملحقة
 Supplementary income إيرادات إضافية
 Supplementary loan قرض تكميلي
 Supplementary maintenance صيانة إضافية
 Supplementary pension معاش تكميلي
 Supplementary Purchases المشتريات التكميلية
 Supplementary taxation ضرائب إضافية، فرض --
 Supplementary wages أجور إضافية
 Supplier مورد، متعهد
 Supplier ُمَوّردْ 
 Supplier’s credit ائتمان موردين
 Supplier’s Loyalty اإلخالص للمجهز
 Supplies إمدادات
 Supplies Costs تكاليف التجهيزات 
 Supplies statement ميزانية اإلمدادات
 Supply احتياطي، مؤونة، إمدادات، اعتمادات
 Supply ن العرض، يزود، يمد، يمّوِ
 Supply agency وكالة توريدات
 Supply and demand عرض وطلب
 Supply and demand العرض والطلب
 Supply collateral, to قدم أوراق مالية كضمان، قدم ضمانات
 Supply contract عقد توريد
 Supply curve منحنى العرض
 Supply of labor; supply of labor   services عرض يد عاملة
 Supply of minerals توريد مواد تعدينية
 Supply of money عرض النقود، إصدار النقود
 Supply price سعر العرض
 Supply schedule جدول العرض
 Supply, to ورد، زود، قدم
 Supplying country بلد مورد



 Support عون، معونة، مساندة
 Support a family, to لبى حاجات أسرة
 Support a proposal, to أيد اقتراحا
 Support payment نفقة معيشية
 Support point نقطة التدخل، نقطة دعم سعر الصرف
 Support price سعر مدعوم
 Support, to أعان، ساند، أيد
 Supporting document مستند مؤيد
 Supporting records سجالت مساعدة
 Supporting Records سجالت مساعدة
 Supportive theory نظرية المساندة والتأييد
 Suppressed inflation تضخم محكوم
 Suppression إلغاء، إخفاء، قمع
 Suppression كبت، منع
 Suppression of competition إلغاء المنافسة
 Supra أعاله، ما فوق
 Supra protest قبول مع االحتفاظ بحق االحتجاج
 Supreme أعلى، رفيع، سام
 Supreme court محكمة عليا
 Supreme court محكمة عليا
 Supression إلغاء، إبطال، قمع
 Sur tax ضريبة إضافية
 Surcharge رسم إضافي، ناولون إضافي، تضريبة  إضافية، سعر الزيادة
 Surcharge رسم إضافي
 Surd كمية صماء، جذر أصم
 Surd index دليل الجذر األصم
 Sure أكيد، مضمون، مأمون
 Surety ضمان، كفالة، تأمين، ضامن، كفيل
 Surety كفالة، ضمان، كفيل، ضامن
 Surety and fidelity insurance التأمين ضد خيانة األمانة
 Surety bond سند ضمان، سند كفالة، تأمين
 Surety bond مستند ضمان، مستند كفالة
 Surety company شركة ضمانات
 Surety credit اعتماد ضمان
 Surety for a debt كفيل لدين
 Surety for a surety كفل الكفيل، ضمانة مقابلة
 Surety of a bill ضامن كمبيالة
 Surf port ميناء ضحل
 Surface سطح، مساحة
 Surface mail بريد سطحي
 Surfeit فائض، تدفق مفرط، تخمة
 Surfeit of gold on the market كثرة المعروض من الذهب
 Surname اسم العائلة، لقب
 Surname اسم األسرة
 Surplus فائض، قيمة مضافة
 Surplus فائض
 Surplus capacity طاقة إنتاجية فائضة
 Surplus cash shares فائض االكتتابات النقدية
 Surplus Charge نفقة فائضة
 Surplus dividend حصة ربح إضافية
 Surplus dividend حصة ربح إضافية
 Surplus Dividend ربح إضافي
 Surplus employment فائض العمالة
 Surplus from appreciation of assets فائض إعادة تقييم األصول
 Surplus From Consolidation فائض التوحيد
 Surplus funds أموال فائضة
 Surplus funds أموال فائضة
 Surplus in cash فائض نقدي
 Surplus in taxes زيادة المدفوع من ضرائب
 Surplus of assets over liabilitiesفائض األصول على الخصوم، زيادة في  األصول عن الخصوم
 Surplus product فائض اإلنتاج
 Surplus profit أرباح زائدة عن المتوقع
 Surplus profit ربح فائض



 Surplus reinvested فائض معاد استثماره
 Surplus reserves احتياطي ألغراض خاصة
 Surplus reserves احتياطي إضافي
 Surplus shares فائض األسهم
 Surplus stock بواق، تصفيات المخزون
 Surplus value فائض القيمة، زيادة في القيمة، قيمة مضافة
 Surplus value فائض القيمة
 Surrender ترك، تخل، تنازل، استرداد
 Surrender يتنازل عن، يستسلم، تنازل عن، استسالم
 Surrender a policy, to استرد قيمة وثيقة تأمين
 Surrender of a bankrupt’s property تخلى المفلس عن أمواله لدائنيه
 Surrender of right تنازل عن حق
 Surrender of rights تنازل عن حقوق 
 Surrender value قيمة استردادية
 Surrender value القيمة عند التخلي (عن بوليصة التأمين)
 Surrender, to ترك، تنازل، تخلى، استرد
 Surrogate ينيب، يوكل، يحل محل، نائب، وكيل، بديل
 Surrogate’s court محكمة المواريث والوصايا، محكمة حسبية
 Surroundings محيط، وسط، بيئة
 Surtax رسم إضافي، أجرة إضافية
 Survey استقصاء، مسح، دراسة، معاينة، خبرة،  مساحة أراضي
 Survey مسح، دراسة، يعاين، يفحص
 Survey certificate محضر معاينة
 Survey fees أتعاب معاينة، - خبرة
 Survey of resources جرد الموارد، خبرة مسح الموارد
 Survey report تقرير معاينة
 Surveyor مشرف، مراقب، خبير معاينة
 Surveyor of taxes مراقب ضرائب
 Surveys استطالعات
 Survival; survivorship خالفة، بقاء على قيد الحياة
 Survivior باق على قيد الحياة
 Survivor باق على قيد الحياة، حي، خلف
 Survivor’s pension معاش الخلف
 Suspected bill of health شهادة صحية مشبوهة
 Suspend يعلق، يوقف مؤقتًا
 Suspend a legislation يوقف العمل بقانون
 Suspend an officer, to أوقف موظفا عن العمل
 Suspend payment, to أوقف الدفع، أجل -
 Suspend sentence, to أجل النطق بالحكم
 Suspend the proceedings, to أوقف اإلجراءات
 Suspend the provisions يعلق تنفيذ األحكام
 Suspend, to علق، أوقف، أجل
 Suspense تعليق، توقف، إيقاف
 Suspense account حساب معلق، حساب مؤقت، حساب تحت  التسوية
 Suspense Account حساب معلق
 Suspense entry قيد مؤقت، - مرحلي
 Suspense items بنود مؤقتة
 Suspense the meeting يعلق الجلسة
 Suspension إيقاف تنفيذ، إرجاء، تأخير
 Suspension تعليق، وقف عن العمل
 Suspension عزل مؤقت
 Suspension of disbursements إيقاف الصرف
 Suspension of duties إيقاف تحصيل الرسوم
 Suspension of payment إيقاف الدفع
 Suspension of payment وقف الدفع
 Suspension of services إيقاف الخدمات
 Suspension of the worker وقف العامل عن العمل
 Suspensory loan قرض ال يرد، قرض على سبيل الهبة
 Suspicion شبهة، ريبة
 Suspicious مشبوه، مريب، مشكوك فيه
 Suspicious متشكك، مرتاب، مشبوه، موضع شك
 Sustain يؤازر، يدعم، يعزز، يتحمل، يتكبد
 Sustain a loss, to تحمل بخسارة



 Sustain, to ساند، آزر، أعان، تحمل، تكبد
 Sustenance رزق، معيشة
 Swap مقايضة، استبدال عملة بعملة، عقد بيع فوري  لعملة وشراء آجل لعملة أخرى أو العكس، 
 Swap مقايضة، مبادلة
 Swap arrangement اتفاق على ائتمان متبادل
 Swap arrangement ترتيب المبادلة
 Swap credit deal; swap facilities تسهيالت ائتمانية متبادلة
 Swap facilities تسهيالت تبادل
 Swap operation صفقة متكافئة، صفقة مرتبطة
 Swap position مركز عمليات التبادل
 Swap rate سعر الصفقة المتكافئة
 Swap, to بادل، قايض
 Swapping تبادل، تكافؤ
 Swapping terms شروط التبادل
 Swear, to حلف اليمين، قسم
 Sweated industry صناعة منهكة
 Sweated labor الكادحون
 Sweating of coins حك القطع النقدية الذهبية، كشط ---
 Sweating system نظام استنزاف العمال
 Sweatshop منشأة ُمْرّهقَة
 Sweeping reform إصالح شامل
 Swift سويفت، جهاز فائق السرعة لنقل المعلومات  بين المصارف
 Swindler محتال
 Swing تردد، تأرجح
 Swing يؤرجح، يتأرجح، تأرجح، حركة نشطة
 Swing-back عدول عن الرأي
 Swing credit هامش ائتمان متبادل
 Swing credit ائتمان لمواجهة التقلبات
 Swing margins حدا التردد، هوامش التردد
 Swing shift نوبة المساء
 Swinger من كبار رجال المال
 Swings تقلبات
 Switch نقل أو تبديل عن طريق طرف ثالث
 Switch مفتاح، محول
 Switch board لوحة توزيع
 Switch of foreign exchange عملية صرف ثالثية
 Switch order أمر بإبرام صفقة ثنائية
 Switch selling البيع بالتجوال
 Switched message network شبكة الرسائل المحولة
 Switching تبديل، استبدال، مرجحة
 Switching تحويل 
 Switching center مركز التحويل
 Sworn broker سمسار مقيد
 Sworn declaration إقرار مع حلف اليمين
 Sworn declaration إقرار مع حلف اليمين
 Syllabus موضوعات المنهج
 Symbiosis تكافل
 Symbiotic economic links روابط اقتصادية تكافلية
 Symbiotic marketing التسويق التكافلي 
 Symbiotic Marketing التسويق التكافلي
 Symbol رمز، شعار
 Symbol رمز
 Symbol manipulation معالجة الرموز
 Symbol string خيط رموز
 Symbol table جدول الرموز
 Symbolic address عنوان رمزي
 Symbolic code شفرة رمزية
 Symbolic debugging تصحيح رمزي
 Symbolic language لغة رمزية
 Symbolic language لغة رمزية
 Symbolic logic منطق رمزي
 Symbolic model النموذج الرمزي
 Symbolic name اسم رمزي



 Symmerty تماثل
 Symmetallism نظام المعدن المختلط
 Symmetrical distribution توزيع متماثل، - متناسق
 Sympathetic damage ضرر تأثيري، ضرر ناتج عن شحنة مرافقة
 Sympathetic strike إضراب تضامني، - تعاطفي
 Sympathetic strike إضراب تضامني
 Sympathy مشاركة وجدانية، تعاطف
 Symposium تدوة، حلبة مناقشة
 Symposium ندوة متخصصة
 Symptoms of inflation أعراض التضخم
 Synallagmatic contrat عقد ملزم للطرفين
 Synchronizer مزامن
 Synchronous computer حاسب متزامن
 Synchronous gate بوابة متزامنة 
 Synchronous working عمل متزامن
 Syndic سنديك، وكيل دائني التفليسة
 Syndical نقابي، مشترك
 Syndical نقابي
 Syndicalism الحركة النقابية
 Syndicalist عضو في نقابة
 Syndicate نقابة، اتحاد، رابطة
 Syndicate نقابة، اتحاد
 Syndicate agreement اتفاق قرض مشترك
 Syndicate law قانون النقابات
 Syndicate loan; participation loan قرض مشترك، يديره أحد المشتركين فيه
 Syndicate of bankers اتحاد مصارف
 Syndicate restrictions قيود على قرض مشترك
 Syndicate, to جمع في نقابة، انضم لرابطة
 Syndicated finance تمويل مشترك، - حلقي
 Syndicated loan قرض مشترك، قرض حلقي
 Syndicated loan قرض مصرفي مجمع، قرض مشترك
 Syndication market سوق القروض المشتركة
 Syndication objectives موضوع القروض المشتركة
 Syndication termination; إنهاء عمل مجموعة القرض المشترك
 Synergy تعاون، تآزر
 Synonymous مرادف، مشترك في المعنى
 Synopsis خالصة، ملخص
 Syntax علم بناء الجملة، علم النحو
 Syntax قواعد لغوية
 Syntax error خطأ في كتابة جملة إحدى اللغات
 Synthesis تركيب، تأليف
 Synthesis تركيب، تأليف
 Synthesis تركيب، توفيق
 Synthetic تركيبي، اصطناعي
 Synthetic division قسمة تركيبية
 Synthetic geometry هندسة تركيبية
 Synthetic; synthetical تركيبي، تأليفي
 Sysptoms عوارض، ظاهر، عالمات
 Sysptoms of inflation عوارض التضخم
 Sysptoms of recession مؤشرات الركود، - التراجع
 System نظام، طريقة، أسلوب، مجموعة
 System نظام
 System نظام
 System analyst محلل النظام
 System checks اختبارات النظام
 System description وصف النظام
 System design تصميم النظم
 System engineering هندسة النظام
 System logic منطق النظم
 System of accounts نظام محاسبي
 System of bounties نظام المنح
 System of free enterprise نظام االقتصاد الحر
 System of free enterprise نظام االقتصاد الحر



 System of functional contacts نظام العالقات الوظيفية 
 System of grading نظام التدرج
 System of land tenure نظام عقاري
 System of ownership نظام الملكية
 System of taxation النظام الضريبي
 System structure هيكل النظام
 System theory نظرية النظم
 Systematic منظم، نظامي
 Systematic منهجي، منظم
 Systematic error خطأ تقليدي
 Systematic sample عينة منتظمة
 Systematize ينظم، يرتب منهجيًا
 Systematizes المنهجية
 Systems analist محلل برامج
 Systems analysis تحليل النظام
 Systems analysis تحليل النظم
 Systems Analysis تحليل األساليب 
 Systems and procedures النظم واإلجراءات
 Systems approach مدخل بنظرية النظم
 Systems approach منهج النظم
 Systems definition تعريف النظم
 Systems design تصميم النظم
 Systems engineer مهندس نظم
 Systems implementation تطبيق النظم
 Systems manual دليل النظم
 Systems programmer مبرمج نظم
 Systems theory نظرية النظم
 T – Account   (T)   حساب على شكل
 T account   T   حساب على شكل حرف
 T4ade school مدرسة صناعية
 Tab بطاقة، شارة، فاتورة غير مدفوعة
 Tab يجدول، عالمة بداية ونهاية
 Tab character رمز جدولة
 Tab command أمر جدولة
 Table مائدة، لوحة، جدول، قائمة، مخطط
 Table جدول، قائمة
 Table a bill, to أودع مشروع قانون، أجل مناقشة مشروع  قانون
 Table handling معالجة الجداول
 Table look-up البحث في الجداول
 Table of charges; table of fares جدول األسعار
 Table of contents قائمة المحتويات، الفهرست
 Table of economy الجدول االقتصادي
 Table of exchange rate جدول أسعار الصرف
 Table of fares جدول األسعار
 Table of logarithms جدول اللوغاريتمات
 Table of par values جدول التعادل
 Table of par values جدول القيم المتكافئة
 Table of promotions جدول الترقيات
 Table of weights and measures جدول الموازين والمقاييس
 Table, to أودع، قدم، جدول، أجل
 Tabling of the bill إيداع مشروع قانون
 Tabular على شكل جدول، مبوب، جدولي
 Tabular جدولي، على شكل جدول
 Tabular presentation تلخيص في شكل جدول
 Tabulate يبوب، يجدول
 Tabulate form شكل جدولي
 Tabulate, to أعد في شكل جدول، بوب، سطر
 Tabulating إعداد في شكل جدول، تبويب
 Tabulating card بطاقة الجدولة
 Tabulating machine آلة إعداد جداول
 Tabulating machine آلة الجدولة
 Tabulation تفريغ في جداول
 Tabulation جدولة، تبويب



 Tabulation جدولة البيانات والنتائج
 Tabulation character رمز تبويب
 Tabulation of results تفريغ النتائج في جداول
 Tabulator آلة تبويب، جهاز تبويب المعلومات
 Tabulator آلة جدولة
 Tachymeter عداد سرعة الدوران
 Tacit ضمني، مضمر، سكوتي، غير مفصح عنه
 Tacit ضمني
 Tacit acceptance قبول ضمني
 Tacit agreement اتفاق ضمني
 Tacit agreement اتفاق ضمني
 Tacit approval موافقة ضمنية
 Tacit approval; tacit consent موافقة ضمنية
 Tack, to ألحق، ضم
 Tacking ضم مطالبة إلى مطالبة أخرى أكبر منها
 Tactical تكتيكي
 Tactical decisions القرارات التكتيكية
 Tactical goals األهداف التكتيكية
 Tactics التكتيكات 
 Tag بطاقة السعر، عالمة
 Tag card بطاقة معلمة
 Tag reader قارئة البطاقات المعلمة
 Tail ذيل، مؤخرة، طابور، شروط اإلحالل
 Tail series مجموعة بواق
 Tailor-made موافق الحتياجات المستعمل
 Tainted heredity تركة غير خالصة، - مثقلة
 Tainted with fraud مشوب بالغش
 Take استالم، تسلم
 Take-home pay مرتب صاف
 Take-home pay صافي األجر (أو المرتب)
 Take-off انطالق (اقتصادي)، إقالع الطائرة
 Take-over استيالء
 Take-over bid مناقصة عامة
 Take a bath, to تكبد خسائر فادحة، أضع ماله
 Take a house on lease, to استأجر منزالً 
 Take a loss, to باع بخسارة
 Take a mortgage on property, to ارتهن ملكا
 Take a profit, to حقق ربحا، باع بربح
 Take advice, to استشار محاميا
 Take an average, to أخذ متوسطا
 Take an examination, to جاز االمتحان
 Take an oath, to حلف اليمين، أدى اليمين
 Take an order, to تلقى طلبا
 Take delivery of stock, to تسلم أوراقا مالية
 Take down, to سجل في محضر أعمال
 Take effect يصبح نافذ المفعول
 Take effect, to سرى مفعوله
 Take evidence, to حصل على بينة، جمع شهادة
 Take exception, to اعترض
 Take firm, to اشترى شراء باتا
 Take for the call, to باع بعالوة
 Take for the reserve, to خصم على االحتياطي
 Take from the value of, to خفض القيمة
 Take Home Pay الراتب الموفر
 Take in stock, to رحل استالم أوراق مالية
 Take into account يأخذ في الحسبان (أو في االعتبار)
 Take into account, to أخذ في االعتبار
 Take note, to أخذ علما
 Take off إقالع، إبحار، اقتالع، انطالق
 Take off, to اقتطع، نزع، خصم، ألغى
 Take on account, to أخذ تحت الحساب
 Take on credit, to اشترى بالتقسيط، اشترى على الحساب
 Take on lease, to استأجر



 Take on, to بدأ، اقتحم، شرع
 Take out an insurance policy, to عقد وثيقة تأمين، أبرم --
 Take out of bond, to سحب من المخازن
 Take out, to حصل، استلم
 Take over an issue, to غطى إصدارا 
 Take over the liabilities, to تولى االلتزامات، تحمل بااللتزامات
 Take over, to تولى، تابع المسئولية
 Take possession, to تملك
 Take proceeding, to قاضي، أقام دعوى، لجأ للقضاء
 Take soundings, to أجرى عمليات سبر، استطلع اآلراء
 Take stock, to جرد، أجرى جردا
 Take tenders for, to أجرى مناقصة
 Take the rate, to; take in, to رحل عملية الوفاء في البورصة
 Take up a bill يدفع كمبيالة
 Take up a bill, to; take up a draft, دفع كمبيالة
 Take up a draft يدفع كمبيالة
 Take up an option, to سوى عملية خيارية
 Take up shares يكتتب في أسهم
 Take up shares, to; take up stock, دفع قيمة أسهم، اكتتب في أسهم
 Take, to أخذ، اتخذ، تلقى
 Takeover (Bid) الستيالء 
 Taker آخذ، مشتر، من له حق الخيار
 Taker for a put مشتري العالوة، مشتري عملية خيارية
 Taker for the call بائع عالوة
 Taker of a bill دافع كمبيالة
 Taker of an option قابل الخيار
 Taker of option money بائع عالوات
 Taker of the rate قابل السعر والعالوة
 Taking استالم، أخذ
 Taking back استعادة، إرجاع
 Taking charge تول، تحمل مسئولية، أخذ على العاتق
 Taking delivery استالم األوراق المالية
 Taking for an option بيع عالوة
 Taking in charge استالم بغرض اإلرسال
 Taking mortgage ربط بين رهنين
 Taking mortgage ربط بين رهنين
 Taking off إقالع، إبحار، اقتالع
 Taking on probation عين عماالً تحت االختبار
 Taking out استالم، حصول
 Taking out of bond تخليص من المخازن الجمركية
 Taking over; taking possession تملك، حيازة
 Taking up دفع قيمة اسهم أو مستندات، تثبيت صفقة  شرطية
 Takings إيرادات
 Tale quale في حالته الراهنة
 Talent موهبة، نبوغ
 Talent موهبة، مقدرة
 Talion ثأر، قصاص
 Talk محادثة، تفاوض
 Talk, to تكلم، تحدث
 Tall Organization التنظيم الطويل
 Talliable خاضع للضريبة
 Talliable خاضع للضريبة
 Tally `
 Tally مطابقة، عد
 Tally-clerk مراقب
 Tally-sheet كشف مراجعة
 Tally-trade تجارة التقسيط، بيع بالتقسيط
 Tally book دفتر المطابقة (تسجيل فيه البضائع المفرغة  في ميناء الوصول
 Tally clerk موظف التأشيرات
 Tally down عد تنازلي
 Tally register مسجل العد 
 Tally sheet تأشيرة
 Tally trade تجارة تقسيط



 Tally up عد تصاعدي
 Tally up transactions يرتب المعامالت
 Tally word كلمة العد
 Tally, to عد، طابق، قيد
 Talon كعب، ذيل
 Talon كعب السند، أرومة
 Talon tax دمغة على الكعوب
 Tamper يعبث بت، يفسد
F زور في شريط ممغنط
 Tamper with accounts, to تالعب في الحسابات
 Tamper, to زور، تالعب، عبث، حاول التأثير
 Tangency تماس، اتصال
 Tangency تماس
 Tangent مماس الظل
 Tangent curve منحنى الظل
 Tangent law قانون الظل
 Tangent line خط التماس
 Tangent plane مستوى التماس
 Tangential مماس
 Tangential acceleration تسارع مماس
 Tangible ملموس، محسوس، مادي
 Tangible ملموس، مادي
 Tangible asset أصل ملموس
 Tangible Asset األصل المادي
 Tangible assets أصول ملموسة، أصول مادية
 Tangible difference فرق ملحوظ
 Tangible net worth صافي القيمة الملموسة لألصول
 Tangible property ممتلكات مادية
 Tangible property ملكية ملموسة
 Tank صهريج، خزان، دبابة
 Tank خزان، صهريج
 Tank-car شاحنة صهريجية
 Tanker ناقلة بترول، سيارة نقل بصهريج
 Tanker ناقلة بترول
 Tannery مدبغة
 Tap صنبور، حنفية
 Tap-issue إصدار أذونات خزانة دون عرضها لالكتتاب
 Tap a new market, to استغل سوقا جديدة
 Tap bond إصدار غير محدود ألذون الخزانة
 Tap bond إصدار غير محدود ألذون الخزانة
 Tap funds, to اجتذب رؤوس أموال
 Tap issue إصدارات مفتوحة
 Tape شريط
 Tape شريط
 Tape alternation تناوب األشرطة
 Tape bootstrap routine روتين بداية الشريط
 Tape bound مقيد باألشرطة
 Tape break censor متحسس توقف الشريط
 Tape cleaner منظف الشريط
 Tape cluster مجموعة وحدات الشريط
 Tape comparator مقارن الشريط
 Tape container وعاء األشرطة
 Tape core حلقة الشريط
 Tape drive وحدة تحريك الشريط
 Tape eraser وحدة محو الشريط
 Tape error خطأ الشريط
 Tape feed تغذية األشرطة
 Tape file ملف الشريط الممغنط
 Tape guide موجه الشريط
 Tape label عنوان بداية الشريط
 Tape library مكتبة األشرطة الممغنطة
 Tape loading تحميل الشريط
 Tape mark عالمة الشريط الممغنط



 Tape master instructions شريط األوامر الرئيسي
 Tape off تناقص 
 Tape operation system (TOS) نظام تشغيل شريطي
 Tape plotting system نظام للرسم من الشريط
 Tape prices أسعار برقية
 Tape punch آلة تثقيب
 Tape quotation تسعير برقي
 Tape reader وحدة قراءة األشرطة الورقية
 Tape record سجل شريطي
 Tape reel بكرة الشريط
 Tape reproducer آلة نسخ الشرائط الورقية
 Tape serial number رقم مسلسل الشريط
 Tape skip تخطي الشريط
 Tape sort تصنيف بيانات الشريط
 Tape splicer وحدة وصل الشرائط
 Tape station محطة األشرطة
 Tape thickness ُسْمك الشريط
 Tape transport mechanism الجزء الميكانيكي بحامل الشريط
 Tape unit وحدة أشرطة
 Tape verifier آلة مراجعة الشريط
 Tape width عرض الشريط
 Taper, to شحذ، استرق الطرف، تناقص تدريجيا
 Tapering تناولي، متناقص
 Tapering متناقص تدريجيا
 Tapering charge تعريفة تنازلية
 Tapering system of rates نظام األسعار التنازلية
 Tardiness تأخير، تأخر
 Tare وزن الفارغ
 Tare وزن العبوات
 Target هدف، غرض، مستهدف
 Target هدف 
 Target computer الحاسب المستهدف
 Target configuration التكوين المستهدف
 Target date تاريخ مستهدف
 Target date التاريخ المحدد
 Target field حقل مستهدف
 Target group مجموعة مستهدفة
 Target language اللغة المستهدفة 
 Target market سوق مستهدفة
 Target phase دورة مستهدفة
 Target price سعر مستهدف
 Target profit ربح مستهدف
 Target profit الربح المستهدف
 Target program البرنامج المستهدف
 Target sitting تحديد األهداف
 Tariff تعريفة جمركية، قائمة أسعار، تعريفة
 Tariff تعرفة، تعريفة، جمركي، تسعيرة
 Tariff agreement اتفاقية تعريفة، - تعريفية
 Tariff agreement اتفاقية تعريفة
 Tariff barriers حواجز جمركية
 Tariff concessions تيسيرات جمركية
 Tariff cuts تخفيضات جمركية
 Tariff escalation تدرج الرسوم الجمركية
 Tariff escalation تدرج الرسوم الجمركية
 Tariff exemptions إعفاءات جمركية
 Tariff harmonization تنسيق التعريفات الجمركية
 Tariff in force التعريفة السارية
 Tariff legislation; تشريع جمركي
 Tariff negotiations مفاوضات حول التعريفة
 Tariff nomenclature تصنيف جمركي
 Tariff of fares جدول أسعار التذاكر
 Tariff policy سياسة تعريفية
 Tariff preference امتيازات تعريفية، مزايا جمركية



 Tariff preferential treatment معاملة التعريفة التفاضلية
 Tariff protection حماية جمركية
 Tariff quota حصة تعريفية
 Tariff rates سعر التعريفة
 Tariff reform إصالح التعريفة الجمركية
 Tariff reform إصالح التعريفة الجمركية
 Tariff schedule جدول التعريفة
 Tariff system نظام تعريفي، - جمركي
 Tariff union اتحاد خاص بالتعريفة
 Tariff walls حواجز جمركية
 Tariff walls حواجز جمركية
 Tariff war حرب التعريفات الجمركية
 Tariff war حرب التعريفات الجمركية
 Tariffed ُمَسعَر
 Tariffed products منتجات مسعرة
 Tariffication تحديد األسعار، تسعيرة جبرية
 Tariffing تحديد التعريفة الجمركية
 Tariffs import التعريفة الجمركية على الواردات
 Task مهمة، واجب
 Task مهمة، واجب
 Task analysis تحليل المهام
 Task bonus system نظام المكافأة حسب المهمة
 Task break down تفصيل المهام
 Task Breakdown تفصيل المهمات
 Task force فريق العمل، قوة العمل
 Task group مجموعة عمل
 Task identification تحديد المهام
 Task interference تداخل المهام
 Task list قائمة الواجبات
 Task List قائمة الواجبات
 Task management اإلدارة المعنية بالمهام الوظيفية
 Task specialization التخصص في األعمال
 Task time زمن إنجاز المهمة
 Task work عمل بالقطعة، عمل بالمقاولة
 Task work عمل بالمقطوعية 
 Taste ذوق، ميل
 Tautology تحصيل حاصل
 Tax ضريبة، رسم إتاوة
 Tax ضريبة 
 Tax-advalorem قيمة ضريبية
 Tax-farmer ملتزم جباية الضرائب الزراعية
 Tax-gatherer محصل ضرائب
 Tax-paid cost تكلفة بعد سداد الضرائب
 Tax abatement تخفيض الضريبة
 Tax accounting محاسبة ضريبية
 Tax accounting المحاسبة الضريبية
 Tax adjusted yield عائد بعد الضريبة
 Tax adjustment تسوية ضرائب
 Tax administration مصلحة الضرائب، إدارة ضريبية
 Tax adviser مستشار ضرائب
 Tax agreement اتفاق ضريبي
 Tax allocation مخصص ضرائب
 Tax allocation تخصيص الضرائب
 Tax allowance إعفاء ضريبي
 Tax allowance تخفيض الضرائب
 Tax appeal إجراءات طعن في الضرائب
 Tax arrears متأخرات ضريبية
 Tax arrears متأخرات من الضرائب
 Tax assessment تقرير الضرائب، تحديد وعاء الضريبة
 Tax assessment تقدير الضريبة
 Tax at source ضريبة عند المنبع
 Tax at source ضريبة المنبع
 Tax authorities سلطات ضريبية



 Tax avoidance تهرب من الضريبة، إفالت ضريبي
 Tax avoidance تالفي الضرائب، تجنب دفع الضريبة
 Tax barriers حواجز ضريبية
 Tax base وعاء الضريبة
 Tax base reduction خفض وعاء الضريبة
 Tax basis وعاء الضريبة
 Tax Benefit Rule قاعدة االستفادة الضريبية
 Tax bond سند ضريبي
 Tax break مهلة ضريبية
 Tax burden عبء الضريبة
 Tax cash flow إجمالي التدفقات النقدية
 Tax claims مستحقات ضريبية
 Tax collecting intermediary جابي ضرائب وسيط
 Tax collection تحصيل الضرائب
 Tax collector محصل الضرائب، جابي الضرائب
 Tax collector محصل ضرائب، جابي ضرائب
 Tax compliance انضباط ضريبي
 Tax concessions امتيازات ضريبية، تيسيرات ضريبية
 Tax concessions امتيازات ضريبية
 Tax consultant خبير ضرائب، مستشار ضرائب
 Tax convention اتفاقية ضريبية
 Tax court محكمة ضرائب، دائرة -
 Tax court محكمة الضرائب
 Tax credit خصم ضريبي
 Tax credit ائتمان (أو اعتماد) ضريبي
 Tax credit scheme نظام االعتماد الضريبي
 Tax cut تخفيض الضرائب
 Tax deduction تخفيض ضريبي، تنزيل -
 Tax directorate مديرية الضرائب
 Tax discrimination تمييز ضريبي
 Tax dodger متهرب من الضرائب
 Tax dodging احتيال على الضرائب، تهرب ضريبي،  مراوغة ضريبية
 Tax effect on أثر الضريبة على
 Tax equalization توزيع إيرادات الضريبة العقارية في الواليات  المتحدة
 Tax equalization account حساب تسوية الضرائب
 Tax equity عالة ضريبية
 Tax evasion غش ضريبي، تهرب ضريبي
 Tax exempt إعفاء ضريبي
 Tax exempt معفي من الضرائب، خالص الضريبة
 Tax exemption إعفاء من الضريبة
 Tax expert خبير ضرائب
 Tax export ضريبة على الصادرات
 Tax form نموذج إقرار ضريبي
 Tax free معفي من الضريبة
 Tax free معفي من الضرائب
 Tax free income دخل معفي من الضرائب
 Tax graduated according to income ضريبة متدرجة على الدخل
 Tax harmonization تنسيق ضريبي
 Tax haven ملجأ ضريبي، مالذ   –  
 Tax haven مالذ ضريبي
 Tax heaven جنة الضرائب، تيسيرات ضريبية
 Tax holiday إعفاء ضريبي
 Tax holldays إعفاءات ضريبية مؤقتة
 Tax immunities حصانات ضريبية
 Tax impact العبء المباشر للضريبة
 Tax incentive حافز ضريبي، إعفاء المبالغ المستثمرة من  الضرائب
 Tax incentives حوافز ضريبية
 Tax incidence وقع الضريبة، العبء النهائي للضريبة
 Tax income الدخل الضريبي
 Tax income, to فرض ضريبة على الدخل، أخضع الدخل  للضريبة
 Tax inspector مفتش ضرائب
 Tax invoice فاتورة موضح بها الضرائب
 Tax jurisdiction والية ضريبية، اختصاص ضريبي، قضاء -



 Tax law تشريع ضريبي، قانون الضرائب
 Tax levied ضريبة محصلة
 Tax liability خضوع للضرائب
 Tax liability خضوع للضريبة، االلتزام بالضريبة
 Tax lien حق الحجز الستيفاء الضريبة
 Tax loophole ثغرة ضريبية
 Tax luxuries, to أخضع الترفيات للضريبة
 Tax matters ضرائب عامة
 Tax measures تدابير ضريبية
 Tax mitigation تخفيض عبء الضرائب
 Tax mitigation تخفيف الضرائب
 Tax morality أخالقيات ضريبية
 Tax obligation التزام ضريبي
 Tax offense جريمة ضريبية
 Tax officer مأمور ضرائب
 Tax on business profits ضريبة على األرباح التجارية والصناعية
 Tax on capital formation رسم على المساهمة، - تكوين رأس المال
 Tax on capital profits ضريبة على القيمة الرأسمالية المضافة
 Tax on commercial and industrial ضريبة على األرباح التجارية والصناعية
 Tax on commercial and industrial profit ضريبة على األرباح التجارية والصناعية
 Tax on commodities ضريبة على االستهالك
 Tax on descending scale ضريبة تنازلية
 Tax on dividends ضريبة على الكوبونات، -- األرباح  الموزعة
 Tax on income ضريبة على الدخل
 Tax on land and buildings ضريبة عقارية على األراضي والمباني
 Tax on movable property ضريبة المساكن
 Tax on net wealth ضريبة على صافي حقوق الملكية
 Tax on non-commercial   occupations profits ضريبة على أرباح المهن غير التجارية
 Tax on property transfer ضريبة على نقل الملكية، رسم ---
 Tax on tax ضريبة إضافية بنسبة الضريبة األصلية
 Tax on the amount of business ضريبة على رقم األعمال
 Tax on the earnings ضريبة كسب العمل
 Tax on turnover ضريبة على رقم األعمال
 Tax on wealth ضريبة على الثورة
 Tax overlap تداخل الضرائب
 Tax paid cost تكلفة بعد سداد الضرائب
 Tax payer دافع ضرائب، ممول
 Tax payer دافع الضريبة
 Tax paying capacity قدرة على دفع الضرائب
 Tax penalty عقوبة ضريبية
 Tax planning التخطيط الضريبي
 Tax policy سياسة ضريبية
 Tax practice ممارسة ضريبية، فن الممارسة الضريبة
 Tax privilege امتياز ضريبي
 Tax proceeds عائدات ضريبية
 Tax proceeds; حصيلة الضرائب، إيرادات ضريبية
 Tax profits أرباح ضريبية
 Tax rate سعر الضريبة
 Tax rate نسبة الضريبة
 Tax ratio معدل الضرائب
 Tax receipts متحصالت ضريبية، حصيلة الضرائب
 Tax reductions تخفيضات ضريبية، إعفاءات ضريبية
 Tax reform إصالح ضريبي
 Tax refund استرداد ضرائب مدفوعة بالزيادة
 Tax refunds المعاد من الضريبة المسددة
 Tax relief تخفيف الضريبة
 Tax relief إعفاءات ضريبية، تخفيضات ضريبية
 Tax reserve احتياطي الضرائب
 Tax reserve certificates شهادات احتياطي الضريبة
 Tax return إقرار ضريبي
 Tax revenue إيرادات ضريبية
 Tax roll ملف الضريبة المربوطة
 Tax roll كشف الضرائب، ملف الضريبة المربوطة



 Tax sale بيع للوفاء بالضريبة
 Tax schedules أنواع الضرائب
 Tax services خدمات ضريبية
 Tax share; تقسيم الضرائب
 Tax sharing تقسيم الضرائب
 Tax shifting نقل عبء الضريبة
 Tax shifting نقل العبء الضريبي
 Tax specialist خبير ضرائب، أخصائي ضرائب
 Tax structure هيكل الضريبة
 Tax suit نزاع ضريبي، دعوى ضريبية
 Tax surcharge ضريبة إضافية
 Tax system نظام ضريبي
 Tax system نظام ضريبي
 Tax table جدول الضرائب
 Tax tables جداول الضرائب
 Tax treatment معالجة ضريبية
 Tax treaty اتفاقية ضريبية
 Tax value قيمة الضريبة
 Tax value القيمة الضريبية
 Tax yields صافي إيرادات الضرائب
 Tax, to; burden, to فرض ضريبة، أخضع للضريبة، حمل، قدر
 Taxability خضوع للضريبة، وعاء الضريبة، قدرة على  أداء الضريبة
 Taxable خاضع للضريبة
 Taxable amount وعاء الضريبة، مبلغ خاضع للضريبة 
 Taxable article بند خاضع للضريبة
 Taxable base أساس الضريبة، وعاء الضريبة
 Taxable income دخل خاضع للضريبة
 Taxable person شخص خاضع للضريبة، ممول
 Taxable profits أرباح خاضعة للضريبة
 Taxable quota حصة خاضعة للضريبة
 Taxable surplus فائض خاضع للضريبة
 Taxable value قيمة خاضعة للضريبة
 Taxable year سنة ضريبية
 Taxation فرض ضريبة، تحديد ضريبة، إخضاع  للضريبة
 Taxation فرض الضرائب
 Taxation authorities مصلحة الضرائب
 Taxation by origin ضريبة عند المنشأ
 Taxation by stages فرض الضرائب على مراحل
 Taxation on returns تحديد الضريبة من واقع اإلقرار
 Taxation rights سلطة فرض الضريبة
 Taxation schedule جدول ضريبي
 Taxed شامل الضريبة، سبق خضوعه للضريبة
 Taxi تاكسي، سيارة أجرة
 Taxi flight طائرة تاكسي، رحلة جوية تاكسي
 Taxing power سلطة فرض الضريبة
 Taxpayer ممول، خاضع للضريبة
 Taylor System نظام تايلر
 Taylorism طريقة تايلور
 Teaching machine آلة تعليم
 Teaching Machine آلة تعليم
 Team فريق، مجموعة عمل، فرقة
 Team فريق، جماعة
 Team-work عمل بروح الفريق
 Team development التنمية الجماعية
 Team leader رائد مجموعة العمل، رئيس --
 Team management اإلدارة الجماعية
 Team spirit روح الفريق
 Team Work العمل الفرقي
 Teamwork عمل جماعي
 Tear إهالك، استهالك، إتالف 
 Technical فني، تقني
 Technical aid معونة فنية
 Technical assistance مساعدة فنية، كلية هندسة



 Technical assistance مساعدة فنية
 Technical check اختبار فني
 Technical college كلية فنية، كلية هندسة
 Technical committee لجنة فنية
 Technical consultant مستشار فني
 Technical control رقابة فنية
 Technical cooperation تعاون فني
 Technical difficulty مسألة إجراءات، مشكلة فنية
 Technical education تعليم فني
 Technical efficiency فاعلية فنية
 Technical institute معهد فني، معهد فنون وصناعات
 Technical irregularity خطأ في اإلجراءات 
 Technical know-how معرفة فنية، خبرة فنية
 Technical knowledge معرفة فنية
 Technical obsolescence تقادم فني
 Technical offence شبه جنحة
 Technical overdraft سحب على المكشوف طبقا لألصول الفنية
 Technical process عملة فنية
 Technical productivity إنتاجية فنية
 Technical progress تقدم فني، تطور فني
 Technical progress تقدم فني
 Technical qualifications مؤهالت فنية
 Technical relations عالقات فنية
 Technical research تحليل اتجاهات السوق
 Technical school مدرسة فنية، مدرسة الفنون والصناعات
 Technical skill مهارة فنية
 Technical staff هيئة فنية
 Technical term مصطلح فني
 Technical trade tests اختبارات مهنية وفنية
 Technical training تدريب فني
 Technicality طابع فني
 Technicality نقطة فنية
 Technician فني
 Technician فني
 Technics; technique أساليب فني، أصول فنية
 Technique أسلوب
 Technique of research أسلوب البحث
 Techniques of economic   forecasting فنون التنبؤات االقتصادية
 Technocracy حكومة الخبراء الفنيين
 Technocrat صاحب خبرة فنية "تكنوقراط"
 Technological فني، تكنولوجي، تقني
 Technological تكنولوجي
 Technological capabilities قدرات فنية
 Technological change تغيير تكنولوجي
 Technological dependence تبعية تكنولوجية
 Technological gap فجوة فنية
 Technological innovation تجديدات فنية
 Technological progress تقدم تكنولوجي
 Technological unemployment بطالة تكنولوجية
 Technological university جامعة تكنولوجية
 Technologist تكنولوجي
 Technology تقنية، تكنولوجيا، أساليب علمية حديثة
 Technology التكنولوجيا
 Technology transfer تحويل تكنولوجي، نقل حق المعرفة
 Technometric Ratios النسب التكنومترية 
 Tel quel سعر الصرف للكمبيالة الخارجية ذات القيمة  غير العادية
 Tel quel rate سعر شامل
 Tel quel rate سعر شامل
 Telecenter مركز معالجة من بعد
 Telecode رمز اتصال من بعد
 Telecode رمز بعيد
 Telecommunication مواصالت سلكية والسلكية، اتصاالت --
 Telecommunication االتصال من بعد



 Telecommunications industry نصاعة االتصاالت السلكية والالسلكية
 Telecommunications network شبكة المواصالت السلكية والالسلكية 
 Telefax تليفكس، تصوير عن بعد
 Telegram برقية بالشفرة
 Telegram برقية
 Telegraph برقية، تلغراف
 Telegraphic برقي، تلغرافي
 Telegraphic address عنوان برقي
 Telegraphic address عنوان برقي (أو تلغرافي)
 Telegraphic code رموز برقية
 Telegraphic key شفرة برقية، مفتاح تلغرافي
 Telegraphic key شفرة برقية
 Telegraphic money-order;   telegraphic transfer حوالة برقية، تحويل برقي
 Telegraphic transfer order حوالة برقية
 Telephone تليفون، مسرة، هاتف
 Telephone هاتف، تليفون
 Telephone answering services خدمات الرد على التليفون
 Telephone booth حجرة التليفون
 Telephone call مكالمة تليفونية، محادثة هاتفية
 Telephone date set وحدة نقل البيانات بواسطة التليفون
 Telephone directory دليل التليفون
 Telephone exchange سنترال تليفونات، بدال هاتفي
 Telephone message رسالة تليفونية، - هاتفية
 Telephone operator عامل تليفون، - هاتف
 Telephone order طلب هاتف "تليفوني"
 Telephone transfer حوالة تليفونية، تحويل هاتفي
 Telephone transfer حوالة تليفونية
 Teleprinter طابعة عن بعد
 Teleprinter طابعة عن بعد
 Teleprocessing تشغيل عن بعد
 Teleprocessing تشغيل البيانات من بعد
 Teletype آلة تسليم وتسجيل البرقيات
 Teletypewriter آلة مبرقة كاتبة
 Television تليفزيون
 Television network شبكة تليفزيونية
 Telex تلكس
 Telex تلكس
 Telex answer-back code دليل التلكس، دليل رد التلكس
 Telex exchange سنترال التلكس
 Telex network شبكة تلكس
 Telex rate تعريفة التلكس
 Telex service قسم التلكس، خدمة -
 Teller أمين صندوق، صراف، صارف مباشر
 Teller صراف، أمين صندوق
 Teller proof مراقبة الخزينة
 Teller terminal نهاية طرفية للصراف
 Teller’s cash-book مسودة خزينة الصراف
 Teller’s cash-book دفتر مسودة الصندوق
 Teller’s check شيك مصرفي مسحوب على بنك آخر
 Teller’s department قسم الخزينة
 Teller’s department قسم الخزينة، قسم الصرافين المباشرين
 Template مسطرة رسم رموز
 Temporal زمني، وفتي، مؤقت، موقوت
 Temporarily مؤقتا، بصفة وقتية
 Temporary مؤقت، عارض
 Temporary مؤقت
 Temporary admission سماح مؤقت، قبول مؤقت
 Temporary admission إدخال مؤقت، سماح مؤقت
 Temporary annuity دخل سنوي عابر
 Temporary annuity معاش مؤقت
 Temporary appointment توظيف مؤقت
 Temporary appointment تعيين مؤقت
 Temporary borrowings قروض موقوتة



 Temporary capital accounts حسابات رأس المال المؤقت
 Temporary changes تغيرات وقتية
 Temporary deposit receipt إيصال إيداع مؤقت
 Temporary disablement عجز مؤقت
 Temporary disablement; عجز مؤقت
 Temporary disequilibrium عم توازن مؤقت
 Temporary equilibrium توازن مؤقت
 Temporary importation سماح مؤقت، استيراد بطريق السماح المؤقت
 Temporary importation استيراد مؤقت
 Temporary investment استثمار مؤقت
 Temporary investments توظيفات وقتية
 Temporary loan قرض مؤقت
 Temporary measures إجراءات وقتية
 Temporary owner’s equity accounts حسابات حقوق المالك المؤقتة
 Temporary proprietorship حسابات الملكية المؤقتة
 Temporary receipt إيصال مؤقت
 Temporary storage تخزين مؤقت
 Temporary storage تخزين مؤقت
 Temporary term employment تشغيل مؤقت
 Temporary work عمل مؤقت
 Temporizing عامل تسويف
 Temporizing policy سياسة التسويف
 Ten-dollar bill ورقة من فئة العشر دوالرات
 Ten-hours bill قانون العمل عشر ساعات
 Ten-key board لوحة المفاتيح العشرة
 Ten-pound note ورقة من فئة العشر جنيهات
 Ten-shilling note ورقة من فئة العشر شلنات
 Ten-year plan خطة عشرية
 Ten position الموضع العاشر
 Tenancy إيجارة، حيازة
 Tenancy إيجار
 Tenancy for life حق انتفاع لمدى الحياة
 Tenancy from year to year إيجار من سنة ألخرى
 Tenant مستأجر
 Tenant-farmer مزارع مستأجر
 Tenant-right حقوق المستأجر
 Tenant for life مستأجر لمدى الحياة
 Tenant for years مستأجر لعدد من السنين
 Tenant in possession حائز، مستأجر حائز
 Tenant’s association جمعية المستأجرين
 Tenantable قابل للسكنى، صالح للسكنى
 Tend, to اعتنى، اتجه، نزع إلى، مال
 Tendencies of the market اتجاهات السوق
 Tendency اتجاه، ميل
 Tendency اتجاه، ميل، نزوع
 Tender عطاء، عرض، مناقصة، نقود، سعر
 Tender عطاء، عرض، مناقصة
 Tender عطاء
 Tender documents مستندات المناقصة
 Tender evidence, to قدم دليال، عرض إثباتا
 Tender for a contract, to قدم عطاء في مناقصة
 Tender for a loan, to عرض قرضا
 Tender loan قرض توريد
 Tender of repayment عرض سداد
 Tender offer تقديم عطاء، - عروض
 Tender rate سعر المناقصة
 Tender specifications كراسة الشروط، مواصفات المناقصة
 Tender, to عرض، قدم، طرح للبيع
 Tenderer مقدم العطاء، متناقص
 Tendering تقديم عطاء
 Tenders for public loans عرض لقروض حكومية
 Tenement مكان لإليجار، سكني، مسكن
 Tenement عقد، حيازة دائمة الريع



 Tenet فرضية، مبدأ
 Tenor مدة سريان، استحقاق، مضمون
 Tenor مدة سريان، استحقاق
 Tenor of the bill of exchange استحقاق كمبيالة
 Tens complement مكمل العشرات
 Tension ضغط، شدة، توتر
 Tension توتر
 Tentative تجريبي، مؤقت
 Tentative address عنوان تمهيدي
 Tentative conclusion نتيجة وقتية
 Tentative offer عرض تجريبي، - أول
 Tentative plans خطط مؤقتة
 Tentative specifications مواصفات تمهيدية
 Tenth عاشر، عشر
 Tenth عشر، العاشر، ضريبة العشر
 Tenure حيازة، انتفاع بمكان، شغل وظيفة
 Tenure تثبيت في وظيفة، حيازة عقارية
 Term نهاية، أجل، شرط، مدة، فترة، رع سنة،  مصطلح
 Term طرف، حد، مدة، أجل، شرط
 Term bill كمبيالة ألجل
 Term Bond سند دين موقوت
 Term bonds سندات ألجل
 Term Deposit الودائع ألجل
 Term deposits ودائع ألجل
 Term insurance تأمين لفترة محدودة
 Term insurance تأمين على الحياة ألجل محدد
 Term loan قرض ألجل محدد
 Term loan قرض ألجل
 Term Loans قروض متوسطة األجل
 Term note سند إذني ألجل محدد
 Term of delivery أجل التسليم
 Term of lease نهاية عقد إيجار
 Term of limitation مدة التقادم، مدة سقوط الحق
 Term of notice نهاية مدة اإلخطار
 Term of notice مهلة اإلعالن، مدة اإلشعار
 Term of office نهاية أجل المهام الوظيفية، مدة شغل المنصب
 Term of office مدة الوظيفة
 Term of validity مدة الصالحية
 Term policy بوليصة تأمين محددة المدة
 Term premium قسط تأمين مؤقت
 Terminable قابل للفسخ، معرض لإلنهاء
 Terminable قابل لالنتهاء
 Terminable annuity معاش ألجل
 Terminable contract عقد قابل للفسخ
 Terminable ennuity دخل سنوي قابل لإللغاء
Terminal نهاية طرفية، فصل، ربع سنة
 Terminal نهاية خط، وحدة طرفية
 Terminal charges تكاليف نهائية
 Terminal computer حاسب طرفي
 Terminal market سوق آجلة
 Terminal market سوق التعامل ألجل
 Terminal point; terminal نهاية خط، محطة أخيرة
 Terminal port الميناء األخير (في خط مالحي)
 Terminal price ثمن نهائي، - بضاعة حاضرة
 Terminal price سعر التسليم
 Terminal product منتج نهائي
 Terminal symbol رمز طرفي
 Terminal unit محطة نهائية، وحدة طرفية
 Terminal wage تعويض الفصل
 Terminals نهايات طرفية إلكترونية
 Terminate دقيق، نهائي
 Terminate ينهي
 Terminate a contract, to أنهى عقدا، فسخ عقدا



 Terminate an account, to أقفل حسابا، أنهى حسابا
 Terminate decimal fraction كسر عشري صحيح
 Terminate the employment, to ألغى وظيفة
 Terminate, to أنهى، ألغى
 Termination إنهاء، فسخ
 Termination إنهاء
 Termination clause شرط الفسخ
 Termination of a contract فسخ عقد، إنهاء عقد
 Termination of appointment إنهاء الوظيفة، إلغاء -
 Termination of service إنهاء الخدمة
 Terminology مصطلحات
 Terminus نهاية، محطة نهائية
 Terms and conditions of account شروط وأحكام فتح الحساب
 Terms and conditions of account شروط وأحكام فتح الحساب
 Terms and conditions of financing شروط التمويل
 Terms and conditions of repayment شروط الدفع، شروط السداد، شروط رد  المبلغ
 Terms and provisions of credit شروط وأحكام االعتماد
 Terms and provisions of credit شروط وأحكام االعتماد
 Terms cash شروط الدفع نقدا
 Terms of a contract شروط العقد
 Terms of a problem حدود المشكلة
 Terms of an agreement شروط االتفاق
 Terms of an issue شروط إصدار
 Terms of contract شروط العقد
 Terms of copyright مدة حماية حقوق المؤلف
 Terms of delivery شروط التسليم
 Terms of delivery شروط التسليم
 Terms of exchange شروط استبدال، - التبادل
 Terms of international trade معدل التبادل التجاري الدولي
 Terms of payment شروط الدفع
 Terms of redemption شروط السداد
 Terms of reference اختصاصات، صالحيات، والية
 Terms of sale شروط البيع
 Terms of trade معدل التبادل التجاري، نسبة أسعار التصدير  ألسعار االستيراد
 Terms of trade معدل التبادل التجاري
 Terms of Trade معامل (نسبة) المبادلة الدولية
 Ternary ثالثي
 Terrestrial أرضي
 Terrestrial transportation نقل سطحي، نقل بطريق األرض
 Terrier سجل عقاري
 Territorial إقليمي، مكاني
 Territorial إقليمي
 Territorial division of labor تقسيم العمل اإلقليمي
 Territorial jurisdiction اختصاص إقليمي، - مكاني
 Territorial jurisdiction سلطة (قضائية) إقليمية
 Territorial property أمالك إقليمية
 Territorial waters مياه إقليمية
 Territorial waters مياه إقليمية
 Territoriality إقليمية
 Territoriality of taxes إقليمية الضرائب
 Territory إقليم، مساحة، مقاطعة، منطقة، أراض
 Territory إقليم
 Territory organization تنظيم إقليمي
 Territory Organization التنظيم الجغرافي
 Terrorism إرهاب
 Tertiary ثالث، قطاع ثالث
 Tertiary ثالث، ثالثي، متعلق بالخدمات
 Tertiary activities نشاطات القطاع الثالث
 Tertiary liquidity سيولة ثالثية
 Tertiary occupations مهن من الدرجة الثالثة
 Tertiary risks أخطار من الدرجة الثالثة
 Tertiary sector قطاع الخدمات
 Test اختبار، امتحان، تجربة



 Test اختبار، تجربة
 Test-case حالة يرجع إليها
 Test audit مراجعة أو تدقيق اختباري
 Test case حالة اختبارية
 Test certificate شهادة اختبار
 Test certificate شهادة اختبار
 Test date بيانات اختبارية
 Test Marketing االختبار التسويقي
 Test number رقم سري، رقم ترميزي، شفرة
 Test number رقم سري، شفرة
 Test of achievement اختبار التحصيل
 Test of aptitude اختبار االستعدادات
 Test of capacity اختبار القدرات
 Test of independence تجربة االستقالل
 Test of power اختبار القوة
 Test of significance اختبار األهمية 
 Test of significance اختبار المعنوية
 Test of solvency اختبار المقدرة على الدفع، معد ---
 Test pack حزمة اختبار
 Test program برنامج اختبار
 Test routine روتين اختبار
 Test run دورة اختبار
 Test table جدول الشفرة
 Test track مسار اختبار
 Test, to اختبر، فحص، جرب
 Testacy حالة الوفاة مع ترك وصية
 Testament وصية، عهد
 Testament وصية
 Testamentary وصائي، بوصية
 Testamentary donation هبة بوصية
 Testamentary succession تركة بوصية
 Testate تارك وصية، موصى
 Testator موص، ُمْختَبّر
 Testify يثبتن يؤكد، يشهد
 Testify, to أعلن، أقر، شهد
 Testimonial شهادة، دليل، متعلق بشهادة
 Testimony شهادة، بينة، دليل
 Testimony شهادة، دلل
 Testing اختبار، امتحان، تجربة، تشفير
 Testing-ground حقل تجارب
 Testing arrangements اتفاقات الشفرة بين المصارف
 Testing stand منصة اختبار
 Tetrahedron رباعي الوجوه، هرم ثالثي
 Text نص، أصل، منطق، متن
 Text نص، منطوق
 Text-book مرجع، كتاب مقرر
 Text processing معالجة النصوص
 Textile نسيج
 Textile factory مصنع نسيج
 Textile industry صناعة النسيج
 Textile shares اسهم مصانع نسيج
 Textile trade صناعة النسيج
 Textiles منسوجات
 Thanks to بفضل
 Thanks; received with - خالص مع الشكر
 Theft سرقة 
 Theft سرقة
 Theft-prevention device جهاز ضد السرقة
 Theft insurance تأمين ضد السرقة
 Theft insurance تأمين ضد السرقة
 Theft risk خطر السرقة
 Then and there في ذلك الزمان والمكان
 Theorem نظرية، قضية مطلوب إثباتها



 Theorem نظرية
 Theorem proving برهنة النظرية
 Theoretic نظرية، جزء خاص بالنظرية
 Theoretic; theoretical نظري
 Theoretical نظري
 Theoretical abstraction تجريد نظري
 Theoretical capacity الطاقة النظرية
 Theoretical instruction تعليم نظري
 Theoretical maximum capacity سعة نظرية قصوى، طاقة --
 Theoretical model نموذج نظري
 Theory نظرية
 Theory نظرية
 Theory of capital and interest نظرية رأس المال والفوائد
 Theory of choice نظرية االختيار
 Theory of comparative advantages نظرية المزايا المقارنة
 Theory of comparative costs نظرية النفقات النسبية
 Theory of congruencies نظرية النسبية،   –   المالءمة
 Theory of consumer’s choice نظرية اختيار المستهلكين
 Theory of distribution نظرية التوزيع
 Theory of economic choice نظرية االختيارات االقتصادية
 Theory of equations نظرية المعادالت
 Theory of exchange نظرية التبادل
 Theory of games نظرية المباريات
 Theory of general exchange   equilibrium نظرية التوازن العام للتبادل
 Theory of imperfect competition نظرية المنافسة الناقصة
 Theory of income determination نظرية تحديد الدخل القومي
 Theory of inflation نظرية التضخم
 Theory of international trade نظرية التجارة الدولية
 Theory of international values نظرية القيم الدولية
 Theory of marginal utility نظرية المنفقة الحدية
 Theory of money نظرية النقود
 Theory of monopolistic   competition نظرية المنافسة االحتكارية
 Theory of monopolistic   exploitation نظرية االستغالل االحتكاري 
 Theory of monopoly نظرية االحتكار
 Theory of population نظرية السكان
 Theory of prices نظرية األسعار
 Theory of probability نظرية االحتماالت 
 Theory of production نظرية اإلنتاج
 Theory of production نظرية اإلنتاج
 Theory of profit نظرية الربحية
 Theory of relativity نظرية النسبية
 Theory of rent نظرية الدخل
 Theory of subjective value نظرية القيمة الشخصية
 Theory of surplus نظرية الفوائض
 Theory of tariff structure نظرية التعريفات الجمركية
 Theory of taxation نظرية الضريبة
 Theory of the business cycle نظرية الدورة االقتصادية 
 Theory of the firm نظرية المنشأة
 Theory of the multiplier نظرية المعامل المضاعف
 Theory of the optimum population نظرية السكان األفضل
 Theory of the rate of interest نظرية سعر الفائدة
 Theory of the variance نظرية التباين
 Theory of unemployment نظرية البطالة
 Theory of value نظرية القيمة
 Theory of wages نظرية الجور
 Theory X   (X)   نظرية
 Theory Y   (Y)   نظرية
 Therblig Gilbreth   جزء صغير جدا من الحركة، مقلوب اسم
 There and then جلسة منعقدة
 Thereafter بعد ذلك، تبعا لذلك
 Thereafter بعدئذ، بعد ذلك التاريخ
 Thereby بذلك، نتيجة لذلك 
 Therefore إذن، بناء عليه



 Therefrom عليه، منه
 Thereinafter بعد ذلك، بعده، أدناه
 Thereinunder بعده
 Thereof للمذكور، الخاص به
 Thermal حراري
 Thermal حراري
 Thermal output كمية الحرارة الصادرة
 Thermal power طاقة حرارية
 Thermal unit وحدة حرارية
 Thermometer مقياس حراري، ميزان حرارة
 Thesis أطروحة، رسالة تقدم للحصول على درجة  جامعية
 Thick سمين، كثيف
 Thickest value قيمة سائدة
 Thickly سمين، ثخين
 Thickly populated كثيف السكان
 Thin خفيف، نحيف، رقيق
 Thin film فيلم رقيق
 Thin film memory ذاكرة األفالم الرقيقة
 Thin market سوق محدودة، - ضيقة
 Thin market سوق التعامل فيها محدود
 Thing شئ، مال، موضوع، أمر
 Things personal منقوالت شخصية
 Things real أموال عقارية
 Thinking التفكير
 Thinly peopled قليل السكان
 Third ثالث، أصل ثالث، طرف ثالث
 Third-class mail بريد الدرجة الثالثة
 Third-class papers أوراق تجارية من الدرجة الثالثة
 Third estate بلد ثالث
 Third generation الجيل الثالث
 Third market سوق خارج البورصة
 Third mortgage رهن ثالث
 Third of exchange أصل ثالث من كمبيالة
 Third party شخص ثالث، أجنبي، طرف ثالث
 Third party طرف ثالث، الغير
 Third party insurance تأمين لصالح شخص ثالث
 Third party insurance تأمين المسئولية المدنية
 Third party liability مسئولية مدنية
 Third party order حجز، أمر حجز
 Third party risks إخطار ضد الغير
 Third person شخص ثالث، طرف ثالث
 Third window شباك ثالث
 Third world العالم الثالث
 Thorough دقيق، متعمق
 Thorough enquiry; thorough   investigation استعالم دقيق، تحريات دقيقة
 Those whom it may concerne من يهمهم األمر
 Thought فكر، نظرية
 Thought فْكر
 Thousand ألف
 Threat تهديد
 Threat تهديد، وعيد
 Threat of dismissal تهديد بالطرد
 Threat of total shut down تهديد بإيقاف اإلنتاج
 Three ثالثة
 Three-address instruction تعليمة ذات ثالثة عناوين
 Three-address method طريقة العناوين الثالثة
 Three-dimensional ذو ثالثة أبعاد
 Three-dimensional geometry هندسة فراغية
 Three-field system نظام الثالثة حقول
 Three-input adder جامع ذو ثالثة مداخل
 Three-month’s bill كمبيالة ربع سنوية
 Three-name paper ورقة مالية بأسماء ثالثة أشخاص
 Three-shift system (ورديات) نظام الثالث مناوبات



 Three-variable analysis تحليل ثالثي المتغيرات
 Three-year plan خطة ثالثية
 Three – In – One Method طريقة القيود الثالثة في قيد واحد
 Three month’s bill كمبيالة ربع سنوية
 Three penny piece قطعة من فئة الثالثة بنسات
 Threshold عتبة، حد
 Threshold حد، مستوى
 Threshold countries دول مرشحة، نسبة مؤهلة
 Threshold of profitability عتبة الربحية
 Threshold prices سعر البداية
 Threshold worker عامل مستجد
 Thrift ادخار، توفير
 Thrift account حساب ادخار، حساب توفير
 Thrift account حساب مدخرات
 Thrift bank بنك ادخار 
 Thrifty مدخر، مقتصد
 Thrifty  ازدهار
 Throat حلق، زور
 Throng مزدحم
 Throng hours ساعة الذروة، قمة االزدحام
 Throng season ذروة الموسم
 Through bill of lading وثيقة شحن مباشرة، سند شحن شامل
 Through bill of lading بوليصة شحن مباشرة
 Through bookings نقل شامل
 Through freight نولون شامل
 Through freight شحن مباشر
 Through rate سعر شامل
 Through traffic عبور، ترانزيت، مرور مباشر
 Through; thru مباشر، شامل
 Throughput إنتاجية
 Throw, to رفض، تخل
 Throwing إلقاء، طرح
 Throwing about تبذير، إنفاق بال حساب
 Throwing away تضييع قرصة، إهمال
 Throwing back إرجاع، تأخير
 Throwing down تخل، رفض
 Throwing out إقصاء، رفض
 Throwing up بناء سريع، تخل
 Thrust قوة دافعة، دفعة، ذروة، ثغرة
 Thrust areas مجاالت رئيسية
 Thruway طريق سريع
 Thumb إبهام، إصبع اإلبهام
 Thumb print بصمة اإلبهام
 Thupm down يخفض، يضغط
 Tick عالمة صغيرة، يؤشر بعالمة
 Tick off items in an account, to راجع بنود حساب
 Tick, to علم، اشر، راجع
 Ticker تيكر، جهاز لتبليغ أسعار البورصة برقيا
 Ticker مبرقة كاتبة
 Ticket بطاقة، شارة، عالمة، مخالفة، سند نقل
 Ticket تذكرة، بطاقة
 Ticket-day عشية يوم التصفية
 Ticket day يوم التصفية الثاني في البورصة
 Tickler دفتر استحقاقات
 Tidal متعلق بالمد أو الجزر
 Tidal energy; tide power طاقة المد والجزر
 Tidal land أرض مد وجزر
 Tide مد وجزر
 Tie رباط، ارتباط
 Tie-in َشْرطي
 Tie-in sale بيع مزدوج
 Tie-in sale بيع شرطي
 Tie down, to أخضع لشروط معينة



 Tie up a block of shares, to جمد شريحة أسهم
 Tie up of capital تجميع راس المال
 Tie, to ربط، ارتبط
 Tied مقيد، مرتبط، تابع، /شروط
 Tied aid معونة مقيدة، - مشروطة
 Tied cottage سكن مقيد
 Tied house محل مقيد
 Tied loan قرض مقيد، - مشروط
 Tied loan قرض مقيد أو مشروط
 Tied Loan قرض مشروط
 Tier طبقة، جور
 Tight مقيد، محدود
 Tight مقيد، نادر
 Tight bargain صفقة ذات هامش محدود
 Tight credit policy سياسة تضييق االئتمان، سياسة الحد من  االئتمان
 Tight discount خصم ضئيل
 Tight market سوق محدود
 Tight money نقود نادرة، نقود عزيزة
 Tight money نقود عزيزة (أو نادرة)، تقييد االئتمان
 Tight money policy سياسة تضييق االئتمان
 Tight money policy سياسة التضييق النقدي
 Tighten, to ضيق، حد
 Tightening of credit تضييق االئتمان، حد من االئتمان
 Tightening of money تضييق عملية طرح نقود
 Tightening; tightness تضييق، حد من
 Till درج خزينة
 Till صندوق
 Till-forbid إعالن يُْطلَب االستمرار في نشره لحين إشعار  آخر
 Till-money نقدية، رصيد الخزينة
 Till-money النقدية بالصندوق
 Tillable land أرض مقابلة للزراعة
 Tillage زراعة، حراثة
 Tilting منحنى، انحدار، ميل
 Tilting of the plan انحدار المسطح
 Timber exchange سوق الخشاب
 Time وقت، ساعة، زمن مدة، فترة
 Time أجل، وقت
 Time-bargain سوق آجلة، صفقة على المكشوف
 Time-bill كمبيالة أو سند ألجل
 Time-book سجل الحضور، دفتر الحضور
 Time-bound موقوت، زمني
 Time-buying شراء الوقت
 Time-card بطاقة قيد الوقت
 Time-charter تأجير سفينة ألجلن عقد إيجار سفينة
 Time-element عنصر الوقت
 Time-lag فجوة زمنية، ثغرة زمنية
 Time-limit أجل محدد، فترة محدودة
 Time-money قرض لمدة محدودة
 Time-off plan نظام مقاصة ساعات العمل
 Time-sharing مشاركة زمنية لبعض الوقت، انتفاع جماعي
 Time-sharing المشاركة الزمنية
 Time-sharing system نظام المشاركة الزمنية
 Time-table جدول مواعيد
 Time-table جدول زمني، جدول المواعيد
 Time-work عمل بالساعة
 Time-worker عامل بالساعة
 Time account حساب باألجل
 Time adjustment ترتيب بتسلسل تاريخي
 Time and motion study دراسة الوقت والحركة
 Time and Motion Study دراسة الوقت والحركة
 Time band averaging إيجاد معدل الوقت
 Time bargain صفقة آلة، صفقة ألجل
 Time being الوقت الحاضر



 Time bill of exchange كمبيالة ألجل
 Time budgeting تنظيم الوقت
 Time budgeting إعداد موازنة الوقت
 Time Buying شراء الوقت
 Time charter عقد استئجار سفينة لمدة محدودة
 Time clerk مراقب الوقت
 Time deposit إيداع ألجل، وديعة ألجل
 Time deposit وديعة لجل
 Time Deposit ودائع ألجل
 Time discount خصم يمنح خالل فترة زمنية معينة، خصم  زمني
 Time draft كمبيالة ألجل، سند إذني ألجل
 Time draft كمبيالة ألجل
 Time factor عامل الوقت، عنصر الزمن
 Time factor عامل الوقت
 Time for declaration of options ساعة إعالن الخيار
 Time formula جدول الوقت
 Time fright نولون محدد بالوقت
 Time goals األهداف الزمنية
 Time insurance تأمين ألجل محدد
 Time keeping مراقبة الحضور، تسجيل ساعات العمل
 Time lag تأخر زمني
 Time loan قرض قصير األجل
 Time loan قرض ألجل
 Time measure قياس الوقت
 Time money مال مقترض ألجل
 Time note كمبيالة ألجل
 Time of need وقت الحاجة
 Time of payment وقت الدفع، استحقاق
 Time of redemption موعد التسديد
 Time of waiting فترة انتظار
 Time office مكتب مراقبة الوقت
 Time papers أوراق تجارية ألجل
 Time path مسار زمني
 Time policy وثيقة تأمين ألجل
 Time policy بوليصة تأمين مؤقتة
 Time preference تفضيل زمني
 Time preference theory نظرية التفضيل الزمني
 Time premium قسط عن مدة محددة
 Time rate أجر زمني
 Time rate أجرة الوقت
 Time recorder مسجل الوقت
 Time risk خطر محدد األجل
 Time sales بيع باألجل
 Time sequence تتابع زمني
 Time series تسلسل تاريخي، حلقات زمنية
 Time series سلسلة زمنية
 Time Series سلسلة الوقت
 Time series analysis تحليل السالسل الزمنية
 Time sheet ورقة حضور، كشف حضور
 Time sheet (أو الدوام) سجل الوقت
 Time slice شريحة زمنية
 Time span of discretion فترة التقدير الزمنية
 Time Span of Discretion فترة التقدير الزمنية
 Time Standard الزمن المعياري
 Time study دراسة الوقت
 Time Study دراسة الزمن
 Time ticket تذكرة الوقت (أو الدوام)
 Time value of money القيمة الزمنية للنقود
 Time wage أجر بالساعة
 Time wages أجور حسب ساعات العمل
 Time zone منطقة زمنية، - الساعة
 Timekeeper مراقب الحضور، ميقاتي
 Timer مقياس الوقت، كرونومتر



 Timesaving موفر للوقت
 Timing توقيت، جدول مواعيد، دفتر استحقاقات
 Timing توقيت
 Tin صفيح، قصدير
 Tin-pot lawyer محام من الدرجة الثانية
 Tip منحدر، منحنى، هبة، إكرامية، بقشيش،  استعالم
 Tip أعلى، ممتاز
 Tip هبة، بقشيش، إكرامية
 Tip executive رئيس أعلى
 Tip grade quality نوعية ممتازة
 Tip price أعلى سعر
 Tipstaff حاجب محكمة
 Tire, tyre إطار، عجلة
 Tit for tat واحدة بواحدة
 Tithe عشر، عشور
 Tithe ُعْشر، ضريبة العشور
 Title سند، حجة، صك، مستند، عنوان
 Title-deed سند الملكية، عقد الملكية
 Title عنوان، لقب، حق الملكية، سند تملك
 Title by descent حق ملكية ميراثي
 Title by gift (عن طريق الهبة) حق ملكية
 Title by purchase حق ملكية عن طريق الشراء
 Title deed سند ملكية، حجة
 Title guarantee company شركة لضمان حقوق الملكية
 Title of invention براءة اختراع
 Title search شهادة تصرفات
 Title to property شهر حق الملكية
 Title to property; registration of   property شهر حق الملكية
 Titular صاحب لقب، صاحب وظيفة، صاحب شهادة
 To arrive price سعر الوصول (السعر تسليم ميناء الوصول)
 To his order ألمره
 To his order of ألمر
 To whom it may concern إلى من يهمه األمر
 Toadskins بنكنوت، أوراق نقد مصرفية
 Tobacco دخان، تبغ
 Today اليوم
 Today’s price سعر اليوم
 Token عالمة، دليل، شارة، ماركة
 Token رمزي
 Token coin عمالت معدنية رمزية، نقود مساعدة
 Token coin; token money نقود مساعدة، عملة مساعدة، عملة ورقية
 Token money عملة رمزية
 Token Money نقود رمزية
 Token payment سداد جزئي لدين معترف به، سداد رمزي -  --
 Token payment دفعة رمزية، سداد جزئي لدين معترف به
 Token Purchases مشتريات رمزية
 Token strike إضراب تحذيري
 Tokens بطاقات شراء
 Tolerable محتمل، مقبول
 Tolerance احتمال، تسامح، تساهل، تجاوز
 Tolerance تفاوت
 Tolerance of fineness تسامح في العيار
 Tolerance of weight تسامح في الوزن
 Toll رسم مرور، مكوس
 Toll رسم، رسم مرور
 Toll مكالمة هاتفية خارجية
 Toll call مخابرة خارجية
 Toll road طريق برسم مرور
 Toll through رسم مرور بلدي
 Tombostone شاهد، قائمة مشتركين في قرض
 Ton طن
 Ton طن
 Ton-mile طن/ميل



 Ton-mile طن منقول مسافة ميل واحد
 Ton displacement طن وزن، طن نقل
 Ton measurement طن حجم ٤٠ قدم
 Ton register وحدة الحمولة، طن من حمولة السفينة
 Tone أسلوب، لهجة، حالة، قوة، لحن، نغمة
 Tone of the market حالة السوق، قوة سوق األوراق المالية
 Tonnage حمولة السفينة بالطن
 Tonnage الحمولة بالطن، األجرة على الطن
 Tonnage duty رسم على الحمولة
 Tontines شركات تعاون طنطية نسبة إلى لورنسو  طنطي
 Tool أداة، عدة
 Tool design تصميم العدد
 Tool equipment عدد وآالت
 Tool of trade أدوات المهنة
 Tool sharpening سند العدد وشحذها
 Tool up, to جهز منشأة
 Tooling استصناع، تصنيع
 Tools عدد، أدوات
 Tools عددن أدوات
 Tools of analysis أدوات التحليل
 Tools of organization أدوات التنظيم
 Tools room ورشة العدد
 Top رأس، قمة
 Top عاٍل، قمة
 Top-hat insurance scheme نظام معاشات اإلدارة العليا
 Top-heavy price سعر فاحش
 Top load تحميل علوي
 Top management إدارة عليا
 Top Management اإلدارة العليا
 Top of the market قمة السوق
 Top price أعلى سعر
 Top priority أولوية أولى
 Top priority أولوية عليا
 Top secret سري للغاية
 Top securities أوراق مالية من الدرجة األولى
 Topic موضوع، مقالة
 Topic موضوع
 Topical موضوعي، حديث
 Topical studies دراسات موضوعية (خاصة بموضوع)
 Topology توبولوجيا
 Tort خطأ، ضرر
 Tort ضرر مدني
 Tortfeaser مخطئ، فاعل الضرر
 Tortuous ملتو، أعرج، معرج
 Tory عضو في حزب المحافظين
 Toss, to قذف، رمى، طرح
 Tot up to, to بلغ، وصل إلى
 Tot, to جمع، بلغ
 Total كلي
 Total إجمالي، كامل، شامل، كلي، مجموع، مبلغ
 Total account حساب إجمالي
 Total amount مبلغ إجمالي، مجموع كلي
 Total amount مبلغ إجمالي
 Total assets مجموع األصول
 Total assets إجمالي األصول
 Total assets turnover دوران إجمالي األصول
 Total consumption إجمالي االستهالك
 Total cost إجمالي التكلفة، تكلفة كلية
 Total costing تحديد التكلفة الكلية
 Total costs تكاليف كلية
 Total Costs التكاليف اإلجمالية
 Total costs variance انحراف التكاليف الكلية
 Total Costs Variance انحراف التكاليف اإلجمالية



 Total disablement عجز كلي
 Total disbursements مجموع المسحوبات
 Total expenses إجمالي المصروفات
 Total input غجمالي المدخالت
 Total investment مجموع االستثمارات
 Total liabilities غجمالي االلتزامات، مجموع الخصوم
 Total liabilities إجمالي الخصوم
 Total loss إجمالي الخسارة، خسارة كلية
 Total loss إجمالي الخسائر
 Total number of shares مجموع عدد األسهم
 Total output إجمالي المخرجات
 Total population إجمالي السكان
 Total productivity اإلنتاجية الكلية
 Total profit إجمالي الربح
 Total profits إجمالي األرباح
 Total quality control مراقبة الجودة الكلية
 Total Quality Control مراقبة النوعية الكلية
 Total receipts مجموع اإليرادات
 Total receipts واردات إجمالية
 Total revenue إجمالي اإليراد
 Total revenue إيراد كلي
 Total risk مخاطرة كلية
 Total surplus إجمالي الفائض
 Total systems النظم الكلية
 Total Systems مجموع األجهزة
 Total time الوقت الكلي
 Total tonnage إجمالي الوزن بالطن
 Total utility منفعة كلية
 Total utility المنفعة الكلية
 Total, to جمع، جمل
 Totalitrian government حكم استبدادي، حكم ديكتاتوري
 Totalization تجميع
 Totalization of receipts تجميع اإليرادات
 Totals only المجاميع فقط
 Touch, to لمس، مسك، قبض
 Tour رحلة، سفرية
 Tour جولة، يجول، يطوف
 Touring تجوال
 Touring; tourism سياحة
 Tourism السياحة
 Tourist سائح، سياحي
 Tourist سائح
 Tourist boards مجالس السياحة
 Tourist bureau مكتب سياحة
 Tourist center مركز سياحي
 Tourist industry صناعة السياحة، مهنة السياحة
 Tourist traffic حركة سياحية
 Touristic سياحي، متعلق بالسياحة
 Tow-column journal دفتر يومية ثنائي األعمدة
 Towage سحب، قطر، أجرة القطر
 Towage contractor متعهد قطر
 Town بلدة، مدينة
 Town بلدة
 Town-council مجلس المدينة
 Town-hall دار البلدية
 Town-planning تخطيط المدن
 Town and country planning act قانون تخطيط المدن والريف
 Town check شيك محلي
 Town check شيك محلي
 Town clearing مقاصة المدينة
 Town council مجلس بلدي، مجلس مدينة
 Town dues رسوم بلدية، مكوس
 Trace اثر، تعاقب



 Trace out plan, to رسم خريطة، صمم رسما
 Trace program برنامج تتبع
 Trace, to اقتفى، تتبع، خطط، شف
 Tracing تتبع األثر
 Track طريق، مسار
 Track طريق، سكة، درب
 Track labels عالمات المسار
 Track pitch حد المسار
 Track record مسار السجل
 Trackage جر، سحب، مصارف الجر
 Trackage شبكة خطوط السكة الحديد
 Tractor جرار
 Trade تجارة، معاملة تجارية، تبادل تجاري، مهنة،  حرفة، صناعة
 Trade مهنة، حرفة، تجارة
 Trade-chamber غرفة تجارية أو صناعية
 Trade-in استبدال، يبدل سلعة مستعملة بأخرى جديدة
 Trade-in allowance تعويض المقايضة
 Trade-in value قيمة المقايضة
 Trade-ins السلع القديمة أو المستعملة
 Trade-mark عالمة مسجلة، عامة تجارية
 Trade-off مبادلة، استبدال
 Trade-off تبادل، مبادلة، مفاضلة، خيار، أولوية نسبية
 Trade-union نقابة عمالية
 Trade-union movement حركة نقابية
 Trade-unionism مبدأ نقابي، نظرية نقابية
 Trade acceptance قبول تجاري، ورقة تجارية
 Trade acceptance قبول تجاري
 Trade agent وكيل تجاري
 Trade agreement اتفاق تجاري
 Trade agreement اتفاقية تجارية
 Trade allowance خصم تجاري، سماح
 Trade allowance عمولة تجارية
 Trade association اتحاد تجاري، - صناعي، مهني
 Trade association نقابة حرفية، اتحاد مهني
 Trade balance ميزان تجاري
 Trade bank مصرف تجاري
 Trade barrier حاجز تجاري، عائق تجاري
 Trade barriers قيود تجارية
 Trade bill كمبيالة تجارية، ورقة تجارية
 Trade bloc كتلة تجارية
 Trade Board وزارة التجارة البريطانية
 Trade Board غرف التجارة األمريكية
 Trade boards act قانون المجالس التجارية
 Trade boom رخاء، ازدهار التجارة
 Trade circles أوساط تجارية، - أصحاب المهنة الواحدة
 Trade concessions مزايا تجارية
 Trade contract اتفاق تجاري
 Trade creation خلق معامالت تجارية
 Trade credit ائتمان تجاري
 Trade credit ائتمان تجاري
 Trade creditors موردون، دائنون
 Trade custom ُعْرف تجاري
 Trade cycle دورة تجارية، - اقتصادية
 Trade cycle دورة تجارية
 Trade deficit عجز تجاري، عجز الميزان التجاري
 Trade descriptions act قانون المواصفات التجارية
 Trade desease مرض المهنة
 Trade development تنمية المبادالت التجارية
 Trade directory دليل تجاري
 Trade discount خصم تجاري، حطيطة تجارية
 Trade Discount حسم تجاري
 Trade discrimination تمييز تجاري
 Trade disputes act قانون المنازعات التجارية



 Trade diversion تحول المبادالت التجارية
 Trade down يخفض السعر
 Trade enterprise منشأة تجارية، مؤسسة تجارية
 Trade examination امتحان مهني
 Trade exhibition معرض تجاري
 Trade expansion act قانون التوسع التجاري
 Trade expenses مصاريف مكتبية
 Trade expenses مصروفات إدارية
 Trade fair سوق تجارية
 Trade fair معرض تجاري
 Trade flows تدفقات تجارية، تيارات -
 Trade flows تدفقات تجارية
 Trade gap فجوة تجارية، عجز في العمليات التجارية
 Trade gap فجوة تجارية، عجز الميزان التجاري
 Trade guild نقابة مهنية
 Trade in, to استبدل سلعة قديمة بسلعة جديدة
 Trade investments استثمارات تجارية
 Trade Investments استثمارات تجارية
 Trade journal مجلة تجارية
 Trade knowledge معارف مهنية
 Trade margin هامش تجاري
 Trade mark, trademark عالمة تجارية
 Trade marks registry دائرة تسجيل العالمات التجارية
 Trade mart معرض تجاري
 Trade mechanisms آلية عمليات التبادل
 Trade mission بعثة تجارية
 Trade monopoly احتكار التجارة، - تجاري
 Trade name اسم تجاري، اسم مسجل
 Trade name اسم تجاري
 Trade negotiations مفاوضات تجارية
 Trade note مستند تجاري
 Trade note مستند تجاري
 Trade off costs تكاليف متعارضة
 Trade outlet منفذ تجاري
 Trade paper ورقة تجارية
 Trade policy سياسة تنسيق الشئون التجارية
 Trade practices عادات تجارية
 Trade preferences امتيازات تجارية
 Trade price سعر تجاري، سعر تجارة نصف الجملة
 Trade profit ربح المتاجرة، ربح التشغيل، مجمل الربح
 Trade promotion تنمية المعامالت التجارية
 Trade Promotion الترويج التجاري
 Trade promotion center مركز ترويج تجاري
 Trade protection society جمعية حماية التجارة
 Trade publication نشرة مهنية
 Trade receivables الذمم التجارية
 Trade recovery انتعاش العمليات التجارية
 Trade reference مرجع تجاري، مرجع المورد
 Trade reference مرجع تجاري
 Trade register سجل تجاري
 Trade register السجل التجاري
 Trade regulations نظم التجارة، قواعد تجارية
 Trade relations عالقات تجارية
 Trade representative ممثل تجاري، وكيل تجاري
 Trade representative ممثل تجاري
 Trade restrictions قيود تجارية
 Trade route طريق تجاري
 Trade sanctions عقوبات تجارية
 Trade secret سر المهنة، سر التجارة
 Trade secret سر المهنة
 Trade society جمعية أصحاب المهنة الواحدة
 Trade something for, to بادل، تبادل، قايض
 Trade surplus فائض تجاري



 Trade terms مصطلحات تجارية دولية
 Trade test اختبار مهني
 Trade tokens عملة رمزية تجارية
 Trade union                      نقابة عمالية
 Trade union act قانون اتحاد النقابات العمالية
 Trade up يرفع السعر
 Trade value قيمة تجارية، - سوقية
 Trade warfare حرب تجارية
 Trade, to تاجر، بادل، تعامل، قايض
 Traded متداول، متبادل
 Traded goods سلع متبادلة
 Trademark عالمة مسجلة
 Trader تاجر، متعامل، أخصائي مراجحة
 Trader تاجر
 Trader’s Credit اعتماد الجار
 Trades union اتحاد نقابات
 Tradesman تاجر، مورد، صانع
 Trading-in استئناف العمل التجاري، استبدال
 Trading تجارة، عمل تجاري، استغالل، متاجرة،  صفقة تجارية
 Trading account حساب المتاجرة، - التشغيل
 Trading assets أصول مستغلة
 Trading bank مصرف تجاري
 Trading capital رأس مال مستغل، - عامل في التجارة
 Trading capital راس مال مستثمر في التجارة
 Trading checks شيكات شراء
 Trading company شركة تجارية
 Trading concern منشأة تجارية
 Trading corporation شركة تجارية
 Trading down تخفيض سعر البيع، تخفيض المجموعة  السلعية
 Trading Down تخفيض المجموعة السلعية
 Trading estate منطقة تجارية، منطقة منشآت تجارية
 Trading firm منشأة تجارية، بيت تجاري
 Trading floor مصفق، حلقة البورصة، مقصورة
 Trading floor ردهة المبادالت التجارية
 Trading In تبادل السلع
 Trading loss خسارة المتاجرة
 Trading on equity المتاجرة بالملكية
 Trading on the Equity الربح المجني من القرض
 Trading partners أطراف التبادل
 Trading partners شركاء تجاريون
 Trading port ميناء تجاري
 Trading post محل تجاري
 Trading practices تقاليد تجارية
 Trading price سعر الصفقة
 Trading profit مجمل الربح، أرباح المتاجرة
 Trading profit الربح اإلجمالي (أو التجاري)
 Trading range حدا الصفقة
 Trading results نتائج المتاجرة، - التشغيل
 Trading session جلسة البورصة
 Trading square قسم من المقصورة
 Trading stamp إذن شراء، إذن استالم
 Trading stamps طوابع تسجيل المبيعات
 Trading stamps act قانون الطوابع التجارية
 Trading town بلدة تجارية، مدينة تجارية
 Trading unit وحدة التعامل، سعر التعامل
 Trading unit سعر التعامل
 Trading up رفع سعر البيع، زيادة المجموعة السلعية
 Trading Up زيادة المجموع السلعية
 Trading vessel سفينة تجارية
 Trading year سنة تجارية، سنة مالية
 Trading year سنة تجارية
 Tradition التسليم (في بورصة األوراق المالية) عادة،  تقليد
 Traditional تقليدي، متعلق بالتقاليد



 Traditional authority السلطة التقليدية
 Traditional domination السيطرة التقليدية
 Traditional donor دولة صاحبة المعونة التقليدية
 Traditional exports صادرات تقليدية
 Traditional management اإلدارة التقليدية
 Traditional organization تنظيم تقليدي
 Traditional sector القطاع التقليدي
 Traditional society مجتمع تقليدي
 Traditional techniques أساليب اإلنتاج التقليدية
 Traditionalism التقليدية
 Traffic حركة، تجارة، مرور، مالحة
 Traffic حركة (األفراد والبضائع)، مرور
 Traffic commissioners مفوضو المرور
 Traffic court محكمة المرور
 Traffic density كثافة الحركة، كثافة المرور
 Traffic management إدارة الحركة
 Traffic paralysis شلل في الحركة، شلل حركة المرور
 Traffic regulations أنظمة المرور
 Traffic returns كشوف حركة
 Traffic volume كثافة المرور
 Trafficker متاجر، مهرب
 Trailer مقطورة
 Trailer block كتلة نهاية
 Trailer label عنوان نهاية
 Trailer record سجل نهائي
 Trailing edge حافة النهاية
 Trailing end نهاية الشريط
 Trailing zero صفر على اليمين
 Train قطار، يدرب
 Train قاطرة، قطار ، سلسلة
 Train, to درب، أهل
 Trainee موظف تحت االختبار، موظف تدريب،  متدرب
 Trainee متدرب، موظف تحت االختبار
 Traineeship تدريب
 Trainer مدرب
 Training تدريب، تأهيل
 Training تدريب جناح
 Training bay التدريب
 Training center مركز تدريب
 Training center مركز التدريب
 Training committee لجنة التدريب
 Training course دورة تدريبية
 Training department إدارة التدريب
 Training development advisor مستشار تنمية التدريب
 Training documents مستندات التدريب
 Training evaluation تقييم التدريب
 Training function وظيفة التدريب
 Training handbook دليل التدريب
 Training manager مدير التدريب
 Training manual دليل التدريب
 Training needs االحتياجات التدريبية
 Training of specialists تأهيل األخصائيين 
 Training officer مسئول التدريب
 Training plan خطة التدريب
 Training process العملية التدريبية
 Training program برنامج تدريب، - تأهيل
 Training program برنامج التدريب
 Training records سجالت التدريب
 Training scheme خطة (أو مشروع) التدريب
 Training specialist أخصائي التدريب
 Training specifications مواصفات التدريب
 Training sponsor مسئول عن التدريب
 Training structure الهيكل التدريبي



 Training unit وحدة تدريبية
 Training within industry التدريب داخل الصناعة
 Training within the undertaking التدريب داخل المنشأة
 Traits سمات
 Traits theory نظرية السمات
 Trajectory مسار
 Tramp سفينة، شاحنة متجولة
 Tramp industries صناعات غير منتظمة اإلنتاج
 Tramp navigation مالحة الطواف، - التجوال
 Tramp steamer سفينة متجولة
 Tramping طواف، مالحة غير منتظمة
 Tramping مالحة غير منتظمة
 Tramways خطوط الترام
 Tranche شريحة لحد السحب ألعضاء صندوق النقد  الدولي
 Tranche شريحة الذهب، الجزء الذهبي (من المدفوعات  إلى صندوق النقد الدولي
 Tranche policy سياسة الشرائح
 Transact a bargain, to أبرم صفقة، عقد -
 Transact business with, to عقد صفقة مع
 Transact, to عقد صفقة، تاجر
 Transaction عملية تجارية، صفقة، تداول
 Transaction صفقة، معاملة، عملية تجارية
 Transaction card بطاقة المعامالت
 Transaction code شفرة معاملة
 Transaction currency العملة المستخدمة في المعامالت
 Transaction demand for money الطلب على النقود ألغراض المعامالت
 Transaction file ملف العملية
 Transaction file ملف التعديالت
 Transaction motive دافع التعامل
 Transaction record سجل التعديالت
 Transaction tape شريط التعديالت
 Transaction tax ضريبة تعامل، ضريبة الصفقات
 Transaction value قيمة الصفقة
 Transactions motive دافع المعامالت
 Transactor متعامل، وكيل
 Transactor متعامل
 Transcendental متسامٍ 
 Transcendental functions اقترانات متسامية
 Transcendental number  ٍعدد متسام
 Transcendental term حج متسامٍ 
 Transcriber وحدة نسخ
 Transcriber وحدة نسخ
 Transcript صورة طبق األصل
 Transcript نسخة طبق األصل
 Transcription النسخ
 Transfer تحويل، حوالة، نقل ملكية، تنازل
 Transfer نقل، تحويل
 Transfer a debt, to نقل دينا، حول دينا
 Transfer agent مكتب نقل ملكية األسهم
 Transfer agent وكيل نقل الملكية، مكتب نقل بالملكية
 Transfer book دفتر نقل، دفتر تحويل
 Transfer burden عْب توفير النقد األجنبي
 Transfer by death أيلولة، نقل ملكية بالوفاة
 Transfer charge رسم تحويل، رسم نقل ملكية
 Transfer check حوالة بشيك
 Transfer check اختبار النقل
 Transfer company شركة نقل
 Transfer control انتقال التحكم
 Transfer cost تكلفة التحويل
 Transfer cost تكلفة النقل
 Transfer days مدة محددة لنقل ملكية األسهم
 Transfer deed عقد نقل ملكية
 Transfer deed صك نقل الملكية
 Transfer duty رسم على نقل الملكية



 Transfer duty رسم التحويل
 Transfer earnings مكاسب ناتجة عن التحويل
 Transfer effects آثار نقل الملكية
 Transfer entry قيد إلغاء
 Transfer entry قيد التحويل
 Transfer expenditures مصروفات تحويلية
 Transfer fee مصاريف تحويل، - نقل ملكية
 Transfer fees مصاريف التحويل
 Transfer from daily to monthly staff نقل العاملين باليومية إلى فئة الموظفين
 Transfer from public to private sector النقل من الوظائف العامة إلى الوظائف  الخاصة
 Transfer in kind تحويل عيني
 Transfer instruction تعليمة تحويل
 Transfer of a debt حوالة دين
 Transfer of appropriations تحويل بين اعتمادات الموازنة
 Transfer of debts تحويل الديون، انتقال الديون
 Transfer of funds تحويل أموال
 Transfer of funds تحويل األموال
 Transfer of know-how تحويل حق المعرفة، نقل حق المعرفة
 Transfer of mortgage نقل الرهن
 Transfer of property نقل لملكية
 Transfer of shares نقل ملكية أسهم
 Transfer of shares نقل ملكية األسهم
 Transfer of technology نقل المعرفة الفنية
 Transfer of training انتقال أثر التدريب
 Transfer operation عملية نقل
 Transfer order أمر تحويل
 Transfer order أمر تحويل
 Transfer paper ورق شفاف
 Transfer payments مدفوعات تحويلية، تحويالت
 Transfer payments مدفوعات تحويلية
 Transfer picture الصورة المنقولة
 Transfer pricing سعر التنازل، - نقل الملكية
 Transfer rate معدل نقل الملكية أو المعلومة
 Transfer rate معدل النقل
 Transfer register سجل نقل الملكية
 Transfer risk مخاطر عدم التحويل، مخاطر التحويل
 Transfer shares, to تنازل عن أسهم، نقل ملكية أسهم
 Transfer stamp (في عمليات البورصة) رسوم دمغة التحويل
 Transfer system نظام تنقالت العاملين بين الوظائف
 Transfer tax رسم نقل الملكية
 Transfer tax ضريبة انتقال
 Transfer time زمن النقل
 Transfer, to حول، نقل، تنازل
 Transferability قابلية التحويل، قابلية النقل، إمكانية التنازل
 Transferability القابلية للتحويل
 Transferable قابل للتحويل، قابل للتنازل عنه
 Transferable account حساب قابل للتحويل
 Transferable credit اعتماد قابل للتحويل
 Transferable Credit ائتمان قابل للتحويل
 Transferable deposits ودائع قابلة للتحويل
 Transferable letter of credit خطاب اعتماد قابل للتحويل
 Transferable Letter of Credit االعتماد القابل للتحويل
 Transferable or assignable L/C اعتماد قابل للتحويل أو التخصيص
 Transferable ownership وحدات ملكية قابلة للتحويل
 Transferable ruble روبل قابل للتحويل
 Transferable securities أوراق مالية قابلة للتحويل
 Transferable securities أوراق مالية قابلة للتحويل
 Transferee محول إليه
 Transferee المحول له، المتنازل له
 Transferee of a share مالك جديد لسهم
 Transference تحويل، نقل ملكية، حوالة
 Transference تحويل، نقل
 Transference of a debt حوالة دين، حوالة حق



 Transferer محول، ناقل
 Transferor محول، مظهر، ناقل ملكية، محيل
 Transfers تحويالت
 Transfers in kind تحويالت عينية
 Transform an equation, to حول معادلة، حل معادلة
 Transform, to حول، غير، بدل
 Transformation تحويل، تغيير، تبديل
 Transformation تحويل، تغيير 
 Transformation curve منحنى تحويل
 Transformation curve منحنى التحول
 Transformation industry صناعة تحويلية
 Transformation of energy تحويل الطاقة
 Transformation process عملية التحول
 Transgress يخالف، ينتهك (قانون)، يتجاوز
 Transhipment شحن من باخرة إلى أخرى
 Transhipment bond سند إعفاء بكفالة من الرسوم الجمركية
 Transhipment risk خطر النقل من باخرة إلى أخرى
 Transient عابر، زائل، وقتي
 Transient عابر، عارض، مؤقت
 Transient visitor زائر عابر، عابر سبيل
 Transire تصريح مرور، سند إعفاء من الرسوم
 Transistor صمام إلكتروني، "ترانزستور"
 Transit عبور، ترانزيت، مرور
 Transit مرور، ترانزيت
 Transit-agent وكيل نقل
 Transit-bill سند عبور
 Transit-duty رسم عبور، رسم مرور
 Transit advertising إعالن في وسائل النقل
 Transit advice note إخطار بالمرور
 Transit agent وكيل نقل
 Transit agreement اتفاقية عبور
 Transit bill سند عبور
 Transit bill of lading وثيقة شحن عابر
 Transit certificate شهادة عبور، شهادة مرور
 Transit duty رسم الترانزيت، رسم مرور
 Transit goods بضائع عابرة، - برسم العبور
 Transit manifest مانيفستو مرور
 Transit number رقم إرشادي، رقم تعريف
 Transit right حق المرور، حق العبور
 Transit trade تجارة عابرة، تجارة الترانزيت
 Transit trade تجارة عابرة، تجارة ترانزيت
 Transit traffic حركة العبور
 Transit visa تأشيرة عبور، تأشيرة اجتياز، - مرور
 Transit visa تأشيرة مرور
 Transitad دعاية على وسائل النقل
 Transition مرحلة انتقال، انتقال، فترة انتقال
 Transition period فترة االنتقال
 Transition to industrialism مرحلة انتقال نحو التصنيع
 Transitional period فترة انتقالية
 Transitive متعد
 Transitive relation عالقة تعد
 Transitivity التعدي
 Transitory items قيد مؤقت، قيد نظامي
 Translation نقل، ترجمة
 Translation of a foreign currency قيمة عملة أجنبية، تحويل --
 Transmissible credit اعتماد قابل للتحويل
 Transmission تسليم، نقل، إرسال، تحويل
 Transmission إرسال، بث، نقل
 Transmission of death نقل ملكية بالوفاة، أيلولة
 Transmission of shares نقل ملكية اسهم
 Transmission of shares نقل ملكية األسهم
 Transmission speed سرعة النقل
 Transmit, to نقل، أرسل، أوفد، أبلغ: وصل



 Transmitter ُمْرِسل
 Transmitting مبلغ، مرسل منه
 Transmitting station محطة إرسال
 Transmutation تحويل، تعديل، استبدال
 Transmutation of possession تبديل، استبدال شئ
 Transnational وراء الحدود القومية
 Transnational company شركة متعددة الجنسيات
 Transnationals شركات متعددة الجنسية
 Transplacement تحويل من موضع إلى آخر
 Transport نقل
 Transport نقل، ينقل
 Transport act قانون النقل
 Transport agent وكيل نقل
 Transport charges مصاريف نقل
 Transport charges نفقات النقل
 Transport commission لجنة النقل
 Transport company شركة نقل
 Transport coordinating council مجلس تنسيق النقل
 Transport economies اقتصاديات النقل
 Transport facilities معدات نقل، وسائل نقل
 Transport industry صناعة النقل
 Transport industry صناعة النقل
 Transport rates تعريفات النقل
transport statistics إحصاءات نقل
 Transport system نظام النقل
 Transportation نقل البضائع من مكان اآلخر 
 Transportation نقل
 Transportation-in نقل البضاعة الواردة
 Transportation-out نقل البضاعة الصادرة
 Transportation charges مصاريف النقل
 Transportation costs تكاليف النقل
 Transportation equipments أجهزة نقل
 Transportation error خطأ النقل
 Transportation expenses نفقات النقل
 Transportation facilities تسهيالت النقل
 Transportation insurance تأمين نقل
 Transportation method طريقة النقل
 Transportation network شبكة نقل
 Transportation planning تخطيط النقل
 Transportation rate تعريفة النقل
 Transportation rates تعريفات النقل
 Transportation terms شروط دفع أجرة النقل
 Transpose نقل
 Transpose of a matrix منقول المصفوفة
 Transposition تحويل من موضع آلخر
 Transshipment نقل البضائع من وسيلة نقل ألخرى
 Transversal قاطع
 Transverse مستعرض، عارضة، حاجز
 Transverse axis محور مستعرض
 Transverse line خط مستعرض
 Transverse section قطاع مستعرض
 Trapezium شكل منحرف
 Trapezoid شبه منحرف
 Trapping error تصيد الخطأ
 Travel سفر، رحلة، سياحة ، سفرية
 Travel agency وكيل سياحي
 Travel agency وكالة سفريات
 Travel allowance بدل سفر
 Travel and entertainment card بطاقة صرف دولية لنفقات السفر
 Travel and entertainment card بطاقة دولية لصرف نفقات السفر
 Travel chart خريطة الحركة
 Travel Chart رسم بياني للحركة
 Travel expenses نفقات السفر



 Travel for a firm, to سافر لتمثيل منشأة تجارية
 Travel funds نفقات سفر، اعتماد لنفقات السفر
 Travel guide دليل السفر
 Travel letter خطاب اعتماد سياحي
 Travel, to سافر، رحل
 Traveler, traveller مسافر
 Traveler’s Check شيك مسافر
 Traveler’s checks شيكات سياحية
 Traveler’s letter of credit خطاب اعتماد سياحي
 Traveling salesman بائع متجول
 Travelled كثير السفريات
 Traveller مسافر، سائح
 Traveller’s checks شيكات سياحية
 Traveller’s letter of credit خطاب اعتماد سياحي
 Travelling سفر، انتقال
 Travelling allowance بدل سفر وانتقال
 Travelling exhibition معرض متنقل
 Travelling salesman ممثل تجاري متجول
 Travelling time مدة السفر
 Travelling expenses مصاريف سفر
 Trawler سفينة صيد (تجر شبكة٩
 Treasure خزانة، كنز
 Treasure خزانة، كنز
 Treasure up wealth, to اكتنز ثروات
 Treasure up, to خزن، اختزن، اكتنز
 Treasure, to احتفظ، حافظ
 Treasurer أمين خزانة، صراف
 Treasurer أمين الخزينة، أمين الصندوق
 Treasurer’s report تقرير مالي
 Treasury خزانة عامة، مالية، وزارة الخزانة، بيت  المال
 Treasury الخزانة العامة، الخزينة
 Treasury bill إذن خزانة، أذون خزانة قصيرة األجل
 Treasury bills أذونات الخزانة
 Treasury bond سند حكومي، رسمي (تصدره الحكومة المركزية)
 Treasury deficit عجز الخزانة العامة
 Treasury department وزارة الخزانة، وزارة المالية
 Treasury deposit receipts إيصاالت ودائع الخزينة
 Treasury note سند خزانة، سندات خزانة، إذن-
 Treasury note سند على الخزينة
 Treasury special account حساب الخزانة الخاص
 Treasury stocks سندات على الخزانة
 Treasury warrant كفالة مالية
 Treatment معالجة، عالج، معاملة
 Treatment معاملة، معالجة
 Treaty معاهدة، اتفاق، عقد
 Treaty معاهدة
 Treaty-port ميناء مفتوح للتجارة األجنبية
 Treaty of commerce معاهدة تجارية
 Treble ثالثة أضعاف، ثالثي
 Treble ثالثة أضعاف
 Treble duty رسم بواقع ثالثة أضعاف
 Treble, to ضاعف ثالث مرات، ثلث
 Tree شجرة
 Tree شجرة
 Tree structure هيكل على شكل شجرة
 Trend اتجاه، ميل، نزوع
 Trend adjustment تعديل الميل
 Trend forecasting التنبؤ باالتجاه 
 Trend Forecasting التنبؤ باالتجاه
 Trend of events اتجاه الحوادث
 Trend value تقييم االتجاه
 Trends in population اتجاهات السكان، نزوع السكان
 Trends in production اتجاهات اإلنتاج



 Trends of demand اتجاهات الطلب
 Trespass يتعدى على، تعد
 Triage policy سياسة الفرز
 Trial فحص، تجربة، حكم، محاولة
 Trial تجربة، اختبار، محاكمة
 Trial and error تجربة وخطأ
 Trial and error التجربة والخطأ
 Trial And Error سياسة الخطأ والصواب
 Trial balance ميزان المراجعة
 Trial balance ميزان مراجعة
 Trial Balance (Post Closing) ميزان تحقق
 Trial by jury محاكمة أمام هيئة محلفين
 Trial court محكمة ابتدائية، - درجة أولى
 Trial flight رحلة جوية تجريبية 
 Trial judge قاضي الموضوع
 Trial order أمر تجريبي
 Trial orders طلبات تجريبية
 Trial Orders الطلبيات التجريبية
 Trial period فترة االختبار
 Trial Period فترة االختبار
 Trial well بئر تجريبية
 Triangle مثلث
 Triangle مثلث
 Triangular على شكل مثلث، ثالثي
 Triangular exchange تبادل ثالثي، صرف مشتق
 Triangular exchange مبادلة ثالثية
 Triangular trade تجارة ثالثية
 Triangulation تثليث
 Tribunal محكمة
 Tribunal محكمة
 Tribute جزية، إتاوة، خراج
 Trickle-down effect أثر انتشاري
 Triennal كل ثالث سنوات
 Trier مختبر، قاض، محكم
 Trifling تافه بخس
 Trifling value قيمة بخسة
 Trigger إطالق
 Trigger circuit دائرة إطالق
 Trigger price سعر التعامل
 Trigonometric; trigonometrical خاص بعلم المثلثات
 Trigonometry علم المثلثات
 Trigonometry حساب المثلثات
 Trihedral ثالثي الوجوه
 Trihedral angle زاوية مجسمة ثالثية
 Trilateral cooperation تعاون ثالثي، - بين ثالث أطراف
 Trimming تشذيب الحواف، تحميل باخرة
 Trinomial ذات ثالث حدود
 Trip سفر، سفرية، رحلة
 Trip سفرة، رحلة
 Trip charter تأجير مركب لرحلة
 Tripartite ثالثي، من ثالثة أطراف 
 Tripartite agreement اتفاقية من ثالثة أطراف
 Triple ثالثة أضعاف، ثالثي
 Triple point نقطة ثالثية
 Triple, to ضاعف ثالث مرات، ثلث
 Triplicate ثالث صور، صورة ثالثة
 Triplicate من ثالث نسخ، نسخة ثالثة
 Trisection of an angle تثليث الزاوية
 Trivial زهيد، تافه، بسيط
 Trivial solution حل بسيط
 Tropical corps حاصالت مدارية
 Trouble ألم، نزاع، قلق
 Trouble-shooter حالل المشاكل



 Trouble-shooting اقتفاء أثر األخطاء
 Trouble – Shoot يتحرى الخلل
 Troublemaker مثير المتاعب
 Trough قاع، حضيض
 Trough النقطة الدنيا، حضيض
 Trover استرداد، دعوى استرداد أشياء محجوز عليها
 Trucation تشذيب، بتر
 Trucation error خطأ تشذيب
 Truce هدنة، مهادنة
 Truck مبادلة، مقايضة، عربة سكة حديد
 Truck شاحنة، سيارة شحن
 Truck level shipping deck منصة شحن بمستوى سطح الشاحنات
 Truck load شاحنة، كامل الحمولة، شاحنة كاملة الحمولة
 Truck load حمولة سيارة نقل
 Truck system نظام األجر العيني
 Truckage نفقات النقل بالشاحنات
 Trucking نقل بالشاحنات
 True حقيقي، صادق، مطابق
 True bill وقائع حقيقية للدعوى
 True copy صورة طبق األصل
 True copy نسخة طبق األصل
 True discount خصم داخلي، حطيطة داخلية
 True inflation تضخم حقيقي
 True to specimen مطابق للعينة، مطابق للنموذج
 True value قيمة حقيقية
 Truncated مبتور
 Truncated economy اقتصاد مبتور، - غير متوازن
 Trunk جذع
 Trunk خط اتصال
 Trunk-line خط طوالي
 Trunk call مكالمة خارجية
 Trunk call اتصال هاتفي بين المدن
 Trunk line خط رئيسي
 Trunk road طريق رئيسي
 Trust ثقة، ائتمان، اتحاد شركات إدارة أموال
 Trust يودع، يأتمن، يثق، أمانة، ثقة، ائتمان، اتحاد  احتكاري
 Trust account حساب ائتماني
 Trust agreement اتفاق استئماني، - إدارة أموال
 Trust company شركة إدارة أموال
 Trust company شركة ائتمانية
 Trust deed عقد ائتماني، عقد إدارة أموال
 Trust deed سند رهن ائتمان
 Trust department قسم أو إدارة أموال العمالء
 Trust department trustee قسم إدارة أموال العمالء
 Trust fund صندوق ائتمان، أموال ائتمان، حساب األمانة
 Trust funds صندوق ائتماني
 Trust funds أرصدة مودعة
 Trust indenture عقد السندات طويلة األجل
 Trust letter خطاب ائتماني
 Trust letter خطاب ائتماني
 Trust mortgage رهن ائتماني
 Trust mortgage رهن ائتماني
 Trust receipt إيصال وكيل ائتماني، إيصال أمانة
 Trust receipt إيصال أمانة
 Trust settlement تأسيس شركة إدارة أموال
 Trustee أمين، سنديك، وكيل، وصي، قيم، حارس،  مدير عام
 Trustee أمين، سنديك، وكيل وصي، قيم، مدير
 Trustee department قسم أو إدارة أموال العمالء
 Trustee in bankruptcy سنديك تفليسة، وكيل دائنين
 Trustee in bankruptcy وكيل تفليسة
 Trustee in vestment act قانون أوصياء االستثمار
 Trustee investment department إدارة أمناء االستثمار
 Trustee of bond holders وكيل مالك السندات طويلة األجل



 Trustee of sinking fund أمين احتياطي استهالك القروض
 Trustee savings banks بنوك أوصياء المدخرات
 Trustee securities أسهم وصاية
 Trustee’s certificate شهادة ائتمانية
 Trusteeship استئمان، وصاية، إدارة أمناء
 Trusteeship وصاية، أمانة
 Trusteeship in bankruptcy وكالة الدائنين في تفليسة
 Trustor مؤتمن
 Trustworthy جدير بالثقة
 Truth الحقيقة
 Truth table جدول الحقيقة، جدول الصواب
 Truth value قيمة الصواب
 Try a case, to قضى في نزاع
 Try, to اختبر، فحص، قضى
 Tube أنبوبة
 Tug يجر، يقطر، زورق قطر
 Tuition تعليم
 Tumble يسقط، يتدهور، ينخفض (السعر) فجأة
 Tune يضبط، يعدل، يوالف
 Tuned موالف، مضبوط على معدل معين
 Tuning ضبط، تعديل، موالفة
 Tuning of model ضبط النموذج
 Tunnel نفق
 Turn لفة، دورة
 Turn يدور
 Turn-key contract عقد تسليم فمتاح
 Turn around تحول، زيادة (طفيفة)
 Turn around document مستند دوار
 Turn around time وقت دوري
 Turn into cash, to حول إلى نقود
 Turn of the market فرق بين سعري الشراء والبيع
 Turn over capital, to دور رأس المال
 Turn, to دار، دور، لف
 Turning دولة، لفة
 Turning point نقطة انقالب، نقطة تحول
 Turning to account; turning to   profit إدارة حساب، تشغيل حساب، مرابحة
 Turnkey contract عقد مشروع متكامل، عقد تسليم مفتاح
 Turnkey project مشروع تسليم مفتاح، مشروع متكامل
 Turnout ناتج، صافي األرباح
 Turnover رقم األعمال، إجمالي الحركة، معدل الدوران
 Turnover حجم األعمال، دوران، المبيعات اإلجمالية
 Turnover المبيعات اإلجمالية
 Turnover , Rate of معدل دوران البضاعة
 Turnover excluding taxes: turnover رقم األعمال قبل الضرائب
 Turnover of accounts receivable دوران الذمم (أو الحسابات المدينة)
 Turnover of capital دوران رأس المال
 Turnover of finished goods دوران المنتجات النهائية
 Turnover of goods معدل دوران البضائع
 Turnover of materials دوران المواد
 Turnover of merchandise inventory دوران المخزون من البضاعة
 Turnover of stocks معدل دوران المخزون
 Turnover of total assets دوران إجمالي الوصول
 Turnover of working capital دوران رأس المال العامل
 Turnover rate معدل الدوران
 Turnover tax ضريبة على رقم األعمال، - على المبيعات
 Turnover tax الضريبة على جملة المبيعات
 Turnpike حاجز رسوم (على طريق رئيسي)
 Tutor وصى، ولى أمر، معلم، مرب، مؤدب
 Tutorship والية على النفس
 Twin shares أسهم توائم
 Two-column account حساب ثنائي األعمدة، حساب ذو خانتين
 Two-dimensional geometry هندسة مستوية
 Two-dimensional storage تخزين ذو بعدين



 Two-handed process chart خريطة عمل لليدين
 Two-name papers أوراق تجارية باسم شخصين
 Two-part tariff تعريفة مزدوجة
 Two-part tariff تعريفة ذات جزئين
 Two-pound note ورقة من فئة جنيهين
 Two-shifts system نظام المناوبتين
 Two-tier market سوق مزدوجة
 Two-tier price system نظام السعر المزدوج
 Two-tier system نظام السعرين
 Two-ways communications االتصاالت في اتجاهين
 Two address instruction تعليمة ذات عنوانين
 Two address method طريقة العنوانين
 Two input adder جامع ذو مدخلين
 Two input subtracter طارح ذو مدخلين
 Two’s complement مكمل االثنين
 Tycoon ملك من ملوك المال أو الصحافة أو الصناعة
 Type نوع، نموذج، حرف
 Type نوع، صنف، حرف بطاعة، تصنيف، يطبع  على اآللة
 Type bar عمود طبع
 Type drum أسطوانة طبع
 Type font حروف طباعة
 Type of inflation نوع التضخم
 Type of plans أنواع الخط
 Type of treatement أسلوب المعالجة
 Type sample عينة نموذجية
 Typed copy نسخة باآللة الكاتبة
 Types of business organization أنواع المؤسسات التجارية
 Types of capital stock أنواع أسهم رأس المال
 Typescript أصل باآللة الكاتبة
 Typesetting تنضيد حروف الطباعة
 Typewrite, to كتب على اآللة الكاتبة، طبع
 Typewriter آلة كاتبة
 Typewriter آلة كاتبة
 Typical نموذجي، مطابق لألصل
 Typing الضرب على اآللة الكاتبة
 Typing error خطأ مطبعي
 Typing pool مجمع اآلالت الكاتبة
 Typist كاتب على اآللة الكاتبة
 Typist ضارب آلة كاتبة
 Typographer منضد الحروف
 Typography مطبعة، فن الطباعة
 Typography طباعة الحروف
 Tyranny طغيان، ظلم، استبداد
 Tyrant مستبد، طاغ، ظالم
 Tyre, tire عجلة، إطار
 Tyro مستجد، حديث، مبتدئ
 Ulterior الحق، تال
 Ulterior regions مناطق نائية
 Ultimate نهائي، أخير
 Ultimate authority سلطة نهائية
 Ultimate balance رصيد نهائي
 Ultimate balance رصيد نهائي
 Ultimate cause علة نهائية، سبب نهائي
 Ultimate consumer مستهلك أخير، مستهلك نهائي
 Ultimate consumer مستهلك نهائي
 Ultimate cost تكلفة نهائية
 Ultimatum إنذار نهائي
 Ultimatum إنذار نهائي، قرار نهائي
 Ultimo شهر ماض، شهر سابق
 Ultimo الشهر السابق
 Ultra متطرف، متجاوز، فيما وراء
 ultra vires خارج نطاق االختصاص، مخالف لنظام  شركة
 Ultrasonic, supersonic فوق الصوتية



 Umbrella organization تنظيم رئيسي، المنظمة األم
 Umbrella organization project مشروع المنظمة األم
 Umbrella resolution قرار جامع، قرار شامل
 Umpire َحَكَم، فيصل، قاض
 Umpire َحَكْم ثالث (بين حكمين آخرين)
 Umpire between two parties, to أجرى تحكيًما بين طرفين
 Umpire’s award حكم تحكيم
 Unable عاجز، غير قادر، غير مختص
 Unable to attend غير مفوض لحضور االجتماع 
 Unabolished سار، غير ملغي
 Unacceptable غير مقبول
 Unaccepted مرفوض
 Unaccepted bill كمبيالة مرفوضة
 Unaccounted غير مدرج بالميزانية
 Unaccredited غير معتمد
 Unadjusted liabilities خصوم تحت التسوية
 Unadjusted liabilities خصوم تحت التسوية
 Unadulterated غير مزور، غير مشوه
 Unaffiliated مستقل، غير تابع
 Unalienable غير جائز التصرف فيه
 Unalienable غير قابل للتحويل
 Unalloted متاح، غير مخصص
 Unalloted shares أسهم لم توزع بعد
 Unalloted shares أسهم لم تنزع بعد
 Unamortized غير مستهلك
 Unamortized cost تكلفة كاملة، قيمة صافية
 Unamortized discount خصم غير مستهلك
 Unamortized premium عالوة غير مستهلك
 Unanimity إجماع اآلراء
 Unanimous إجماعي، بإجماع اآلراء
 Unanimous بإجماع اآلراء
 Unanimous consensus اتفاق إجماعي، رضا إجماعي
 Unanimously باإلجماع
 Unappealable غير قابل لالستئناف، -- للطعن
 Unappropriated غير مخصص، غير موزع
 Unappropriated funds أموال غير موزعة، - غير مخصص
 Unappropriated funds أموال غير موزعة
 Unappropriated profits أرباح غير موزعة
 Unappropriated profits أرباح غير موزعة
 Unappropriated surplus فائض غير موزع
 Unappropriated surplus فائض غير موزع
 Unassignable غير قابل للتخصيص، غير جائز للتصرف  فيه
 Unassignable غير قابل للتخصيص
 Unassigned غير مخصص
 Unassigned revenue إيرادات غير موزعة
 Unattended time زمن غير مستغل
 Unauthorized غير مصرح به، غير مفوض، غير مشروع
 Unavailability عدم وجود، نقص، عجز في السيولة
 Unavailability of supplies عجز في المواد التموينية
 Unavailable غير متاح، غير متوفر، يتعذر تسييله
 Unavailable funds أموال غير متاحة
 Unavoidable ال مفر منه، البد منه، حتمي
 Unavoidable ال يمكن تجنبه
 Unavoidable cost مصروفات حتمية
 Unavoidable cost تكلفة ال يمكن تجنبها
 Unavoidable loss خسارة حتمية
 Unbalanced budget ميزانية غير متوازنة
 Unbalanced capital رأس مال غير مدفوع (غير مسدد)
 Unbalanced growth نمو غير متوازن
 Unbankable غير قابل للخصم، غير قابل للتداول
 Unbankable paper ورقة غير قابلة للخصم، - غير قابلة للتداول
 Unbias; unbiased غير منحاز، غير متحيز، موضوعي، عادل
 Unbiased غير متحيز



 Unbiased error خطأ واضح
 Unbiased estimate تقدير غير متحيز
 Unbiased estimation تقييم غير منحاز
 Unbounded غير محدود
 Unbuilt قضاء، غير مبني
 Unbusinesslike مخالف للعرف التجاري
 Uncallable loan دين غير قابل للمطالبة به
 Uncalled غير مطلوب
 Uncalled capital رأس مال غير مدفوع، -- لم يطلب بعد
 Uncalled capital رأس مال لم يطلب بعد
 Uncalled for ال مبرر له، ال داعي له
 Uncalled subscription اكتتاب لم يطلب دفعه
 Uncashed check شيك معلق
 Uncertain غير مؤكد، مشكوك فيه
 Uncertainty شك، ارتياب، ريبة، عدم تأكد
 Uncertainty عدم التأكد
 Uncertainty of expectations عدم جدية التوقعات
 Unchangeable غير قابل للتغيير، ثابت
 Unchanged لم يتغير، ثابت
 Unchastity خيانة زوجية
 Unchecked طليق، ال رقابة عليه
 Unclaimed لم يطلب
 Unclaimed balance رصيد غير متحرك، حساب لم يطلب
 Unclaimed balance رصيد غير متحرك
 Unclaimed divided ربح لم يطلب
 Unclaimed dividend ربح لم يطالب به بعد
 Unclean bill of lading وثيقة شحن مشروطة، وثيقة شحن معيبة
 Unclean bill of lading وثيقة شحن مشروطة
 Uncleared لم يخلص عليه، غير خالص
 Uncleared goods بضائع غير مخلص عليها
 Uncollectable غير قابل للتحصيل
 Uncollected غير محصل
 Uncollected checks شيكات غير محصلة
 Uncollected taxes ضرائب لم تحصل بعد
 Uncollectible accounts ديون غير قابلة للتحصيل
 Unconditional غير مقيد، غير مشروط، مطلق
 Unconditional دون تحفظ
 Unconditional acceptance قبول غير مقيد، قبول غير مشروط
 Unconfirmed غير معزز، غير مؤيد، غير مؤد
 Unconfirmed credit اعتماد غير معزز، اعتماد غير مثبت
 Unconfirmed credit اعتماد غير معزز
 Unconfirmed Credit االئتمان المصرفي غير المثبت
 Unconfirmed letter of credit خطاب اعتماد غير مؤكد
 Unconfirmed Letter of Credit خطاب اعتماد غير مثبت
 Unconfirmed referral ترشيح غير معزز بالتعيين
 Unconscionable بال ضمير، جائر
 Unconscionable bargain عقد غرر، صفقة جائرة
 Unconsolidated غير موحد، غير مجمع
 Unconsolidated debt دين غير موحد
 Unconstitutional غير دستوري
 Uncontested ال ريب فيه، ال نزاع عليه
 Uncontrollable cost تكلفة ال يمكن التحكم فيها
 Unconvertible غير قابل للتحويل
 Unconvertible غير قابل للتحويل
 Unconvertible currency عملة غير قابلة للتحويل
 Uncorrectable غير قابل للتصحيح
 Uncorrected غير مصحح، غير مصوب
 Uncounted غير محسوب
 Uncounted bills فواتير لم تجمع بعد
 Uncovered غير معطى، مكشوف
 Uncovered advance سلفة على المكشوف
 Uncovered advance سلفة مكشوفة (أو غير معطاة)
 Uncovered balance رصيد مكشوف



 Uncovered bear مضارب على النزول على المكشوف
 Uncovered bill كمبيالة لم تدفع
 Uncovered check شيك غير معطى، شيك بدون رصيد
 Uncovered check شيك غير مغطى
 Uncovered check شيك غير مسطر
 Uncovered circulation تداول على المكشوف
 Uncovered position مركز مكشوف
 Uncovered purchase شراء على المكشوف
 Uncovered sale بيع على المكشوف
 Uncredited غير مضاف، لم تتم إضافته
 Uncropped محصول قائم
 Uncrossed غير مسطر
 Uncrossed check شيك غير مسطر
 Uncultivated غير مزروع، بور
 Uncustomed goods سلع غير خاضعة للضريبة
 Undated غير مؤرخ، بدون تاريخ، دائم
 Undated bonds سندات بال تاريخ استحقاق
 Undated debenture سند دائم
 Undated letter خطاب غير مؤرخ
 Undecided متذبذب، متردد، غير مستقر
 Undecided tendency اتجاه متذبذب
 Undefended ال مدافع عنه، بدون محام
 Undelivered لم يسلم بعد
 Undelivered goods بضائع لم تسلم بعد
 Undelivered orders أوامر لم تسلم بعد
 Undepreciated cost تكلفة غير مستهلكة
 Undepreciated securities أوراق مالية بدون تاريخ استهالك
 Under تحت، أدنى، أقل، ثانوي
 Under-manager نائب مدير
 Under-time وقت جزئي
 Under age قاصر، غير رشاد
 Under collection fund أموال تحت التحصيل
 Under manager مساعد مدير
 Under manned مفتقر للموظفين
 Under par أقل من قيمة التعادل، -- القيمة االسمية
 Under qualified labor عمالة غير مؤهلة
 Under the auspices of تحت رعاية
 Under the counter بطريقة غير مشروعة
 Under usual reserve مع التحفظات المعتادة
 Under usual reserves مع التحفظات المعتادة
 Underassessment سوء تقدير
 Underbid يعرض سعًرا أقل
 Underbid, to قدم أقل األسعار
 Undercapitalization عدم كفاية رأس المال، تقدير رأس المال بأقل  من قيمته
 Undercapitalize, to قدر رأس المال بأقل ما يجب
 Undercapitalized دون رأس مال كاف
 Undercashier معاون أمين الصندوق
 Undercharge سعر منخفض
 Undercollection funds أموال قبض
 Underconsumption قصور االستهالك، قلة -
 Underconsumption استهالك منخفض
 Underconsumption theory نظرية قصور االستهالك
 Undercut يبيع بسعر أقل
 Undercut, to خفض السعر، قدم عطاء بأقل سعر
 Undercutting تحدي األسعار، نزول باألسعار
 Underdeveloped متخلف، متأخر
 Underdeveloped country بلد متخلف
 Underdeveloped country بلد متخلف
 Underdeveloped nation أمة متخلفة
 Underdevelopment تخلف
 Underdevelopment تخلف
 Underemployed عاطل جزئيا
 Underemployment نقص في العمالة، بطالة جزئية



 Underemployment بطالة جزئية 
 Underestimate, to بخس القيمة، قدر الشيء بأقل من قيمته
 Underestimate; under estimation ابخاس، تقدير بأقل من القيمة
 Underestimation تقدير بخس
 Undergo a test, to اجتاز امتحانا
 Undergo, to تحمل، اجتاز
 Underground جوفي، تحت سطح األرض، سري، مترو  األنفاق
 Underground سري، تحت سطح األرض
 Underground economy اقتصاد سري
 Underhand سري
 Underindustrialization قصور التصنيع
 Underinsurance تأمين ثانوي، تأمين بأقل من قيمة الشيء  المؤمن عليه
 Underinsure, to أمن بأقل من القيمة
 Underinvestment قصور االستثمار
 Underinvestment  قصور االستثمار
 Underinvoicing تخفيض قيمة الفاتورة
 Underlease إيجار من الباطن
 Underlessee مستأجر من الباطن
 Underlessor ُمْؤّجْر من الباطن
 Underlet, to أجر من الباطن، أجر بأقل من القيمة
 Underline, to أكد، أبرز، وضع سطرا تحت الكلمة
 Underliquidity قلة السيولة، نقص السيولة
 Underliquidity قصور السيولة
 Underlying تحتي، أساسي، ضمني، له أولوية
 Underlying assumption فرض أساس
 Underlying bond سند ممتاز
 Underlying Bonds سندات ممتازة
 Underlying mortgage رهن متمتع باألسبقية، رهن سابق
 Underlying mortgage رهن ممتاز
 Undermanagement قصور اإلدارة
 Undermentioned مذكور بعده، - أدناه
 Underpaid مدفوع بأقل من القيمة
 Underpayment سداد مخفض
 Underpinnings ركائز، دعائم
 Underpopulated قليل السكان
 Underpopulation قلة السكان
 Underpriced مسعر بأقل من القيمة
 Underprivileged محروم من إرث، محروم من منفعة
 Underprivileged classes طبقات محرومة
 Underproduction قلة اإلنتاج، قصور اإلنتاج
 Underproduction قصور اإلنتاج
 Undersecretary وكيل وزارة
 Undersecretary وكيل الوزارة
 Undersecretary of the state وكيل وزارة
 Undersell يبيع بسعر أقل من قيمة السلعة
 Undersell, to باع بأقل من السعر
 Undersign يوقع أدنى الوثيقة
 Undersigned موقع أدناه
 Undersigned الموقع أدناه
 Understaffed قصور عدد الموظفين
 Understaffed organization مؤسسة بها نقص عمالة
 Understanding اتفاق، تفاهم
 Understudy البديل المهيأ
 Undersubscribed غير مغطى
 Undersubscribed issue إصدار غير مغطى
 Undersubscribed loan قرض غير مغطى
 Undertake يتعهد
 Undertake to pay the duty, to تكفل بسداد الرسوم
 Undertake, to باشر، تعهد، تكفل
 Undertaker متعهد، حانوتي
 Undertaker متعهد
 Undertaking تعهد، منشأة، خضوع
 Undertaking تعهد، منشأة



 Undertaking by the guarantor التزامات الكفيل
 Undertaking syndicate اتحاد الكفالء، اتحاد ضامني االكتتاب
 Undertrading نقص في االتجار 
 Underutilization قصور في االستعمال
 Underutilization استغالل قاصر، استخدام قاصر
 Underutilization of ressources قصور في استخدام الموارد
 Underutilized غير مستغل بالكامل
 Undervaluation إبخاس القيمة، تخفيض القيمة
 Undervaluation  تقييم منخفض
 Undervaluation of the assets إبخاس قيمة األصول ، تقييم األصول بأقل من  قيمتها
 Undervalue يبخس القيمة
 Undervalue, to أبخس القيمة، خفض القيمة
 Undervalued currency عملة مقدرة بأقل من قيمتها
 Underwrite يؤمن على، يكتتب
 Underwrite a risk, to كفل الخطر، وزع المخاطر
 Underwrite an issue, to ضمن تغطية إصدار
 Underwrite shares, to ضمن تغطية اسهم
 Underwrite, to ضمن، كفل، حرر، اكتتب
 Underwriter مؤمن، ضامن تغطية االكتتاب
 Underwriter ُمَؤّمْن، ُمَكتتّْب، ضامن
 Underwriters اتحاد ضامني االكتتاب
 Underwriters أمناء االكتتاب
 Underwriting ضمان االكتتاب، اكتتاب
 Underwriting تغطية االكتتاب
 Underwriting commission عمولة ضامني االكتتاب، لجنة ضامني  االكتتاب
 Underwriting commitment تعهد بضمان، التزام بتغطية االكتتاب
 Underwriting contract اتفاق ضمان، عقد ضمان االكتتاب
 Underwriting discount خصم ضامني االكتتاب
 Underwriting house مؤسسة ضمان
 Underwriting syndicate اتحاد ضمان االكتتاب، اتحاد ترويج األسهم
 Undetermined coefficients معامالت غير محددة
 Undeveloped land أرض بكر، أرض فضاء
 Undisbursed debt دين غير مستخدم
 Undischarged معلق، لم يسدد
 Undischarged bankrupt مفلس لم يرد اعتباره
 Undischarged debt دين لم يسدد
 Undischarged debt دين لم يسدد
 Undisclosed assignment تنازل بال إخطار، حوالة حق بدون إخطار 
 Undisclosed reserves: hidden   reserves احتياطيات خفية، احتياطيات سرية
 Undiscountable غير قابل للخصم
 Undiscountable غير قابل للخصم
 Undiscountable bill ورقة تجارية غير قابلة للخصم
 Undiscountable bill سند غير قابل للخصم
 Undistributed غير موزع
 Undistributed earnings:   undistributed profits أرباح غير موزعة
 Undistributed profits أرباح غير موزعة
 Undistributed profits tax ضريبة على األرباح غير الموزعة
 Undivided غير مقسم، غير موزع
 Undivided account حساب غير قابل للتجزئة
 Undivided profits أرباح غير موزعة
 Undivided profits أرباح غير موزعة
 Undivided property أموال لم تتم قسمتها
 Undivided right حق غير مجزأ
 Undo يحل، يبطل، يلغي
 Undrawn balance رصيد متاح، رصيد لم يسحب
 Undue غير مستحق، غير واجب، غير مشروع
 Undue غير قانوني، غير مشروع
 Undue bill كمبيالة لم تستحق بعد
 Undue debt دين لم يستحق بعد
 Undue debt دين غير قانوني
 Undue influence تأثير غير مشروع
 Undue payment دفعة غير مستحقة
 Undue profit أرباح غير مستحقة، أرباح ال مبرر لها



 Unduel delay تأخير مفرط
 Unduly بدون حق، بصورة غير مشروعة
 Unduly على نحو غير مالئم
 Unearned غير مكتسب بالعمل
 Unearned غير مكتسب
 Unearned Charges مصاريف غير مستهدفة
 Unearned discount خصم مقدم، فوائد مدفوعة مقدما
 Unearned discount خصم غير مكتسب
 Unearned income دخل غير مكتسب
 Unearned increment زيادة غير مكتسبة، قيمة مضافة، زيادة  رأسمالية
 Unearned increment زيادة غير مكتسبة
 Unearned interest فائدة لم تستحق بعد
 Unearned Interest فائدة غير مقبوضة
 Unearned premium قسط تأمين غير مكتسب
 Unearned revenue إيرادات غير مكتسبة بالعمل
 Unearned revenue إيراد غير مكتسب
 Uneconomic غير اقتصادي، غير مربح
 Unemployability عدم الصالحية للعمل
 Unemployable غير صالح للعمل
 Unemployed عاطل، متعطل، غير منتج
 Unemployed عاطل
 Unemployed capital رأسمال غير مستخدم
 Unemployed capital رأس مال غير موظف
 Unemployed funds أموال راكدة، - غير مثمرة
 Unemployed funds أموال غير موظفة
 Unemployed worker عامل عاطل
 Unemployment بطالة، تعطل
 Unemployment benefit إعانة بطالة
 Unemployment compensation إعانة بطالة، تعويض بطالة
 Unemployment compensation تعويض بطالة
 Unemployment fund صندوق تأمين البطالة
 Unemployment fund صندوق بطالة
 Unemployment indicators مؤشرات البطالة
 Unemployment insurance تأمين ضد البطالة
 Unemployment level مستوى البطالة
 Unemployment rate معدل البطالة
 Unemployment relief إعانة بطالة
 Unencumbered Balance رصيد محرر
 Unendorsed غير مظهر
 Unendorsed check شيك غير مظهر
 Unentered غير مسجل
 Unequal غير متساو، شاذ
 Unequal costs تكاليف غير قابلة للمقارنة، - ال مثيل لها
 Unequally بصورة غير متكافئة
 Unequitable غير عادل
 Unequitable غير عادل
 Unequitable distribution توزيع غير عادل
 Uneven غير متكافئ، فردي، شاذ
 Uneven غير قابل للقسمة، مفرد
 Uneven earnings مكاسب متقلبة، - غير منتظمة
 Uneven numbers أعداد فردية
 Unexchangeable غير قابل للصرف أو التحويل
 Unexpected غير متوقع، فجائي، طارئ
 Unexpected halt توقف غير متوقع
 Unexpected occurrence حادث طارئ
 Unexpected plus فائض غير متوقع
 Unexpected profits أرباح غير متوقعة
 Unexpended غير منصرف، غير مستخدم
 Unexpended appropriations اعتمادات غير مستخدمة
 Unexpended balance رصيد غير مستخدم
 Unexpired insurance تأمين ساري المفعول
 Unexpired insurance عقد تأمين نافذ المفعول
 Unfair جائر، ظالم، غير عادل، منحاز



 Unfair commercial practice أساليب تجارية غير مشروعة
 Unfair competition منافسة غير مشروعة
 Unfair competition منافسة غير عادلة
 Unfair dismissal فصل تعسفي
 Unfair labor practices ممارسات عمل جائرة
 Unfair price سعر فاحش، - مبالغ فيه
 Unfair price سعر غير عادل
 Unfair wage أجر غير عادل
 Unfavorable غير مالئم، مخالف للمصلحة
 Unfavorable غير مؤات، غير مالئم
 Unfavorable balance ميزان غير مؤات
 Unfavorable balance of trade ميزان تجاري بالسالب
 Unfavorable balance of trade ميزان تجاري عاجز
 Unfavorable exchange صرف في غير المصلحة
 Unfavorable exchange سعر صرف غير مالئم
 Unfilled غير مستوف، شاغر
 Unfilled orders طلبات لم تبلغ
 Unfilled vacancies وظائف شاغرة
 Unfit غير مالئم، غير كفء، غير صالح
 Unfit غير الئق
 Unfitness for work عدم الصالحية للعمل
 Unforeseen غير متوقع، غير منظر
 Unforeseen غير متوقع، طارئ
 Unforeseen circumstances قوة قاهرة، ظروف طارئة
 Unforeseen circumstances ظروف قاهرة
 Unfreeze fund, to أطلق أمواالً، أفرج عن أموال
 Unfunded debtدين قصير األجل بدون فائدة، دين عائم، دين  غير مشمون قابل للزيادة او النقصان
 Unfunded debt دين قصير األجل
 Unfurnished غير مفروش، غير مؤثث، خال
 Unhealthy غير صحي، ضار، غير سليم
 Unhealthy establishment منشأة غير صحية
 Unhealthy speculation مضاربة غير سليمة، تصور عقيم
 Unhealthy work عمل غير صحي 
 Uni-modal وحيد المنوال
 Unification توحيد، ضم
 Unification توحيد
 Unified موحد
 Unified موحد، مضمون
 Unified bonds سندات موحدة
 Unified debt دين موحد
 Unified debt دين موحد
 Unified mortgage رهن موحد
 Unified mortgage رهن مضمون
 Uniform زي موحد، زي رسمي، موحد
 Uniform موحد، منتظم
 Uniform acceleration تسارع منتظم
 Uniform accounting محاسبة موحدة
 Uniform accounting محاسبة موحدة
 Uniform Accounting System نظام المحاسبة الموحدة
 Uniform application of the law تطبيق موحد للقانون
 Uniform basis of assessment وعاء موحد للضريبة
 Uniform commercial code نظام تجاري موحد
 Uniform Costing حساب التكاليف الموحدة
 Uniform Customs and Practices for أصول وأعراف موحدة لالعتمادات المستندية
 Uniform law قانون موحد
 Uniform Rules for Collection قواعد موحدة للتحصيالت
 Uniform Rules for contract   guarantees قواعد موحدة لضمانات العقود
 Uniform speed سرعة منتظمة
 Uniform tariff تعريفة موحدة، رسم موحد
 Uniform velocity سرعة موحدة
 Uniformity انتظام
 Uniformity in taxation توحيد أسس فرض الضريبة
 Unilateral من جانب واحد، من طرف واحد



 Unilateral أحادي االتجاه، من جانب واحد
 Unilateral contract عقد من طرف واحد
 Unilateral measures إجراءات من جانب واحد
 Unilateral monopoly احتكار فردي
 Unilateral repudiation of a debt رفض من جانب واحد لدين
 Unilateral tolerance تفاوت أحادي االتجاه
 Unilateral transfer تحويل من جانب واحد
 Unilateral transfers تحويالت بال عوض
 Unincorporated enterprise منشأة فردية
 Unincorporated enterprises منشآت أعمال فردية
 Uninsured غير مؤن عليه، غير مضمون
 Uninsured parcel طرد غير مؤمن عليه
 Union اتحاد، نقابة
 Union نقابة، اتحاد
 Union committeemen ممثلو النقابة في المفاوضات الجماعية
 Union confederation االتحاد العام للنقابات
 Union contract عقد مع النقابة
 Union contributions اشتراكات نقابية
 Union delegate مندوب نقابي
 Union dues رسوم اشتراك النقابة
 Union shop منشأة جميع عمالها نقابيون
 Union Shop منشأة نقابية
 Unionism مبادئ اتحادية، نظرية اتحادية، - نقابية
 Unionist نقابي، اتحادي
 Unionist عامل نقابي
 Unique وحيد، فريد
 Unique وحيدن فريد
 Unique selling proposition اقتراح فريد للبيع
 Unique Selling Proposition اقتراح فريد للبيع
 Unique solution حل وحيد
 Unissued غير مصدر
 Unissued غير ُمْصَدر
 Unissued capital رأس مال غير مصدر
 Unissued debenture سند لم يصدر بعبد
 Unissued debenture سند لم يُْصَدر بعد
 Unissued shares أسهم لم تصدر بعد
 Unissued shares أسهم غير مصدرة
 Unit وحدة، مجموعة
 Unit charge رسم موحد
 Unit cost سعر الوحدة
 Unit cost تكلفة الوحدة
 Unit elasticity مرونة الوحدة
 Unit of account وحدة حساب، وحدة حسابية
 Unit of account وحدة الحساب
 Unit of currency وحدة عملة
 Unit of measurement وحدة القياس
 Unit of value وحدة القيمة
 Unit price سعر الوحدة
 Unit price of output سعر وحدة المنتج
 Unit teller أمين صندوق وارد وصادر، صارف مباشر
 Unit teller أمين صندوق وارد وصادر
 Unit trust شركة توظيف برأس مال متغير
 Unit trust: open-end fund شركة توظيف برأس مال متغير
 Unit value قيمة الوحدة
 Unit vector متجه موحد، كتلة موجهة موحدة
 Unitary وحدوي، موحد
 Unitary rate سعر تحويل موحد
 United متحد
 United Nations األمم المتحدة
 Unity وحدة، انسجام، اتفاق، تضامن
 Unity وحدة
 Unity of command وحدة األمر
 Unity of Command وحدة إصدار األوامر



 Unity of direction وحدة التوجيه
 Unity of Direction وحدة التوجيه
 Unity of leadership وحدة القيادة
 Unity of objective وحدة الهدف
 Unity of Objectives وحدة األهداف
 Unity of purpose وحدة الغرض
 Univariate موحد، أحادي
 Universal عالمي
 Universal شامل، عالمي، عام
 Universal agent وكيل عام
 Universal bank مصرف غير متخصص، مصرف عالمي
 Universal maintenance standards معايير عامة للصيانة
 Universal Maintenance Standards مقاييس الصيانة العامة
 Universal Office Controls األساليب العامة لمراقبة المكاتب
 Universal Standard Data المعطيات القياسية العامة
 Universal succession تركة عامة
 Universality of organization عمومية التنظيم
 Universe مجتمع إحصائي
 University جامعة
 Unjust ظالم، غير عادل
 Unknown غير معروف، مجهول
 Unknown مجهول، غير معلوم
 Unknown quantity كمية غير معروفة
 Unknown quantity كمية مجهولة (أو غير معلومة)
 Unlading تفريغ الشحنة
 Unlading cost; unloading - مصاريف تفريغ
 Unlawful غير مشروع، محور، محرم
 Unlawful غير قانوني، غير شرعي
 Unlawful act عمل غير قانوني
 Unlawful means وسائل غير مشروعة
 Unless otherwise agreed ما لم يتفق على غير ذلك
 Unlicensed غير مصرح به، غير مرخص
 Unlicensed broker سمسار غير مرخص
 Unlike غير متماثل، مغاير
 Unlimited غير محدد، بأحسن األحوال
 Unlimited غير محدود
 Unlimited liability مسئولية غير محدودة
 Unlimited liability مسئولية غير محدودة
 Unliquidated قائم، غير مسدد
 Unliquidated encumbrance دين غير مسدد
 Unlisted غير مدرج بالقائمة
 Unlisted securities أوراق مالية غير مدرجة في قائمة أسعار  البورصة
 Unlisted securities أوراق مالية غير مسجلة في جدول البورصة 
 Unlisted shares اسهم غير مدرجة في قائمة أسعار البوصة
 Unload, to; unlade, to فرغ الحمولة
 Unloaded مفرغ الحمولة، تم تفريغه
 Unloading تفريغ
 Unloading charges نفقات التفريغ
 Unloading cost مصاريف تفريغ
 Unloading costs تكاليف التفريغ
 Unloading dock رصيد
 Unloading platform رصيف التفريغ
 Unmanageable size حجم غير قابل لإلدارة
 Unmanufactured خام، غير مصنع
 Unmanufactured materials مواد خام، مواد أولية
 Unmarked بال عالمة تجارية
 Unmarked غير مختوم
 Unmarked shares اسهم غير مختومة
 Unmarked shares اسهم غير مختومة
 Unmarketable غير قابل للبيع
 Unmarketable غير صالح للتسويق
 Unmarketable assets أصول مجمدة
 Unmarketable title سند متعذر بيعه



 Unmarketable title سند متعذر بيعه
 Unmatured غير مستحق، لم يستحق بعد، مؤجل
 Unmatured coupons قسائم أرباح (كوبونات) غير مستحقة
 Unmortgaged خال من الرهون، غير محمل برهون
 Unmortgaged estate ملكية خالية من الرهون
 Unnavigable غير صالح للمالحة
 Unnecessary غير الزم، غير مفيد
 Unnecessary duplication استعمال مزدوج، تكرار غير الزم
 Unnegotiable غير صالح للتعامل التجاري
 Unnegtable غير قابل للتداول
 Unnegtable bill ورقة تجارية غير قابلة للتداول
 Unobjectionable ال اعتراض عليه
 Unobligated funds أرصدة حرة
 Unoccupied شاغر
 Unoccupied post وظيفة شاغرة
 Unoccupied premises عقار شاغر
 Unofficial market خارج البورصة، سوق غير رسمية
 Unofficial market سوق غير رسمية
 Unofficial strike إضراب غير رسمي، إضراب ال تسانده النقابة
 Unorganized غير منظم
 Unorganized labor عمال غير نقابيين
 Unpaced line خط (إنتاج) غير متوازن
 Unpackaged technology حزمة تكنولوجية مفككة
 Unpackaging of technology فك الحزمة التكنولوجية
 Unpaid غير مدفوع، مجاني
 Unpaid غير مدفوع
 Unpaid balance متأخرات
 Unpaid capital رأسمال مال غير مدفوع
 Unpaid capital رأس مال غير مدفوع (أو غير مسدد)
 Unpaid check شيك غير مدفوع
 Unpaid services خدمات دون مقابل
 Unpaid subscriptions اكتتابات غير مدفوعة
 Unpaid voucher file ملف مستندات القيد غير المدفوعة
 Unpaid work عمل غير مدفوع األجر
 Unpaid workers عمال بدون أجر
 Unpayable غير قابل للدفع
 Unpayable debt دين غير قابل للسداد
 Unplaced غير مسوق
 Unplaced عاطل، غير معين
 Unplaced applicants مسجلون لم يعينوا بعد
 Unplaced shares أسهم غير مسوقة
 Unproductive غير مثمر، عقيم
 Unproductive غير منتج
 Unproductive capital رأس مال غير مثمر
 Unproductive capital رأس مال غير منتج
 Unproductive expenditure انفقا غير منتج
 Unproductive labor عمل غير منتج
 Unproductive land أرض جدباء، - قفر
 Unprofitable غير مربح، غير مجز
 Unprofitable product line خط منتجات غير مربح
 Unprogrammed غير مبرمج
 Unprotested غير محتج عليه، لم يجر عليه بروتستو
 Unprotested bill كمبيالة غير محتج عليها
 Unqualified غير كفء، غير مختص
 Unqualified غير مؤهل، غير كفء
 Unqualified acceptance قبول مطلق
 Unqualified employee موظف غير كفيء
 Unqualified labor عمالة غير ماهرة
 Unqualified opinion report تقرير بدون تحفظ
 Unqualified remarks مالحظات غير مشروطة
 Unquoted غير مدرج بقائمة األسعار، غير مسعر
 Unquoted غير مسعر، غير مدون بالئحة األسعار  الرسمية
 Unquoted securities أوراق مالية غير مدرجة بقائمة األسعار



 Unquoted securities أوراق مالية غير مسعرة
 Unrealizable غير قابل للتحقيق، -- للتسييل
 Unrealizable capital رأس مال غير سائل
 Unrealizable securities أوراق مالية غير قابلة للبيع
 Unrealized غير محقق
 Unrealized capital gains أرباح رأسمالية غير محققة
 Unrecorded غير مسجل
 Unrecorded expenses مصاريف غير مسجلة
 Unrecorded revenues إيرادات غير مسجلة
 Unredeemable غير قابل لالستهالك، لالسترداد
 Unredeemable غير قابل للتسديد
 Unredeemable bond سند غير قابل للتسديد
 Unredeemable bonds;   unredeemable debentures سندات غير قابلة لالستهالك
 Unremunerated بال عوض، بدون مقابل
 Unrequited exports صادرات بدون مقابل (ال يقابلها تدفق نقدي أو  سلعي)
 Unrequited transfers تحويالت بدون مقابل
 Unrest قلق، اضطراب
 Unrest اضطراب
 Unrestricted currency عملة حرة
 Unrestricted ownership ملكية مطلقة
 Unsafe غير آمن، خطر
 Unsafe paper ورقة نقدية مشكوك فيها
 Unsalable متعذر بيعه
 Unsaleable goods بضائع ليست للبيع
 Unsatisfied غير راض، مستاء
 Unsatisfied claim مطالبة غير مسددة
 Unsatisfied debt دين غير مسدد
 Unsatisfied vacancies أماكن شاغرة
 Unseal, to فض األختام
 Unsealing فض األختام
 Unseaworthy غير صالح للمالحة
 Unsecured بال ضمان، مكشوف، عرفي، على مجرد  السمعة
 Unsecured غير مضمون، مكشوف
 Unsecured advances سلف على المكشوف، سلف بضمان شخصي
 Unsecured advances سلف مكشوفة
 Unsecured credit اعتاد بدون ضمان، اعتماد على بياض
 Unsecured credit اعتماد غير مضمون، اعتماد على المكشوف
 Unsecured creditor دائن بدون ضمان، دائن عادي
 Unsecured creditor دائن غير مضمون
 Unsecured debentures سندات غير مضمونة
 Unsecured debt دين بدون ضمان، دين عادي
 Unsecured debt دين غير مضمون
 Unsecured loan قرض على المكشوف، قرض بدون ضمان
 Unsecured loan قرض غير مضمون
 Unsecured note كمبيالة غير مضمونة
 Unsecured overdraft حساب جار مدين بدون ضمان، -- على  المكشوف
 Unsettled غير مستقر، مضطرب، غير مسدد
 Unsettled غير مسدد، لم تتم تسويته
 Unskilled غير مؤهل، مبتدئ، غير ماهر
 Unskilled غير ماهر
 Unskilled job عمل غير ماهر
 Unskilled labor عمالة غير ماهرة
 Unskilled worker عامل غير ماهر
 Unskilled worker عامل غير ماهر
 Unsold غير مبيع، لم يتم بيعه
 Unsound غير سليم، سيئ، في حالة سيئة
 Unspent غير منصرف
 Unstable غير مستقر
 Unstable equilibrium توازن غير مستقر
 Unstable market سوق غير مستقر، - قلقة
 Unstable prices أسعار غير مستقرة
 Unstamped غير مختوم، غير مدموغ
 Unstamped bill كمبيالة غير مدموغة



 Unstamped shares أسهم غير مختومة
 Unsteady غير مستقر، متقلب
 Unsubscribed capital stock اسهم رأس مال غير مكتتب فيها
 Unsubscribed stock أسهم لم يتم االكتتاب فيها
 Unsubsidized غير مدعم، غير معان
 Unsubsidized industry صناعة غير مدعمة
 Unsuccessful فاشل، غير مثمر
 Untax يعفى من الضريبة
 Untax, to أعفى من الضريبة
 Untaxable غير خاضع للضريبة
 Untaxed معفي من الضرائب
 Untied aid معونة مرسلة، معونة غير مشروط
 Until cancelled لحين إلغائه
 Until further notice حتى إشعار آخر
 Untilled بور، غير مزروعة
 Untransferable غير قابل للتحويل
 Untransferable غير قابل للتحويل
 Untrue خادع، كاذب، غير صحيح
 Untrue statement شهادة زور
 Unused غير مستعمل، غير مستخدم، جديد
 Unused capacity طاقة غير مستغلة
 Unused credit اعتماد غير مستعمل
 Unused time زمن غير مستخدم
 Unutilized غير مستغل، عاطل
 Unutilized balance رصيد غير مستخدم
 Unvalued غير مقيم، غير محدد القيمة
 Unvalued stocks أسهم غير مقيمة
 Unwarranted غير مضمون، بال ضمان، بال مبرر
 Unweighted index رقم قياسي غير مرجح
 Unwritten غير مكتوب، من باب العادات والتقاليد
 Unwritten law قانون غير مكتوب، قانون طبيعي
 Up-to-date حديث، منته من أعماله، حتى تاريخه
 Up-to-date حديث، حتى الوقت الحاضر
 Up tick ارتفاع السعر
 Up to the amount of حتى مبلغ، بحد أقصى قدره
 Update يستوفي، يستكمل
 Updated list قائمة مستوفاة
 Updating تحديث، تجيد
 Updating استكمال، استيفاء
 Upgrade يرقي
 Upgrade, to رقى، رفع إلى درجة أعلى
 Upgrading ترقية
 Upheaval انقالب، اضطراب
 Uphill task مهمة شاقة (أو عسيرة)
 Uphold, to عزز، أكد، التز بـ، حافظ
 Upkeep صيانة، حفظ
 Upkeep expenses مصاريف صيانة
 Upkeep of roads صيانة الطرق
 Upper أعلى، صعيد
 Upper asymptote خط التقارب األعلى
 Upper chamber مجلس اللوردات
 Upper class طبقة عليا، مجتمع راق
 Upper limit الحد األعلى
 Upper limit control الحد األعلى للرقابة
 Upper management اإلدارة العليا
 Upper maturity limit الحد األقصى لالستحقاق
 Upper middle-class طبقة وسطى
 Upper quartile الربيع األعلى
 Upset price سعر أساسي
 Upset, to قلب، أفسد، ابطل
 Upsetting قلب، إفساد، كسر
 Upstage يغطي على، يسرع األضواء من
 Upstart مبتدئ، حديث نعمة، محدث



 Upswing انتعاش، حركة صاعدة
 Upswing صعود، انتعاش
 Uptown حتى سكني
 Uptrend اتجاه نحو االرتفاع، ازدياد
 Upturn تحسن، تقدم
 Upward صاعد، إلى فوق، إلى أعلى
 Upward communication اتصال صاعد
 Upward error خطأ متصاعد، - متفاقم
 Upward mobility قدرة االنتقال ألعلى
 Upward phase طور االنتعاش، مرحلة الصعود
 Upward tendency تجاه إلى أعلى
 Upward trend اتجاه عام صعودي
 Upwards نحو العلى، متجه إلى أعلى، تقريبا
 Urban مدني، حضري، عمراني
 Urban center مركز حضري
 Urban planning تخطيط مدني
 Urbanism تنظيم المدن
 Urbanization تحضرن تطوير المدن
 Urbanization تحضر 
 Urge, to حدث، ألح، استعجل
 Urgency ضرورة، حاجة ملحة
 Urgent مستعجل، عاجل
 Urgent order طلبية عاجلة
 Usage استعمال، عادة، عرف
 Usage ُعرْف، طريقة االستعمال المعتادة
 Usages and customs عادات وأعراف
 Usages of trade أعراف تجارية، عادات تجارية
 Usance عرف، مدة عرفية قدرها ٣٠ يوما
 Usance مهلة عرفية
 Usance bill كمبيالة بمدة عرفية قدرها ٠٣ يوما
 Usance bill كمبيالة بمدة عرفية
 Use استعمال، استخدام ، استغالل، انتفاع 
 Use ُعرْف، استخدام، استعمال
 Use of funds استخدام األموال
 Use tax ضريبة االنتفاع
 Use, to استعمل، استخدم، استغل
 Useful مفيد، نافع
 User منتفع، مرتفق
 User cost تكلفة االنتفاع، تكلفة االرتفاق
 User cost تكلفة االستعمال
 User group مجموعة المستخدمين
 Usher حاجب محكمة
 Usual مألوف، معتاد
 Usual terms شروط معتادة
 Usucaption تملك بوضع اليد، تقادم مكسب
 Usufruct انتفاع، حق انتفاع
 Usufruct حق انتفاع
 Usufructuary صاحب حق انتفاع، منتفع، مرتفق
 Usufructuary صاحب حق االنتفاع، المنتفع
 Usufructuary right حق االنتفاع
 Usufructuary right حق االنتفاع
 Usurer مراب، مقرض المال بفائدة ربوية
 Usurer ُمَرابٍ 
 Usurious مراب، ربوي
 Usurious loan قرض ربوي
 Usurious loan قرض بربا
 Usurious price سعر ربوي، ثمن فاحش
 Usurious rate of interest سعر فائدة ربوي
 Usurpation اغتصاب
 Usurper مغتصب
 Usury ربا، مراباة، فائدة فاحشة، ربح فاحش
 Usury ربا
 Usury laws قوانين الربا



 Utilitarian متعلق بالمذهب النفعي، منفعي
 Utilitarian منفعي، نفعي
 Utilitarianism مذهب المنفعة
 Utilities مرافق
 Utility منفعة، منشأة ذات نفع عام
 Utility منفعة
 Utility المنفعة
 Utility and consumption theory نظرية المنفعة واالستهالك
 Utility function وظيفة المنفعة، دالة المنفعة
 Utility Fund أموال ألغراض النفع العام
 Utility maximization تعظيم المنفعة
 Utility of the wage منفعة األجر
 Utility programs برامج منفعة عامة
 Utility scale تدرج المنفعة
 Utility services خدمات ذات منفعة عامة
 Utility surface مسطح منتفع به
 Utilization استخدام، استعمال، استغالل
 Utilization انتفاع، استخدام، استعمال
 Utilization of a paten استغالل براءة اختراع
 Utilization of credit استعمال اعتماد
 Utilization of credit استعمال اعتماد
 Utmost good faith حسن نية مطلق
 Utopia عالم الخيال، خيال
 Utopia يوتوبيا
 Utopian socialism اشتراكية خيالية
 Utopian socialism االشتراكية الخيالية
 Utter (عملة مزورة) يُرّوج
 Utter barrister محام خارج البار 
 Utter, to نطق، أصدر، روج نقودا مزيفة
 Uttering -   إصدار عمالت مزيفة، تزييف العملة، تزوير
 Vacancy مكان شغر، وظيفة خالية، خلو، فراغ
 Vacancy خلو، شغور، مكان
 Vacancy ratio معدل المساكن الخالية
 Vacancy ratio نسبة المساكن الخالية
 Vacant شاغر، خال
 Vacant خال، شغر
 Vacant estate أموال سائبة
 Vacant position مركز شاغر
 Vacant post وظيفة شاغرة
 Vacant succession تركة شاغرة
 Vacate a judgment, to ألغى حكما
 Vacate a law, to ألغى قانونا
 Vacate an order, to ألغى قرارا، ألغى حكما قضائيا
 Vacate office, to استقال، أخلى وظيفة
 Vacate the premises, to أخلى األماكن
 Vacate, to أخلى، ترك، ألغى، استقال
 Vacation عطلة، إجازة
 Vacation إجازة
 Vacation pay أجر مدفوع أثناء اإلجازة
 Vacation with pay إجازة مدفوعة
 Vacation work العمل أثناء اإلجازة (أو العطلة)
 Vaccination تلقيح
 Vacuum فراغ، فضاء
 Vacuum cleaner مكنسة كهربائية، شفاط هواء
 Vade-mecum دليل، كتيب مرافق
 Vagrancy تشرد
 Vague standards معايير غامضة
 Valid صحيح، ساري المفعول، قانوني، صالح
 Valid صالح، نافذ، ساري المفعول
 Valid argument برهان قوي، حجة قوية
 Valid Costs التكاليف الحقيقية (غير المزورة)
 Valid for one day صالح لمدة يوم، سار --
 Valid objection اعتراض له وزنه



 Valid receipt مخالصة صحيحة
 Valid will وصية صحيحة
 Validation إثبات الصحة القانونية
 Validation of expenditure تسوية مصروف
 Validation of the contract إثبات صحة العقد
 Validity مدة سريان، مدة صالحية، صحة، صدق، نفاذ
 Validity صدق، صالحية، سريان المفعول 
 Validity of agreement صالحية العقد
 Validity of entries صحة القيود
 Valorem, ad valorem duty رسم قيمي
 Valorization تثبيت أسعار السلع، تثمين
 Valorization تقييم، تقدير، تثبيت األسعار
 Valorization scheme خطة تثبيت األسعار
 Valuable قيم، ثمين
 Valuable article; valuable good سلعة قيمة، بضاعة ذات قيمة
 Valuables أشياء ثمينة
 Valuables أشياء ثمينة
 Valuation تقييم، تقدير، تثمين
 Valuation تقييم، تقدير قيمة
 Valuation of assets تقييم األصول
 Valuation of assets تقييم األصول
 Valuation of investments تقييم االستثمارات
 Valuation of securities تقييم األوراق المالية
 Valuation of shares تقييم األسهم
 Valuation of stock تقييم المخزون
 Valuation of the risk تقييم الخطر، تقدير الخطر
 Valuator دالل، مثمن
 Valuator, valuer خبير مثمن
 Value قيمة، ثمن
 Value قيمة
 Value القيمة
 Value – Added القيمة المضافة
 Value – Added Tax ضريبة القيمة المضافة
 Value added قيمة مضافة
 Value added tax ضريبة على القيمة المضافة
 Value adjustment إعادة تقييم األصول
 Value aggregates مجموع القيم
 Value analysis تحليل القيمة
 Value Analysis تحليل القيمة
 Value as a going concer قيمة المنفعة، قيمة االستعمال
 Value at cost قيمة التكلفة، قيمة شرائية
 Value at cost قيمة التكلفة
 Value at par قيمة اسمية، قيمة التعادل
 Value at par قيمة التعادل
 Value bill of exchange كمبيالة ذات قيمة
 Value date تاريخ االستحقاق، حق
 Value date تاريخ االستحقاق، تاريخ تحددي القيمة
 Value engineering هندسة القيمة
 Value for collection قيمة برسم التحصيل
 Value for collection قيمة برسم التحصيل
 Value goods, to قيم البضائع، أجرى جردا للسلع
 Value in account قيمة في الحساب
 Value in cash قيمة نقدا
 Value in exchange قيمة المبادلة، قيمة مقابلة
 Value in exchange قيمة تبادلية
 Value in use قيمة المنفعة
 Value in use قيمة استعمالية
 Value index أرقام قياسية للقيمة، مؤشر قيمي
 Value judgement حكم تقديري
 Value judgment حكم تقديري، حكم تفضيلي
 Value maximization تعظيم القيمة
 Value of assets قيمة األصول
 Value of fixed assets قيمة األصول الثابتة



 Value of goods قيمة السلع
 Value of labor قيمة العمل
 Value of money قيمة العملة
 Value of money قيمة النقود
 Value of replacement قيمة بديلة، قيمة اإلحالل
 Value of the consignment: value of قيمة الشحنة
 Value received قيمة مسلمة، خالص القيمة
 Value received in cash قيمة وصلت نقدا
 Value variables متغيرات في القيمة
 Value, to قيم، قدر الثمن، جرد
 Valued مقيم، مقدر، ثمين
 Valued ُمقَيَْم، ُمقََدر
 Valued at cost مقيم بسعر التكلفة
 Valued policy بوليصة تأمين محددة القيمة
 Valueless بدون قيمة، بال قيمة
 Valueless money وعود معسولة، كالم بال قيمة، عملة بال قيمة
 Valueless securities أوراق مالية بدون قيمة
 Valuer مثمن، خبير مثمن، مراجع، مفتش
 Valuer, valuator خبير مثمن
 Valuing تثمين، تقدير، تقييم
 Van شاحنة صغيرة
 Vanguard مقدمة، طليعة
 Variability تغير، قابلية للتغير
 Variability قابلية للتغيير
 Variable متغير، متباي، متفاوت
 Variable متغير، عنصر متغير
 Variable-yield securities أوراق مالية بعائد متغير
 Variable Annuity سناهية متحولة
 Variable budget موازنة متغيرة
 Variable budget ميزانية متغيرة
 Variable Budget الميزانية المتغيرة
 Variable capital رأس مال متغير
 Variable Costing التكاليف المتغيرة
 Variable Costing التثمين المتغير
 Variable costs  تكاليف متغيرة
 Variable data بيانات متغيرة
 Variable Element العنصر المتغير
 Variable elements عناصر متغيرة
 Variable exchange عملة أجنبية غير محدودة القيمة
 Variable Expense المصروفات المتغيرة
 Variable expenses مصروفات متغيرة
 Variable Factor Programming وضع برامج العوامل المتغيرة
 Variable factory overhead تكاليف المصنع اإلضافية المغيرة
 Variable interest فائدة متغيرة
 Variable interest rate سعر فائدة متغير
 Variable proportions نسب متغيرة
 Variable yield investments استثمارات متباينة العائد
 Variables المتغيرات
 Variably-yield investments استثمارات بعوائد متغيرة
 Variance تباين، اختالف، انحراف، تباعد، خالف
 Variance تباين، انحراف، اختالف
 Variance التباين
 Variance analysis تحليل التباين
 Variance Analysis تحليل التباين
 Variance analysis تحليل التباين
 Variance between classes قروض بين الطبقات
 Variance component عنصر التباين
 Variance of the residuals تباين الفضالة، اختالف القيم المتبقية
 Variance within classes تباين بين الطبقات
 Variant متغير، عامل متغير، بديل
 Variant مختلف، مغاير، متباين
 Variants of the variate بدائل المشروع
 Variation تغير، تردد، تطور، تباين



 Variation اختالف، تغير، تعديل
 Variation between classes تباين بين الطبقات
 Variation of risk تغير الخطر، تغير درجة الخطر
 Variation within classes اختالف بين الطبقات
 Variety تنوع، تنويع، تشكيلة، منوعات
 Variety تشكيلة
 Variety of products تشكيلة منتجات
 Variety reduction اإلقالل من تنويع األصناف
 Variety Reduction اإلقالل من تنويع األصناف
 Variety retail store متجر لبيع أصناف متنوعة بالتجزئة
 Variety store بقالة
 Variety store متجر متنوعات
 Various متنوع، متعدد األشكال، كثير، مختلف، شتى
 Various kinds أنواع مختلفة
 Various strata of society مختلف الطبقات االجتماعية
 Vary as, to انحرف في ذات االتجاه
 Vary from the law, to خالف القانون
 Vary inversely with, to انحرف في اتجاه عكسي
 Vary, to اختل، تنوع، تغير، تفاوت، انحرف
 Varying متغير، متفاوت
 Varying degree of accuracy درجة متفاوتة من الدقة
 Vault غرفة محصنة
 Vault cash احتياطي من النقد
 Vault; strong room غرفة محصنة تحت األرض
 Vector متجه، قوة موجهة، ناقل
 Vector متجه
 Vegetable crops حاصالت خضروات
 Vehicle مركبة، عربة
 Vehicle currency عملة التدخل
 Veil حجاب، نقاب، برقع، قناع
 Veil of money شعار نقدي، قناع نقدي
 Veil of money غطاء نقدي
 Veiled ُمقَنّع، مستتر
 Velocity سرعة
 Velocity of circulation سرعة التداول
 Velocity of money سرعة دوران النقود
 Vend يبيع 
 Vend, to باع، ابتاع، أذاع رأيا
 Vendee مشتر، مبيع له
 Vendee مشتر
 Vendibility قابلية للبيع، إمكانية البيع
 Vendible قابل للبيع، يمكن بيعه
 Vendible produce منتجات قابلة للبيع
 Vending بيع 
 Vending machine آلة بيع تلقائي
 Vending machine آلة بيع
 Vendor بائع 
 Vendor company شركة مقدمة حصة
 Vendor’s asses قيمة حصص المساهم
 Vendor’s lien امتياز البائع
 Vendor’s shares اسهم حصص المساهمة، أسهم حصص  التأسيس
 Vendors shares اسهم تأسيس
 Vendue بيع بالمزاد العلني
 Vendue master بائع في مزاد علني
 Veneer logs خشب أبلكاش
 Ventiduct منفذ تهوية
 Ventilation تهوية، تبويب
 Ventilation تهوية
 Ventilator مروحة
 Venture منشأة، مخاطرة، مضاربة
 Venture مشروع
 Venture capital رأس مال المخاطرة، رأس مال المساهمة  األولى
 Venture capital رأس مال مشترك



 Venture money مال محل مغامرة
 Venue اختصاص محلي
 Verbal شفوي، شفهي
 Verbal instructions تعليمات شفهية
 Verbal offer عرض شفهي
 Verbatim حرفيا، بالنص
 Verdict حكم محلفين، رأى، حكم
 Verdict قرار المحلفين
 Verge; virge دائرة اختصاص
 Verification مراجعة، تحقق، تثبت، تدقيق
 Verification of invoices التحقق من صحة الفواتير
 Verification of licenses فحص التراخيص
 Verification of power of attorney التحقق من صحة نيابة العضو
 Verified copy صورة مصدقة
 Verifier آلة مراجعة
 Verify يتحقق من، يُْثبِت
 Verify an account, to راجع حسابا
 Verify, to راجع، تحقق، فحص
 Version ترجمة، رواية
 Vertex رأس 
 Vertex of angle رأس الزاوية
 Vertical رأسي، عمودي
 Vertical analysis تحليل رأسي
 Vertical analysis تحليل رأسي
 Vertical angles زاويتان متقابلتان عند الرأس
 Vertical chart خريطة رأسية
 Vertical combination تكامل رأسي
 Vertical combination اتحاد رأسي
 Vertical diversification تنويع رأسي
 Vertical divisions تقسيمات رأسية
 Vertical expansion توسع رأسي
 Vertical extensions زيادة رأسية في االرتفاع
 Vertical feed تغذية رأسية
 Vertical filing الحفظ الرأسي للملفات
 Vertical integration تكامل رأسي
 Vertical Integration التكامل العمودي (الراسي)
 Vertical line خط عمودي
 Vertical mobility انتقال العمال بين أعمال مختلفة
 Vertical motion حركة رأسية
 Vertical organization تنظيم رأسي
 Vertical trustification اتحاد قمة للمنتجين
 Vertices رؤوس
 Very جًدا، بشدة
 Vessel سفينة، مركب، باخرة
 Vessel مركب، باخرة، وعاء
 Vest, to خول، قلد، أناط
 Vested آيل، مستحق
 Vested discount خصم مكتسب
 Vested interest; vested right مصلحة مكتسبة، منفعة مقررة، حق مكتسب
 Vested interests فوائد مكتسبة
 Vested rights حقوق مكتسبة
 Vestibule training تدريب في مدرسة المصنع
 Veteran عائد من الخدمة العسكرية، محارب قديم
 Veterans preference تفضيل قدماء المحاربين
 Veterinary certificate شهادة بيطرية
 Veterinary certificate شهادة بيطرية
 Veto اعتراض، حق الرفض، فيتو
 Veto, to اعترض، منع، أبى، رفض
 Vetoer مستخدم حدق الفيتو
 Vetoing stock سهم يخول حق االعتراض
 Vexatious actions دعاوي كيدية، سوء استخدام اإلجراءات  القضائية
 Via عن طريق، بواسطة
 Via عن طريق



 Viability القابلية لالستمرار
 Viability of a project سالمة مشروع، قدرة المشروع على البقاء
 Viable قابل لالستمرار، صالح
 Vibration ذبذبة
 Vicarious نائب، مفوض
 Vicarious liability مسئولية مدنية
 Vicarious power سلطة مفوضة
 Vice نقيصة، عيب
 Vice نائب رئيس مجلس إدارة
 Vice نائب
 Vice-Chairman نائب، قائمقام
 Vice-consul نائب قنصل
 Vice-manager نائب مدير
 Vice-minister نائب وزير
 Vice-President نائب رئيس
 Vice-President نائب رئيس قطاع، نائب مدير عام
 Vice-president نائب رئيس
 Vice versa والعكس بالعكس
 Vice versa العكس بالعكس
 Vicinal قريب، مجاور، جار
 Vicinal road طريق مجاور
 Vicinity جوار، قرب
 Vicious معيب، شرير، باطل
 Vicious circle حلقة مفرغة
 Vicious circle of poverty حلقة فقر مفرغة
 Victory نصر، انتصار
 Victualler متعهد مواد غذائية
 Victuals مواد غذائية، زاد
 Victuals and supplies مواد غذائية وتموينية
 Videlicet أي، بمعنى، يعني
 Video جهاز فيديو
 Video monitor مراقب بصري
 Video printer طابعة تصويرية
 Video tape شريط تسجيل برنامج تليفزيوني
 View رأى، رؤية، منظر، مشهد
 Vigilance حذر، تيقظ، احتياط
 Vigilance يقظة، حذر
 Vigilance work عمل يتطلب يقظة
 vigor نشاط، قوة، سريان مفعول
 Village قرية 
 Village council مجلس القرية
 Village economy اقتصاد قروي
 Vindicate, to دافع، ادعى، أيد، برر
 Vindictive عابي، انتقامي
 Vindictive damages تعويض عن الضرر األدبي
 Vinegar خل، حمض
 Vintage stroke ضربة معلم
 Violate, to انتهك، اعتدى، اغتصب
 Violating law clause شرط مخالفة القانون
 Violation انتهاك، اعتداء، اغتصاب
 Violence عنف، إكراه، قسوة
 Violent عنيف، قاس
 Virgin medium وسط خام
 Virtual واقعي، كامن، تقديري
 Virtual storage system نظام التخزين الظاهري
 Virtue صفة، فضيلة، قوة
 Vis-à-vis تجاه، إزاء، قبالة
 Visa تأشيرة
 Visa policy نظام التأشيرات
 Visible منظور
 Visible مرئي
 Visible balance ميزان منظور
 Visible exports صادرات منظورة



 Visible exports صادرات منظورة
 Visible filing حفظ مرئي
 Visible imports واردات منظورة
 Visible index فهرس مرئي
 Visible items بنود منظورة، أصناف منظورة
 Visible payments مدفوعات منظورة
 Visible supply إمدادات منظورة
 Visible trade تجارة منظورة
 Visible trade تجارة منورة
 Visible underemployment بطالة جزئية ظاهرة 
 Visitor زائر، مفتش
 Visitor’s tax ضريبة إقامة
 Visitor’s tax ضريبة إقامة 
 Visual بصري
 Visual aids وسائل بصرية
 Visual display unit وحدة عرض مرئي
 Visual education تعليم باستخدام وسائل بصرية
 Visual media وسائل بصرية
 Visual Punch (ed) Card البطاقة المثقبة البصرية
 Visual selection اختيار بصري
 Vital حيوي، خاص بالسكان
 Vital حيوي
 Vital data بيانات الحالة المدنية
 Vital records سجل األحوال المدنية
 Vital statistics إحصاءات سكانية
 Vital statistics إحصاءات حيوية
 Vitiate, to أفسد، أبطل 
 Viticulture زراعة الكروم
 Vivos, inter - بين األحياء
 Viz أي، يعني، أعني
 Vocation مهنة
 Vocation guidance توجيه مهني
 Vocational مهني، فني، حرفي
 Vocational مهني
 Vocational counselor موجه مهني
 Vocational diagnosis تشخيص مهني
 Vocational education تعليم مهني
 Vocational guidance توجيه مهني
 Vocational rehabilitation إعادة التأهيل المهني
 Vocational school مدرسة مهنية
 Vocational selection اختيار مهني
 Vocational test اختبار مهني
 Vocational training تدريب مهني
 Vocational training تدريب مهني
 Vocational Training التدريب المهني
 Voice صوت
 Void الغ، باطل، بدون قيمة
 Void باطل، الغ، بدون قيمة
 Void a contract, to أغلى عقدا، فسخ عقدا
 Void contract عقد باطل
 Void money-order حوالة بريدية الغية
 Void, to أغلى، أبطل
 Voidable قابل لإلبطال (أو اإللغاء)
 Voidable contract عقد قابل لإلبطال
 Voidance إبطال، إلغاء
 Voidness بطالن
 Volatil market سوق متقلبة
 Volatile data بيانات متطايرة
 Volatile market سوق غير مستقرة
 Volatile memory ذاكرة متطايرة
 Volatile prices أسعار متقلبة
 Volume حجم، مجلد، كتاب، مستوى
 Volume business خدمات مصرفية نمطية، خدمات مصرفية  متكاملة



 Volume chart خريطة كمية عمل
 Volume Chart رسم بياني للحجم
 Volume discount خصم الكمية
 Volume Discount حسم الكمية
 Volume index مؤشرات األحجام، فهرس كتاب
 Volume of business حجم األعمال، رقم األعمال
 Volume of business حجم األعمال التجارية
 Volume of current output حجم اإلنتاج السائد
 Volume of employment حجم العمالة
 Volume of money كتلة نقدية
 Volume of orders حجم األوامر
 Volume of production حجم اإلنتاج
 Volume of sales حجم المبيعات
 Volume of trade حجم التجارة
 Volume profit analysis تحليل العالقة بين حجم األعمال والربح
 Volume variance تباين الحجم
 Voluntary اختياري، طوعي، رضائي، خيري، مجاني
 Voluntary اختياري، تطوعي
 Voluntary arbitration تحكيم اختياري
 Voluntary bankruptcy إفالس اختياري
 Voluntary bankruptcy إفالس اختياري
 Voluntary Chain سلسلة اختيارية
 Voluntary fund صندوق تبرعات
 Voluntary insurance تأمين اختياري
 Voluntary liquidation تصفية اختيارية
 Voluntary liquidation تصفية رضائية
 Voluntary loan قرض اختياري
 Voluntary reserves احتياطيات حرة، - غير مقررة قانونا
 Voluntary restreint of export تحديد اختياري للصادرات
 Voluntary saving ادخار اختياري
 Voluntary social insurance تأمين اجتماعي اختياري 
 Vostro account حسابكم لدنيا، حساب المراسل طرف البنك
 Vostro account; due to banks, حسابكم لدنيا، مستحق للمصارف
 Vote صوت، اقتراع، تصويت، انتخاب
 Vote َصْوت، يصوت
 Vote by proxy, to صوت بالتوكيل
 Vote supplies, to اقترع على اعتمادات
 Vote, to سوت، أعطى سوتا، أدلى بصوت، انتخب،  اقترع
 Votes in favor اقتراع لصالح
 Votes recorded أصوات مسجلة، عدد األصوات المعطاة
 Voting تصويت، اقتراع
 Voting تصويت، اقتراع
 Voting-paper بطاقة انتخاب، تذكرة انتخاب
 Voting age سن االنتخاب، سن االقتراع
 Voting by proxy تصويت بالنيابة
 Voting power سلطة االقتراع
 Voting power قوة التصويت
 Voting right حق االنتخاب، - االقتراع، - التصويت
 Voting right حق االقتراع
 Voting shares أسهم لحاملها حق التصويت
 Voting shares; أسهم تتمتع بحث االقتراع
 Vouch for, to ضمن، كفل، سئل عن
 Vouch, to شهد، قرر، كفل، ضمن، أيد
 Vouchee كفيل، ضامن
 Voucher مستند قيد حسابي، شهادة، مستند مؤيد
 Voucher إيصال، مستند قيد
 Voucher check شيك مستندي
 Voucher for receipt إيصال 
 Voucher Index فهرس مستندات
 Voucher register سجل مستندات القيد
 Vouchers numbers أرقام المستندات المؤيدة
 Vouchers payable أوراق دفع
 Vouchers payable مستندات دائنة



 Vouchers system نظام مستندات القيد
 Vouchers system of accounting نظام المحاسبة بمستندات القيد
 Voyage سفر بالبحر، رحلة بحرية
 Voyage رحلة بحرية
 Voyage charter party عقد إيجار سفينة لرحلة
 Voyage insurance تأمين لرحلة بحرية
 Voyage policy بوليصة تأمين لرحلة بحرية
 Vulgar عامي، شائع، عادي، دارج، فظ
 Vulgar economics اقتصاد دارج، اقتصاد العامة
 Vulgar fraction كسر عادي
 Vulgar fraction كسر اعتيادي
 Wad of banknotes رابطة أوراق نقد
 Wage أجر، أجرة، مرتب
 Wage أجر
 Wage-earner عامل باألجر، أجير
 Wage-freeze تجميد األجور
 Wage-fund مخصص لألجور
 Wage-goods سلع أجرية
 Wage-hour law قانون األجور وساعات العمل
 Wage-price spiral حلزونية األسعار واألجور
 Wage-price spiral لولبية اٍألسعار واألجور
 Wage-push دفعة لزيادة األجر
 Wage-sheet كشف األجور، كشف المرتبات
 Wage-units وحدات األجر
 Wage-worker عامل باألجر
 Wage adjustment تعديل األجور، إصالح األجور
 Wage advance plan نظام مقدم األجر
 Wage analysis sheet كشف تحليلي لألجور
 Wage Analysis Sheet قائمة األجور التحليلية
 Wage and salary administration إدارة األجور والمرتبات
 Wage and salary survey استقصاء عن المرتبات واألجور
 Wage arbitration تحكيم متعلق باألجور
 Wage assignment التنازل عن األجر 
 Wage bill مجموع األجور
 Wage brackets شرائح األجور
 Wage claims مطالبة باألجر
 Wage cost variance انحراف تكلفة األجور
 Wage Cost Variance انحراف كلفة األجور
 Wage costs تكلفة اليد العاملة، مصروفات األجور
 Wage cots تكلفة األجور
 Wage councils لجان األجور
 Wage curve منحنى األجور
 Wage cut اقتطاع من األجر
 Wage cuts تخفيض األجور
 Wage determination تحديد األجر
 Wage determination تحديد األجور
 Wage differential تفاوت األجور
 Wage differentials تفاوت بين األجور
 Wage drift انسياب األجور، انسياق -
 Wage drift اتجاه األجور نحو االرتفاع
 Wage earner أجير، مأجور
 Wage earning class طبقة األجراء
 Wage freeze تجميد األجور
 Wage fund theory نظرية مخصص األجور
 Wage hike ارتفاع األجور
 Wage in kind أجر عيني
 Wage incentive حافز أجري
 Wage incentives حوافز اجرية
 Wage increase زيادة األجور
 Wage index مؤشر األجور
 Wage index numbers األرقام القياسية لألجور
 Wage insurance تأمين على األجور
 Wage lag تغيير األجور بتغيير األسعار



 Wage level مستوى األجور
 Wage levels مستويات األجور
 Wage market سوق األجور
 Wage parity تكافؤ األجور
 Wage Percentage Rate النسبة المئوية من األجور المباشرة
 Wage policy سياسة األجور
 Wage privilege امتياز األجور
 Wage proposals عروض بزيادة األجر
 Wage pyramid هرم األجور
 Wage rate معدل األجور
 Wage rate معدل األجور
 Wage rate variance انحراف معدل األجور
 Wage Rate Variance انحراف معدل األجور
 Wage restraint كبح جماح األجور، الحد من زيادة األجور
 Wage scale سلم األجور
 Wage sheet جدول قبض (األجور اليومية)
 Wage stabilization تثبيت (أو استقرار) األجور
 Wage structure هيكل األجور
 Wage survey دراسة ميدانية لألجور
 Wage tax ضريبة األجور، ضريبة المرتبات
 Wage tax ضريبة على األجور
 Wage zone منطقة األجور
 Wage zone منطقة أجور
 Wager مراهنة، رهان
 Wager insurance عقد تأمين ليس للمؤمن فيه صالح في الشيء  المؤمن عليه
 Wages األجور
 Wages agreement اتفاقية متعلقة باألجور
 Wages and tax statement بيان األجور والضرائب
 Wages bill إجمالي األجور
 Wages board مجلس األجور
 Wages check شيك مرتبات، شيك أجور
 Wages check شيك أجور
 Wages scale سلم األجور
 Wagon عربة، مركبة شحن
 Wait انتظار، ترقب، فترة استراحة
 Wait انتظار، فترة راحة
 Wait in queue فترة االنتظار، طابور انتظار
 Waiting انتظار، ترقب
 Waiting انتظار
 Waiting line طابور انتظار
 Waiting line theory نظرية صفوف االنتظار 
 Waiting list قائمة انتظار
 Waiting list قائمة انتظار
 Waiting period فترة انتظار
 Waiting period; time of waiting مدة انتظار، فترة انتظار
 Waiting room غرفة انتظار
 Waiting time, waiting latency وقت االنتظار
 Waive يتنازل عن، يتخلى عن
 Waive a claim, to تخلي عن المطالبة، نزل عن طلب
 Waive a jury, to تخلي عن حكم هيئة المحلفين
 Waive a right; to تنازل عن حق، نزل عن حقه
 Waive an objection, to أقلع عن المعارضة، تخلى عن معارضته
 Waive, to تخلي، تنازل، ترك
 Waiver تنازل، تخل، ترك، عدول
 Waiver تنازل اختيار
 Waiver clause شرط التنازل 
 Waiver clerk موظف استقبال
 Waiver of age إعفاء من شرط السن
 Waiver of claim تنازل عن مطالبة، عدول عن مطالب
 Waiver of conditions مخالفة الشروط
 Waiver of lien تنازل عن امتياز
 Waiver of privilege تنازل عن حق الرد
 Waiver of protest تنازل عن حق االحتجاج



 Waiver of protest التنازل عن حق االحتجاج
 Waiver period فترة سماح، فترة إعفاء من دفع الفوائد
 Waiving تنازل، إعفاء
 Waking of prices انخفاض األسعار
 Walk-out إضراب، مغادرة القاعة بشكل احتجاج
 Walk out إضراب عن العمل
 Walk out, to أشرب عن العمل
 Walk, to سار، مشى
 Wall حائط، جدار، حاجز
 Wall-streeter مضارب في بورصة نيويورك
 Wall chart خريطة حائط
 Wall Street سوق األوراق المالية في نيويورك
 Wall street سوق األوراق المالية في نيويورك
 Walls in disrepair حوائط متصدعة
 Want احتياج، ضيق، نقص، حاجة، عوز
 Want رغبة، نزعة، حاجة
 Want a situation, to طلب وظيفة، بحث عن وظيفة
 Want ads إعالنات عن وظائف
 Want creation خلق الحاجة
 Want money, to احتاج إلى نقود
 Want of balance اختالل الميزان
 Want of care إهمال، في حاجة إلى عناية
 Want of care افتقار إلى العناية
 Want of money عوز، نقص نقود، حاجة إلى مال
 Want of money افتقار إلى المال
 Want slips قائمة السلع المطلوبة
 Want, to نقص، طلب، احتاج، رغب، أراد
 Wantage نقص، عجز
 Wanted مطلوب، مرغوب فيه
 Wanton negligence إهمال طائش
 Wants الرغبات (النزعات)
 War حرب
 War حرب
 War bond سندات حرب، سندات دفاع وطني
 War bonus عالوة حرب
 War clause شرط الحرب
 War clause شرط الحرب
 War damages أضرار حرب
 War debt دين حرب
 War economy اقتصاد حرب
 War indemnity تعويضات حرب
 War loan قرض حرب
 War loan قرض للدفاع الوطني
 War pension معاش محاربين
 War preparations استعدادات الحرب
 War reparations إصالحات ما أفسدته الحرب
 War risk خطر الحرب
 War risk insurance التأمين ضد خطر الحرب
 War veteran محارب قديم، من المحاربين القدماء
 Ward حراسة، وصاية، صبي تحت الوصاية، حي،  دائرة
 Ward قاصر موصى عليه
 Warden حارس، قيم، وصي، مدير، عميد
 Wardmote مجلس إدارة مدينة لندن
 Ware سلع، بضائع، أصناف
 Ware potetoes بطاطس حفظ
 Warehouse مخزن استيداع، مستودع
 Warehouse مستودع
 Warehouse bond سند مستودع
 Warehouse charges رسوم تخزين، أجرة -
 Warehouse charges نفقات التخزين
 Warehouse clause شرط التأمين من مخازن اإليداع إلى مخازن  اإليداع
 Warehouse goods سلع مخزونة
 Warehouse keeper أمين مستودع



 Warehouse keeper’s order إذن خروج من المستودع
 Warehouse receipt إيصال تخزين بضاعة بمخازن اإليداع
 Warehouse receipt إيصال مستودع
 Warehouse warrant شهادة إيداع بضائع، - مخازن اإليداع
 Warehouse warrant مستند صرف بضاعة من المخزن
 Warehouse, to خزن، أودع، استودع
 Warehoused مودع بالمخازن
 Warehoused goods بضائع مودعة بالمخازن
 Warehouseman أمين مستودع
 Warehousing إيداع بضائع، تخزين بضائع
 Warehousing التخزين
 Warehousing charges مصاريف تخزين
 Warehousing costs تكاليف التخزين
 Warehousing Costs تكاليف التخزين
 Warehousing entry إقرار إيداع بالمخازن
 Warehousing entry بيان مخزني
 Warehousing system نظام المستودعات
 Warfare حرب، صراع، عمل حربي
 Warhead طوربيد، قذيفة
 Warning إخطار، إنذار، تحذير
 Warning device جهاز إنذار، نظام -
 Warning notice تحذير، إنذار
 Warning signal عالمة تحذير، إنذار
 Warning strike إضراب تحذيري
 Warpage جر، سحب، قطر
 Warpage dues رسوم جر (أو سحب، أو قطر)
 Warrant أمر، رخصة، تصريح، ضمانة، كفالة،  ضامن، كمبيالة، إذن تسليم، أمر، شهادة، 
 Warrant ضمان، أمر قضائي
 Warrant for attachment أمر حجز
 Warrant for payment أمر دفع
 Warrant for payment أمر دافع
 Warrant issue حق الخيار في االكتتاب في قرض عام
 Warrant of arrest أمر إيقاف، أمر بالقبض، أمر بالحضور
 Warrant of attorney توكيل، تفويض
 Warrant of attorney تفويض شرعي، وكالة قانونية
 Warrant of dispossess أمر طرد
 Warrant of extradition أمر بتسليم مجرم
 Warrant, to صرح، رخص، كفل
 Warrantable قابل للتبرير، مشروع، جائز، مباح
 Warrantable outlay مصروف له ما يبرره
 Warranted مضمون، مرخص
 Warranted مضمون
 Warranted for a period of مضمون لفترة
 Warranted rate of growth معدل نمو مضمون
 Warrantee مضمون، مكفول
 Warrantee مضمون له
 Warranter ضامن، كفيل
 Warrantor ضامن، كفيل
 Warrants Payable سندات دفع
 Warranty ضمان، كفالة، ترخيص
 Warranty ضامن، كفالة، تعهد
 Warranty تعهد، ضمان، كفالة
 Warranty clause شرط الضمان
 Warranty deed سند ضمان
 Warranty of seaworthiness ضمان صالحية المالحة
 Wash-out إخفاق تام
 Wash sale بيع صوري
 Wash sales of stocks, to أجرى عمليات بيع صورية لورقة مالية
 Wash, to غسل
 Washed sale بيع صوري
 Washing غسيل
 Wastage تبذير، إسراف، ضياع، خسارة
 Wastage تلفن نقص كمية عبوة



 Wastage of effort and money ضياع الجهد والمال
 Waste إسراف، ضياع، نفاية، تبذير، خسارة
 Waste ضياع، فاقد، عادم
 Waste بور، مهمل
 Waste book مسودة
 Waste book دفتر مسودة
 Waste disposal رفع الفضالت
 Waste land أرض بور
 Waste management policy سياسة استغالل الفضالت
 Waste money, to بدد المال، أسرف
 Waste pipes مواسير صرف
 Waste product فضالت إنتاج
 Waste streams; industrial waste فواقد صناعية، فضالت صناعي، مخلفات  صناعية
 Waste water مياه صرف
 Waste, to أسرف، بدد
 Wasteful مسرف، مبذر
 Wasteful expenditure مصاريف هالكة، إسراف
 Wastes of competition فاقد ناتج عن المنافسة
 Wastes of monopoly إسراف في االحتكار
 Wasting معيب، مستهلك
 Wasting Asset األصل المتناقص
 Wasting assets أصول مستهلكة، أصول في بسبيلها إلى  النضوب
 Wasting assets أصول قابلة للنفاد، أصول مستهلكة
 Watch, to سهر، تيقظ، تنبه، راقب
 Watchdog committee لجنة رقابة
 Watching حراسة، مراقبة
 Watchman حارس، رجل أمن
 Watchman حارس، خفير
 Watchword كلمة السر
 Water ماء، مياه
 Water-company شركة المياه
 Water-cooler مبرد مياه
 Water-power قوى مائية
 Water carriage نقل مائي
 Water discharge صرف المياه
 Water distributing point مركز توزيع المياه
 Water headers خزان مياه علوي
 Water pollutant تلوث المياه، مياه ملوثة
 Water pollution تلوث المياه
 Water power القدرة المائية
 Water supply توريد مياه
 Watered capital راس مال ضعيف القيمة، رأس مال هالك
 Watered capital stocks أسهم رأس مال ضعيفة القيمة (بسبب إصدار  أسهم مجانية
 Watered stocks أسهم انخفضت قيمتها 
 Watering تناقص قيمة الشيء
 Waterline خط بحري
 Watermark عالمة مائية
 Waterproof ال ينفذ منه الماء، ضد الماء
 Watershed year عام الحسم
 Waterway ممر مائي، طريق مائي
 Waterway طريق مالحي
 Watt وات (وحدة القوة الكهربائية)
 Wave موجة، تموج
 Wave موجة
 Wave-length طول الموجة
 Wave of depression موجة كساد
 Wave of inflation موجة تضخم
 Wave of selling orders موجة تخلص من األوراق المالية
 Wave of speculation موجة مضاربة
 Wave of urbanization موجة تحضر
 Waver clause شروط التخلي، شرط العدول
 Wax شمع
 Wax seal ختم شمع



 Wax, to شَمع
 Way طريق، ممر، سبيل، اتجاه
 Way-bill وثيقة نقل بري، قائمة بأسماء الركاب
 Way of business نهج العمل، حرفة
 Waybill قائمة بضائع مشحونة بًرا
 Ways and customs عادات وتقاليد
 Ways and means advances قروض بنك إنجلترا للحكومة البريطانية
 Weak currency عملة ضعيفة
 Weak market سوق ضعيفة الطلب
 Weak market سوق ضعيفة
 Weaken, to أضعف، ضعف
 Weakness ضعف، وهن، انخفاض القيمة
 Weakness of a currency ضعف عملة، انخفاض قيمة عملة
 Weakness of the economy ضعف االقتصاد
 Weal مال، خير، رفاهية، رخاء
 Wealth ثروة، غنى، يسار، حقوق ملكية
 Wealth ثروة
 Wealth-owning class طبقة أصحاب الثروات
 Wealth maximization تعظيم الثروة
 Wealth of the community ثروة قومية
 Wealth tax ضريبة على الثروة
 Wealth tax ضريبة الثروة
 Wealthy ثري، موسر
 Wealthy landlord من ذوي األمالك
 Weapon سالح، تسليح
 Wear استعمال، استهالك، إهالك، انخفاض القيمة
 Wear-and-tear allowance مخصص اإلهالك
 Wear and tear تآكل من االستعمال، بلى وتمزق
 Wear and tear استهالك ناتج عن االستعمال العادي
 Wear of a coin تآكل عملة معدنية
 Wearing apparel الملبوسات
 Weaving mill مصنع غزل
 Week أسبوع
 Week-end نهاية األسبوع، عطلة أسبوعية
 Weekday يوم عمل
 Weekly أسبوعي
 Weekly fixtures قروض لمدة سبعة أيام
 Weekly half-holiday إجازة نصف يوم قبل آخر أيام األسبوع
 Weekly hours ساعات عمل أسبوعية
 Weekly loans قروض لمدة سبعة أيام
 Weekly paper مجلة أسبوعية
 Weekly rest day يوم الراحة األسبوعية
 Weekly return بيان أسبوعي
 Weekly returns بيانات أسبوعية
 Weekly wages أجر أسبوعي
 Weigh وزن، عملية وزن
 Weigher َوّزاَن
 Weight وزن، حمولة، زنة، أهمية
 Weight وزن، ثقل
 Weight allowed free معفي من أجرة الوزن
 Weight ascertained وزن مؤكد
 Weight certificate شهادة وزن
 Weight certificate شهادة وزن، علم وزن
 Weight goods بضاعة ثقيلة الوزن
 Weight note بطاقة وزن
 Weight, to حمل، أثقل، وزن، قبن
 Weighted مرجح
 Weighted محمل، موزون
 Weighted average متوسط موزون
 Weighted average وسط مرجح
 Weighted Average المعدل المرجح
 Weighted average costing method حساب التكلفة بطريقة السوط المرجح
 Weighted average inventory method الجرد بطريقة متوسط السعر المرجح



 Weighted average price متوسط السعر المرجح
 Weighted indexes مؤشرات موزونة
 Weighted mean وسيلة موزونة
 Weighted trade basis أساس موزون للتجارة
 Weighting ترجيح، وزن
 Weighting patterns صيغ ترجيح
 Weighting system نظام ترجيح
 Weightless عديم الوزن
 Weights and measure act قانون األوزان والمقاييس
 Weights and measures  موازين ومقاييس
 Welfare رخا، رفاهية، مزايا جماعية
 Welfare رفاهية
 Welfare activities جمعيات خيرية
 Welfare amenities مرافق الرعاية االجتماعية
 Welfare benefits خدمات اجتماعية
 Welfare economics اقتصاديات الرفاهية
 Welfare economics اقتصاديات الرفاهية
 Welfare expenditures مصروفات اجتماعية
 Welfare fund صندوق الرعاية االجتماعية
 Welfare payments إعانات اجتماعية
 Welfare state دولة الرفاهية
 Welfare state دولة الرفاهية
 Welfare theory نظرية الرفاهية
 Welfare transfers تحويالت اجتماعية
 Well جيد، حسن، واضح، بدقة
 Well-being رفاهية، خير، صالح
 Well-established business منشأة عريقة
 Well-placed shares اسهم رائجة
 Well-planned مخطط بدقة
 Well defined محدد بدقة
 Well maintained prices اسعار مستقرة
 Well preserved محفوظ تماما
 Well stocked with مخزون وفير
 Wharf رصيف بحري، رصيف ميناء، مكان التراكي
 Wharf رصيف
 Wharf dues رسوم رسو، رسوم رصيف
 Wharf finger حارس الرصيف، ناظر الرصيف
 Wharfage رسو على الرصيف، إقالع من الرصيف،  تخزين، رسوم رصيف
 Wharfage عوائد الرصيف
 Wharfage charges رسوم رسو
 Wharfinger ناظر الرصيف
 Wheat قمح، حنطة
 Wheat pit سوق القمح
 Wheat pool احتكار القمح
 Wheat price indicator مؤشر أسعار القمح
 Wheel printer طابعة ذات عجلة
 When due عند االستحقاق
 When encashed بعد التحصيل
 Where upon إذ ذاك، عندئذ
 Whereas حيث أن، بما أن
 Whipsawed يتعرض لخسارة مرتين في معاملة واحدة
 Whit coal فحم أبيض
 White أبيض
 White-collar class طبقة الموظفين
 White-collar employee موظف مكتبي
 White collar worker أصحاب الياقات البيضاء، عمال غير يدوين
 White paper كتاب أبيض
 White space مساحة بيضاء
 White wash operation عملية شكلية
 Whole كامل، متكامل، ملئ
 Whole كامل، كل
 Whole-time work عمل كامل الوقت
 Whole body of labor مجموع اليد العاملة



 Whole cargo charter إيجار كامل
 Whole fabric of society كامل البناء االجتماعي
 Whole life insurance تأمين على مدى الحياة، تأمين ضد الوفاة
 Whole life policy بوليصة تأمين مدى الحياة
 Whole method الطريقة الكلية
 Whole number رقم صحيح
 Whole number رقم كلي
 Whole pound Accounting محاسبة الجنيه الكامل
 Whole pound accounting محاسبة الجنيه بالكامل
 Whole price سعر الجملة
 Whole stock of a business كامل مخزون المنشأة
 Wholesale جملة، بيع بالجملة
 Wholesale بيع بالجملة
 Wholesale and retail تجارة الجملة والقطاعي، -- والمفرق
 Wholesale bank مصرف أعمال
 Wholesale buyer مشتر بالجملة
 Wholesale dealer تاجر جملة
 Wholesale manufacturing تصنيع بالجملة
 Wholesale marketing بيع بالجملة
 Wholesale money قروض بمبالغ كبيرة
 Wholesale price سعر الجملة
 Wholesale price index رقم قياسي ألسعار الجملة
 Wholesale sale بيع بالجملة
 Wholesale trade تجارة الجملة
 Wholesale warehouse متجر جملة
 Wholesaler تاجر جملة
 Wholesaler بائع بالجملة (بائع بالمفرق)
 Wholesaling بيع جملة، تجارة جملة
 Wholly-owned subsidiary شركة تابعة مملوكة كليا
 Wide واسع، هام
 Wide definition تعريف موضع
 Wide quotation تسعير مع فوارق ضخمة بين أسعار الشراء  والبيع
 Widening تزايد، توسع
 Widening gap فجوة متزايدة
 Widening of capital تزايد رأس المال
 Widening of capital توسيع رأس المال
 Wider-bank exchange rate معدل سعر صرف مرن
 Widow أرملة
 Wife زوجة، سيدة متزوجة
 Wildcat متوحش، غير شرعي، خارج عن القانون
 Wildcat غير مشروع، غير أمين
 Wildcat banks مصارف مغامرة، - متطرفة
 Wildcat companies شركات مغامرة
 Wildcat scheme عملية مشبوهة
 Wildcat strike إضراب غير مشروع
 Wildcat union نقابة متطرفة
 Wilful متعمد، عمدي
 Wilful and malicious injury ضرر متعمد مصحوب بقصد جنائي
 Wilful damage ضرر متعمد
 Wilful murder قتل عمد
 Will وصية، إرادة، مشيئة
 Will-call sales مبيعات تسلم فيما بعد
 Will form نموذج وصية
 Willful مقصود، متعمد
 Willful negligence إهمال متعمد
 Willfully عمدا، عن قصد
 Win money, to ربح نقودا، تكسب -
 Win, to نال، اكتسب، ربح، تكسب
 Wind up ينهي، يصفي
 Wind up, to أقفل، صفى
 Wind, to أفرغ، صفى
 Windbill كمبيالة مجاملة أو تواطؤ
 Windfall غير متوقع، طارئ



 Windfall gain كسب غير متوقع، - فجائي
 Windfall loss خسارة غير متوقعة، - فجائية
 Windfall profit ربح غير متوقع
 Windfall Profit ربح غير متوقع
 Windfall profits أرباح طارئة
 Winding-up تصفية 
 Winding-up a company تصفية شركة
 Winding – up Costs تكاليف تصفية أعمال المشروع
 Winding up إفراغ، تصفية، إنهاء األعمال التجارية 
 Winding up of a company تصفية شركة
 Windmill كمبيالة مجاملة، كمبيالة صورية
 Window شباك، نافذة، واجهة، نافذة عرض
 Window-dressingترتيب نافذة المعروضات، إعطاء صورة غير  حقيقية عن الوضع المالي للشركة
 Window dressing فن العرض، عملية تحسين
 Window Dressing تحريف الحقائق المالية
 Window dressing of balance sheet تجميل الميزانية، تحسين بعض أرصدة  الميزانية
 Window envelope غالف ذو فتحة شفافة
 Window guidance فن اإلرشاد من الناحية االقتصادية
 Window tax ضريبة النوافذ
 Winner فائز، ظافر، رابح
 Winners and losers كاسبون وخاسرون
 Winning number رقم فائز، رقم رابح
 Wipe off a debt, to شطب دينا، سدد دينا
 Wipe, to مسح، محا، شطب
 Wiping تشطيب، تنظيف
 Wiping out تصفية، إهالك
 Wire printer وحدة طباعة سلكية
 Wire transfers تحويالت برقية
 With all faults مهما كانت العيوب
 With coupon مع القسيمة
 With interest مع الفائدة
 With paper ورق أبيض، ورق تجاري، كتاب أبيض
 With particular average clause شرط االلتزام بالتلف الجزئي
 With particular average clause شرط االلتزام بالتلف الجزئي
 With recourse مع حق الرجوع
 With respect to قيما يتعلق بـ، بخصوص
 Withdraw يسحب، ينسحب
 Withdraw a case, to تنازل عن دعوى، ترك دعوى
 Withdraw a deposit, to سحب وديعة
 Withdraw an order, to ألغى طلبا
 Withdraw from a company ينسحب من شركة
 Withdraw from circulation يسحب من التداول
 Withdraw from circulation, to سحب من التداول
 Withdraw money from, to سحب نقودا
 Withdraw, to سحب، فصل، ألغى
 Withdrawal سحب (عملة)، رفع (حجز)
 Withdrawal سحب، انسحاب، رفع اليد
 Withdrawal notice إخطار سحب
 Withdrawal of capital سحب رأس المال
 Withdrawal of investment استثمار سلبي، سحب رؤوس األموال
 Withdrawal receipt إيصال سحب 
 Withdrawal receipt إيصال سحب
 Withdrawal schedule برنامج سحب
 Withdrawals مسحوبات
 Withhold يخصم، يحتجز، يستقطع
 Withhold a document, to رفض إبالغ مستند
 Withhold a property, to احتجز ملكا
 Withholding احتجاز، حجز، حبس
 Withholding اقتطاع
 Withholding dividends اقتطاع الضريبة من األرباح
 Withholding exemption certificate شهادة إعفاء من االقتطاع الضريبي
 Withholding exemptions إعفاءات من اقتطاع الضرائب
 Withholding of truth إخفاء الحقيقة



 Withholding tables جدول اقتطاع الضريبة
 Withholding tax حجز ضريبة عند المنبع، ضريبة مدفوعة  مقدما
 Withholding taxes اقتطاع الضرائب من المنبع
 Within a reasonable time في موعد معقول
 Within prescribed time في المواعيد المحددة
 Within the year خالل العام
 Within two months خالل شهرين
 Without consent بغير رضا
 Without cover بدون غطاء
 Without delay دون تأخير
 Without notice بدون إخطار
 Without our liability بدون مسئولية علينا
 Without payment بدون دفع، بال مقابل
 Without prejudice مع عدم اإلضرار، مع عدم المساس، --  اإلخالل
 Without prejudice to مع عدم اإلخالل بـ، يدون مساس بت
 Without protest بدون بروتستو، - احتجاج
 Without protest "بدون "بروتستو
 Without recourse مع عدم الرجوع
 Without recourse دون حق الرجوع
 Without reserve دون تحفظ
 Without security بال ضمان، بدون ضمان
 Witness شاهد، شهادة، بينة
 Witness شاهد
 Witness a signature يصدق على توقيع
 Witness box حرم الشهود، مكان الشهود
 Witness for the defence شاهد نفى
 Witness for the prosecution شاهد إثبات
 Witness, to شهد، قرر، أثبت
 Woman حقوق المرأة
 Woman’s rights صوف
 Women’s job وظائف نسائية
 Woodwork مصنوعات خشبية
 Wool صناعة الصوف
 Wool industry صوفي، من الصوف
 Woollen صناعة المنسوجات الصوفية
 Woollen manufacture حرر، صاغ
 Word كلمة، لفظ
 Word كلمة
 Word count عدد الكلمات
 Word length طول الكلمة
 Word oriented منسق بالكلمة
 Word processor معالج الكلمات
 Word separator فاصل الكلمات
 Word time زمن الكلمة
 Wording نص، صياغة
 Work عمل، شغل، مهمة، وظيفة
 Work عمل، شغل
 Work-day يوم عمل
 Work-girl عاملة
 Work-group عمل الفريق، ورشة
 Work-to-rule strike إضراب بدافع الغيرة على العمل
 Work a patent, to استغل براءة اختراع
 Work against payment عمل بأجر
 Work at home عمل بالمنزل
 Work at piece rates عمل مدفوع بالقطعة، -- بالمهمة
 Work at piece rates عمل على أساس القطعة
 Work at time rates عمل مدفوع بالساعة
 Work at time rates عمل على أساس الوقت
 Work break فترة راحة
 Work by the day, to عمل باليومية، اشتغل -
 Work classification تصنيف العمل
 Work combination اتحاد عمل
 Work committee لجنة عمل



 Work content مضمون العمل
 Work council مجلس العمل
 Work count حصر العمل
 Work cycle دورة العمل
 Work Cycle دورة العمل
 Work day يوم العمل
 Work Distribution Chart خريطة توزيع العمل
 Work distribution chart خريطة توزيع العمل
 Work division تقسيم العمل
 Work done on commission عمل بالطلب
 Work ecology بيئة (إيكولوجيا) العمل
 Work environment بيئة العمل
 Work Factor عامل العمل
 Work flow تدفق العمل، سير العمل
 Work for living, to عمل ليعيش، اشتغل من أجل لقمة العيش
 Work force قوة العمل
 Work group مجموعة عمل، جماعة عمل
 Work improvement تحسين العمل
 Work in abeyance عمل معلق، عمل معطل مؤقتا
 Work in hand عمل جار
 Work in isolation عمل منعزل 
 Work in process عمل قيد التنفيذ
 Work in progress عمل تحت التنفيذ
 Work In Progress أعمال تحت التنفيذ
 Work in shifts عمل بالوردية
 Work in shifts, to اشتغل بالوردية
 Work incentives حوافز العمل
 Work load عبء العمل
 Work load عبء (حمل) العمل
 Work Load حمل العمل (عبء العمل)
 Work load analysis تحليل عبء العمل
 Work market سوق العمل
 Work measurement قياس معدل العمل/ وقت
 Work measurement قياس العمل
 Work Measurement قياس العمل
 Work motivation دافع العمل
 Work of art عمل فني، قطعة فنية
 Work of immediate urgency عمل مستعجل بالدرجة األولى
 Work on the bonus system عمل بنظام المكافأة
 Work order أمر شغل
 Work organization تنظيم العمل
 Work out the interest, to حسب الفوائد
 Work overtime, to عمل ساعات إضافية
 Work performance إنجاز العمل
 Work permit تصريح (إذن) عمل
 Work physiology فسيولوجية العمل
 Work place مكان العمل
 Work planning chart خريطة تخطيط العمل
 Work record سجل العمل
 Work regulation ضبط العمل
 Work relief إعانة العاطلين
 Work restriction تقييد اإلنتاج
 Work sampling معاينة العمل، قياس العمل بالعينة
 Work Sampling مراقبة العمل بالمعاينة
 Work sharing المشاركة في العمل
 Work sheet كشف واجبات الوظيفة
 Work simplification تبسيط العمل
 Work simplification تبسيط العمل
 Work Simplification تبسيط العمل
 Work specifications مواصفات العمل
 Work spreading تقاسم العمل
 Work station مركز إنتاج
 Work study دراسة العمل



 Work Study دراسة العمل
 Work study engineer مهندس دراسة العمل
 Work tape شريط وسيط
 Work units وحدات عمل
 Work, to عمل، اشتغل، صنع، استقل
 Work’s fund صندوق عمال المنشأة
 Worked مشغول، مصنوع
 Worker عامل
 Worker عامل، صانعن عاملة
 Worker representation تمثيل العمال
 Worker’s booklet كتيب العامل
 Workers’ boycotting مقاطعة عمالية
 Workers’ education تعليم العمال، الثقافة العمالية
 Workers’ recruiter متعهد توريد عمال
 Workers’ store محال بيع للعمال
 Working نشط، شغال، مجتهد
 Working عمل، تشغيل، شغل، دوران، إنتاجية، نشاط
 Working-age population سكان عاملون
 Working account حساب التشغيل
 Working area منطقة عمل
 Working assets أصول متداولة
 Working balance رصيد أموال لتشغيل المشروع
 Working capital رأس مال عامل، أصول متداولة
 Working capital رأس المال العامل
 Working Capital الرأسمال العامل
 Working capital ratio نسبة رأس المال العامل، نسبة السيولة
 Working class الطبقة العاملة 
 Working classes فئات عاملة، طبقات عاملة
 Working coefficient معدل التشغيل
 Working conditions ظروف العمل
 Working control رقابة الشركة القابضة
 Working credit اعتماد تشغيل، تمويل العمليات الجارية،  تمويل رأس المال العامل
 Working credit اعتماد تشغيل
 Working data بيانات التشغيل
 Working day يوم عمل
 Working days أيام عمل
 Working document وثيقة عمل
 Working expenses مصروفات التشغيل
 Working expenses نفقات التشغيل
 Working fund رأس مال عامل
 Working group مجموعة عمل، فريق عمل
 Working hours ساعات عمل
 Working in relays عمل بالوردية المتعاقبة
 Working licence ترخيص عمل
 Working life مدة الحياة العملية
 Working life العمر اإلنتاجي
 Working of a machine إنتاجية آلة
 Working of the system تشغيل النظام، إدارة -
 Working off stocks انكماش المخزون
 Working paper ورقة العمل
 Working party فريق عمل
 Working party مجموعة عمل
 Working population سكان عاملون
 Working program برنامج عمل
 Working storage خازنة عمل، ذاكرة عمل
 Working storage الجزء العامل من وحدة التخزين
 Workman عامل يدوي، حرفي
 Workman عامل
 Workman’s record بطاقة عمل
 Workmanship عمل، تنفيذ، نوعية العمل
 Workmanship براعة في العمل
 Workmen’s compensation insurance تأمين لتعويض إصابات العمل
 Workmen’s dwellings مساكن عمالية



 Workpeople فئة عاملة، طبقة عاملة
 Works ورشة، مصنع، محطة
 Works مصنع
 Works committee لجنة منشأة، لجنة إدارة
 Works manager مدير مصنع
 Workshop ورشة، مصنع
 Workshop ورشة، حلقة دراسية حرة، مختبر
 Workwoman عاملة 
 World عالم، نيا
 World عالم، عالمي
 World-wide عالمي، على مستوى العالم
 World-wide عالمي االنتشار
 World-wide financial crisis ضائقة مالية عالمية، أزمة مالية عالمية
 World-wide letter of credit خطاب اعتماد عالمي
 World aggregates مجاميع عالمية
 World Bank البنك  الدولى
 World consumption استهالك عالمي
 World consumption االستهالك العالمي
 World economic community جماعة اقتصادية دولية
 World economic conference مؤتمر اقتصادي عالمي
 World economic crisis أزمة اقتصادية عالمية
 World economic stability استقرار االقتصاد العالمي
 World economy اقتصاد عالمي
 World energy supplies موارد الطاقة العالمية
 World exports صادرات عالمية
 World fair معرض عالمي
 World federation اتحاد عالمي
 World Health Organization منظمة الصحة العالمية
 World imports واردات عالمية
 World liquidity سيولة عالمية، - دولية
 World liquidity سيولة دولية
 World markets أسواق عالمية
 World monetary system نظام النقد الدولي
 World of finance عالم المال
 World payments مدفوعات عالمية
 World politics سياسة عالمية
 World population conference مؤتمر السكان العالمي
 World price movements حركة األسعار العالمية
 World prices أسعار عالمية
 World reserves احتياطيات عالمية، أرصدة عالمية
 World trade تجارة عالمية، تجارة العالم
 World trade تجارة عالمية
 World trading system نظام التجارة العالمية
 World war حرب عالمية
 Worm دودة
 Worn coin عملة معدنية متآكلة
 Worsening of terms of trade إفساد شروط التبادل
 Worst األسوأ، األردأ
 Worth ذو قيمة مالية
 Worth قيمة، ثمن، تركة
 Worthless بدون قيمة
 Worthless bill ورقة بدون قيمة
 Worthless check شيك بدون رصيد
 Wrap, to غلف، طوى، لف
 Wrapping paper ورق تغليف
 Wreck حطام سفينة
 Wreck ازدحام البطاقات، حطام السفينة
 Wreck policy سياسة تخريبية، سياسة تدميرية
 Writ طلب حضور أمام المحكمة
 Writ أمر قضائي
 Writ of summons أمر حضور
 Write-off شطب، إلغاء دين، يخفض قيمة
 Write-offs أرصدة مشكوك فيها، أوراق مالية يتعذر  تحصيل قيمتها



 Write-offs أوراق مالية متعذر تحصيل قيمتها
 Write-out يسحب (شيكا)
 Write-up يرفع قيمة األصل، يحرر وثيقة
 Write back يرد مذكرة إلى مصدرها
 Write down يستهلك أو يخفض
 Write down, to خفض، أنقص
 Write off a bad debt, to أعدم دينا، أسقط دينا
 Write off capital, to استهلك رأس المال
 Write off, to استهلك، أعدم، أسقط، ألغى، شطب
 Write out a check, to حرر شيكا
 Write up the value, to أعاد تقييم الشيء 
 Write, to كتب، حرر
 Writing كتابة، تحرير
 Writing back قيد عكسي، إعادة قيد
 Writing down تخفيض (رأس المال)
 Writing off استهالك، تنزيل قيمة، إهالك
 Writing Off تخفيض قيمة األصل
 Written مكتوب، محرر
 Written down value قيمة دفترية
 Written evidence دليل مكتوب
 Written law قانون مكتوب
 Written off أعدم، الغ
 Written permission إذن مكتوب
 Wrong خطأ، باطل، ظلم، ضالل، عدم احترام قانون
 Wrong address عنوان خاطئ
 Wrong calculation حساب خطأ
 Wrongful dismissal طرد تعسفي
 X رقم روماني = عشرة
 X س (رياضة   –   مجهول س)
 x-axis محور سيني
 x-axis المحور السيني
 x-coordinate اإلحداثي السيني
 x-punch التثقيب في السطر الحادي عشر في بطاقة  مثقبة
 x-rays أشعة سينية
 x-y plotter راسمة ثنائية اإلحداثيين س،ص
 X punch تثقيب اكس
 Xebec مركبة بحرية صغيرة
 Xeno-currency عملة أجنبية
 Xenophobe مبغض لألجانب، كاره لألجانب
 Xenopholia بغض األجانب الشديد، كره األجانب
 Xerographic printer وحدة بطاعة صورة كهربائية
 Xerography عملية التصوير الكهربائي على الناشف
 Xerography تصوير جاف
 Xerox, to نسخ، صور
 Xmas عيد لميالد المجيد
 Xylographer نقاش على الخشب
 Xylography نقش على الخشب
 Y-axis محور(ص) (رياضة)
 y-axis المحور الصادي
 y-coordinate اإلحداثي الصادي
 y-punch التثقيب في السطر الثاني عشر
 Yacht يخت، مركبة خاصة
 Yankee bonds سندات دولية أمريكية تعرف باسم يانكي
 Yard مائة دوالر، ورقة فئة مائة دوالر
 Yard مليار، ألف بليون
 Yard ياردة
 Yard ياردة، مساحة، فناء
 Yard goods أقمشة تباع بالياردة
 Yardage مقياس، مصاريف تخوين
 Yardstick مقاس، عيار
 Yardstick مقياس معياري
 Yarn خيط غزل
 Year سنة، عام، حول



 Year سنة، عام
 Year-end dividend حصة أرباح السنة المالية
 Year-end summarization ملخص عمليات السنة
 Year of count سنة إحصاء، عام إحصاء
 Year of grace سنة ميالدية، سنة عفو
 Year of manufacture سنة الصنع، سنة اإلنشاء
 Year of plenty عام الرخاء
 Yearbook دليل سنوي
 Yearbook كتاب سنوي
 Yearling bonds سندات سنوية، - حولية
 Yearly سنوي
 Yearly سنويا
 Yearly consumption استهالك سنوي
 Yearly income دخل سنوي، عائد سنوي
 Yearly income دخل سنوي
 Yearly letting إيجار سنوي
 Yearly premium قسط سنوي
 Yearly rental إيجارة سنوية
 Yearly settlement تسوية سنوية، تصفية سنوية
 Yeas and nays مؤيدون ومعارضون
 Yellow أصفر
 Yellow book سجل األوراق المالية في بورصة لندن
 Yellow dog حقير، ال يحترم الشعارات النقابية
 Yellow journalism صحافة صفراء، صحافة اإلثارة
 Yellow metal معدن أصفر، ذهب
 Yellow pages دليل مختلف النشاطات
 Yeoman من صغار المالك
 Yes-man مؤيد على طول الخط
 Yesterday أمس، البارحة
 Yield غلة، محصول، إيراد، عائد، إنتاجية، دخل
 Yield عائد، مردود، غلة، محصول
 Yield-capacity إنتاجية
 Yield curve منحنى العائد
 Yield gap فجوة العائد، فرق العائد
 Yield interest, to غل فائدة
 Yield level مستوى الربحية
 Yield of bonds معدل ربحية السندات
 Yield of capital ربحية رأس المال
 Yield of shares عائد األسهم
 Yield profit, to غل أرباحا
 Yield rate معدل العائد، نسبة العائد
 Yield tax ضريبة الغلة
 Yield test معيار العائد، اختبار العائد
 Yield to maturity عائد عند االستحقاق
 Yield variance انحراف العائد
 Yield, to تنازل، غل، أنتج، در
 Yielding غلة، مثمر، منتج
 Yielding interest مغل لفوائد
 Yo-yo stocks أوراق مالية متزايدة السعر
 Young شاب، حدث، صغير
 Young حدث
 Young worker صبي، عامل تحت التمرين
 Young workers عمال أحداث
 Youth شباب، صبا، حدث
 Youth employment توظيف الشباب
 Zakat tax زكاة، ضريبة الزكاة
 Zeal غيرة، تحمس، اهتمام
 Zenith ذروة
 Zenith of activity ذروة النشاط
 Zero صفر، ال شئ
 Zero صفر
 Zero-deposit import استيراد بدون تحويل عملة
 Zero-rating إعفاء ضريبي، عدم الخضوع للضريبة



 Zero allowance عدم السماح بأي شئ
 Zero base موازنة من الصفر
 Zero condition حالة صفرية
 Zero defects انعدام العيوب
 Zero duty رسم الغ، بال رسوم جمركية
 Zero efficiency انعدام الكفاءة 
 Zero error انحراف عن الصفر
 Zero fill حشو باألصفار
 Zero growth عدم تقدم، ركود
 Zero growth نمو صفري، انعدم النمو
 Zero in on يركز على، منكب على
 Zero interest دون فوائد
 Zero option خيار الصفر
 Zero point مصدر، نقطة بداية
 Zero population growth جمود التزايد السكاني
 Zero sum game معادل، تعادل، ال ربح وال خسارة 
 Zero sum game مباراة المجموع الصفري
 Zero suppression حذف األصفار عديمة األهمية أثناء الطبع
 Zigzag line خط متعرج
 Zigzag line of profit خط متعرج لألرباح
 Zincography الحفر الزنكي بالتصوير
 Zip code رقم بريدي، ترميز بريدي
 Zollverien اتحاد جمركي
 Zonal excise tax رسم إنتاج، رسم وارد لمنطقة
 Zone منطقة
 Zone-locked state دولة مغلقة المناطق
 Zone منطقة، حي
 Zone freight rate سعر الشحن حسب المناطق
 Zone of common interest منطقة متشابكة المصالح
 Zone of indifference منطقة الحياد السلوكي، نطاق تقبل السلطة
 Zone pricing تسعير السلع حسب المناطق
 Zone punch تثقيب يحدث في السطر الحادي عشر أو  الثاني عشر
 Zone time توقيت المنطقة
 Zone, to قسم إلى مناطق، نظم البناء
 Zoned خاضع للتنظيم، تابع لحى
 Zoned area منطقة خاضعة للتنظيم
 Zoning إخضاع للتنظيم المدني
 Zoning التقسيم إلى مناطق
 Zoning ordinance السلطات المختصة
 Zoom, to ارتفع، صعد بشدة
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