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  ١٢٠

Introdution  
  

In this dictionary there is a selection of more lmportont and 

necessary commercial terminologis which are selected to the 

help of every one who needs it , especially the students of 

commercial studies in secondary schools , lnsyitutes and 

colleges of commerce and so do business men .                           

the aim of this dictionary is to facilatate a beginner in 

commercial studies to understand quickle the commercial 

terminologies required .                                                                 

   

نقدم في هذا القاموس المصطلحات التجارية التي نرى أنها أآثر أهمية وضرورية 

لمساعدة الذين يعملون في مجال الدراسات التجارية وخاصة الطلبة في الثانويات 

ويمكن أيضًا لرجال األعمال أن يستفيدوا من هذه ، والمعاهد والكليات التجارية 

اموس ما يعود عليكم بالفائدة وهذا ما ونأمل أن تجدوا في هذا الق، المصطلحات 

  .نهدف إلية 
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“ A “ 

 Wards الترجمة

  المذآور بعالية 
  فوق السعر األساسي 
  يسئ اإلستعمال

  مقبول
   قبول الصك–قبول 

  التامين ضد الحوادث
  حساب
  محاسب
  المحاسبة

  آلة المحاسبة 
  فترة محاسبية 

   مصاريف مستحقة –مستحقات 
   مصاريف مستحقة
  فوائد مستحقة 

   يضم–يضعف 
   ملحق– زائد –إضافي 

   يسوى – يعدل –ينظم 
   إصالح – تعديل –تسوية 

   مصلحة –إدارة 
  مصاريف إدارية 
  مجلس اإلدارة 

   دخول– قبول –سماح 
  ضم شريك

   سلفية – قرض –مقدم 
   فوائد–مزايا 

Abovementioned 
Above Par  

Abuse 
Acceptable 
Acceptance 

Accident Insurance 
Account 

Accountant  
Accountancy 

Accounting Machine 
Accounting Period  

Accruals 
Accrual Expenses 
Accrual Interest 

Add 
Additional 

Adjust 
Adjustment 

Administration 
Administration Expenses 
Administration Couneil 

Admission 
Admission of Partener 

Advance 
Advantages 
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 Wards الترجمة

   النشر –اإلعالن 
   أشغال–أعمال 

  من تاريخه
  بعد اإلطالع

   وآالة–توآيل 
    نائب- مندوب –وآيل 

  عوامل اإلنتاج 
  مصاريف القطع

   شروط–  عقد -إتفاق 
   عالوة – سماح –خصم 

   مكافآت–عالوات 
  مبلغ

  البالغ قدره 
  ضريبة المالهي 

   دراسة – تلخيص –تحليل 
  سنوى 

   طالب وظيفة –لطلب  مقدم ا
   طلب إستخدام–إآتتاب أسهم 

   ينطق–يقدم طلب 
   وظيفة تعيين–ميعاد 

   موافقة –إستحسان 
  إعتماد الميزانية

  يوافق
   سجالت – محفوظات –أرشيف 

   نظام – اتفاق –ترتيب 

Advertising 
Affairs  

After date 
After Sight 

Agency 
Agent 

Agents of Production 
Agiu 

Agreement 
Allowance 
Allowances 

Amount 
Amouting to 

Amusement Tax 
Anahysis 
Annual 

Applicant 
Applicantion 

Apply to 
Appointment 

Approval 
Approval of Balance Sheet  

 Approve  
Archives 

Arrangement  
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 Wards الترجمة

  متأخرات
   وصول–ورود 

  الواردات
   سلعة– نوع –بند 

  صناعى
  جمعية

   أصول –موجودات 
   شريك –عضو 

   شرآة– جمعية –إتحاد 
  عند اإلطالع
  موقف

   مراجعة الحسابات–فحص 
  مراجعة

   مراقب حسابات–مراجع 
  تقرير المراجع 
  دفاتر مساعدة

   نسبة – متوسط –معدل 

Arrears 
Arrival 
Arrivals 
Article 

Artificiah 
Assembly 

Assets 
Associate 

Association 
At Sight 
Attached 

Audit 
Auditing 
Auditors 

Auditor Report 
Auxiliary Books 

Average 
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 Wards الترجمة

  بكالوريس
  يظهر آمبيالة

  غيجار متأخر 
  ديون معدومة

   أمتعة –عفش 
  رصيد 

  الميزانية العمومية 
   بنك –مصرف 

  مصاريف البنك 
  مقاصة البنوك 
  عمولة البنك
  بنك إيداع 

  بنك إصدار 
   أوراق مصرفية –بنكنوت 

  أعمال مصرفية 
   معسر –مفلس 
   إعسار–إفالس 

   يبادل –يقايض 
  تجارة المقايضة 

  مزايا
   مناداه-مزايدة 

   صاحب عطاء –مزايدة 
   آمبيالة 
  سندات 

   عالوة – منحة –مكافأة 

Bachelor 
Back Abill 
Back Rent  
Bad Debts  
Baggage 
Balance 

Balance sheet 
Bank 

Bank Charges 
Bank Clearing 

Bank Commission 
Bank of Deposit 

Bank of Issue 
Bank Notes 

Banking 
Bankrupt 

Bankruptcy 
Barter 

Bartering 
Benefits 
Bidding 
Bidder 

Bill 
Bonds 
Bonus 
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   يقترض– يستعير –يستلف 
   مقترض –مستعير 
    إقتراض–إستعارة 

  رشوة 
  مرتشي 

   نشر – إرسال –إذاعة 
  منول

  ميزانية 
   محل شغل –عمل 

   نشاط تجاري 
  إسم تجاري
  يشتري 
  مشتري
  فرع  

   

Borrow 
Borrower 

Borrowing 
Bribe 
Bribee  

Broadcasting 
Brought Down 

Budget 
Business 

Business Activity  
Business Name 

Buy 
Buyer 
Brange 
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   إحصاء – عد – تقدير –حساب 
  آلة حاسبة 

   مهنة –وظيفة 
   يبطل –يلغي 
   إبطال –إلغاء 
   طاقة –سعة 

  رأسمال 
  رأسمال تحت الطلب 
  ضريبة رأس مال 

  رأسمالية 
   صاحب رأس المال –رأسمال 

   لعناية –بطرف 
   شحن –شحنة 

   متعهد نقل –ناقل 
  ) رصيد (  نقل –ترحيل 

   نقد –صندوق 
  حساب الصندوق 

   دفتر النقدية 
  خصم نقدي 
   الدفع حاًال 

  مشتريات نقدية 
  مبيعات نقدية 

   أمين صندوق –صراف 
   الجمع 

   آتالوج  – فهرس – قائمة 

Calculation 
Calculator 

Calling 
Cancel 

Cancellation 
Capacity 
Capital 

Capital on Call 
Capital Levy 
Capitalism 
Capitalist 
Care of 
Cargo 
Carrier  

Carry Forward 
Cash 

Cash Account 
Cash Book 

Cash Discount  
Cash Down 

Cash Purchases 
Cash Sales 

Cashier 
Casting 

Catalageue  
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   تمرآز –مرآزية 
  مرآز 

  شهادة آتابية 
   مصرف عليه–معتمد 

  محاسب قانوني 
  غرفة تجارية 

   فكة –ة عملة صغير
   تكاليف –مصاريف 
   يضبط –يراجع 

  شيك 
  شيك ألمر 

  شيك لحامله 
  دفتر الشيكات 

  شيك للدفع 
   دورة – تداول –توزيع 
   طبقة–درجة / فئة 
   تبويب – تقسيم –فرز 

  ربح صافي 
  بيع للتصفية 

  المقاصة 
   موظف –آاتب 

   زبون –عميل 
  بضاعة آخر المدة 

   اصطالح –دليل 
   نقود – عملة 

Centralisation  
Center 

Certificate 
Certified 

Certified Accountant 
Chamber of Commerce 

Change 
Charges 
Check 

Cheque 
Cheque to Oreder 
Cheque to Bearer 

Cheque Book 
Cheque Payable 

Circulation 
Class 

Classification 
Clear Profit 
Clear Sale 
Clearing 

Clerk 
Client 

Closing Stock 
Code 
Coin 
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  سك العملة 
  مصاريف تحصيل 

   مجموعة –تحصيل 
  شرآة تضامن 

  محصل 
  )للدفاتر (  خانة –عمود 

  تجارى 
  وآيل تجارى 
  وآيل بالعمولة 

  مواصالت 
  الشيوعية 
  شيوعي 
  شرآة 

   مكمل –متمم 
  إجبارى 

  تصفية إجبارى 
   توفيق –تصفية 
   اتفاق–إتحاد 

  مذآرة تأييد 
  مستهلك 
  ك االستهال

  يتصل بـ 
  محتويات 

   آنتراتو–عقد 
   ملتزم – متعهد –مقاول 

Coinage 
Collecting Charges 

Collection 
Collective Company 

Collector 
Column 

Commercial 
Commercial Agent 
Commission Agent 

Communication 
Communism 
Communist 
Company 

Complementray 
Compulsory 

Compulsory Winding up 
Conciliation 

Concord 
Confirmation Note 

Consumer 
Consumption 

Contact 
Contents 
Contract 

Contractor 
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  Wards الترجمة

  مراقبة 
   مفتش –مراقب مراجع 
  شريك 

  تعاون تعاون 
  أحد المالك 

   فساد –رشوة 
    تكلفة -تكاليف 

  حساب تكاليف 
  دفتر أستاذ تكاليف 

   التكلفة األصلية –ثمن التكلفة 
  تكاليف اإلنتاج 

   حساب –عد 
   شباك الخزينة –عداد 

   غطا تأمين –ضمان 
   مهنة –حرفة 
   انهيار–افالس 
   ائتمان–إعتماد 
   حساب إعتماد –حساب دائن 

  )له ( رصيد دائن 
  إشعار دائن 
  قسيمة إيداع

  دائن 
  عمله 

  عمله ورقية 
  حساب جارى 

Control 
Controller 
Co-Partner 

Co-Operation 
Co-Owner 
Corruption 

Cost 
Cost Account 
Cost Ledger 
Cost Price  

Cost of Production 
Count 

Counter 
Cover 
Croft 
Crash 
Credit 

Credit Account 
Credit Palance 
Credit Note  
Credit Slip 

Creditor 
Currency 

Currency Note 
Current Account 
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   إقدار جمرآي
  رسوم جمرآية 
  تعريفة جمرآية 

  خاص للرسوم الجمرآية 
   زبون –عميل 

  جمارك 
  تخفيضات 

  اسم المتصل 
   

Custom Declaration 
Custom Dues 

Custom Tariff  
Customable 
Customer 
Customs 

Cuts 
Caller Name 
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  قابل للتلف 
   بتاريخ –مؤرخ في 

  دفتر يومية 
  مصاريف ثابتة
  بضاعة آاسدة 

   صفقة –بيع آمية 
  )منه (  مدين –دين 

  يدين حسابًا 
  إشعار مدين 

  دين 
  مدين 

   عدم التمرآز –ال مرآزية 
   إقرار –إعالن 

  إشعار إفالس
   خفض – أسقط –خصم 
   سماح – تخفيض –خصم 

   صك – وثيقة –عقد آتابي 
   خلل–عيب 

  إرجاء الدفع 
   مؤخر –مؤجل 
   نقص–عجز 
   توصيل–تسليم 

  تسليم أمر 
   عربون– تأمين – إيداع 

   صاحب إيداع –مودع 

Damageable 
Dating 

Day Book  
Dead Charges 
Dead Stock 

Deal 
Debit 

Debit on Account 
Debit Note 

Debt  
Debtor 

Decentralisation 
Declaration 

Declaration of Bankruptcy 
Deduct 

Deduction 
Deel 

Deffect 
Defer Payment 

Deferred 
Deficit  

Delivery 
Delivery Order 

Deposit 
Depositor 
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   هبوط القيمة –إستهالك 
  احتياطي االستهالك

   هبوط– انخفاض –آساد 
  هبوط االئتمان
  تخفيض

  تخفيض قيمة العملة 
   ارتقاء– تنمية –تحسين 
   أجنده –ة يومي

  بيع مباشر 
  ضريبة مباشرة 

   يخصم – يقطع – تنزيل –خصم 
  خصم مسموح به 

  بنوك القطع 
  خصم مكتسب 

  مصاريف التوزيع 
  توزيع األرباح 

   القسمة –قسم 
  تقسيم العمل 

   ورقة– صك –مستند 
  اعتماد مستندى 

  دوالر
  القيد المزدوج

  الديون المشكوك فيها
   مسودة– آمبيالة –حوالة 

  

Depreciation 
Depreciation Fund 

Depression 
Depression of Prices 

Devaluation 
Devaluation of Currency 

Development 
Diary 

Direct Sale 
Direct Tax 
Discount 

Discount Allowed 
Discount Banks 

Discount Received 
Distribution Charges 
Distribution of Profits 

Division 
Division of Labour 

Document 
Documentary Credit 

Dollar 
Double Entry 

Doubtful Debts 
Droft – Draft  
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  Wards الترجمة

  مشروع ميزانية 
  مسودة خطاب 
  سحب آمبيالة 
  الساحب

  المسحوب عليه 
  رسوم مرتده

  حساب المسحوبات
  مستحق الدفع
  تاريخ االستحقاق

   راجع إلى –مستحق له 
   ضرائب–رسوم 

   عوائد–ضريبة / قرض 
   ليس عليه ضريبة–خالص الضريبة 
   بيانات –بيان 

   القسم –اإلدارة 
  

Droft Budget  
Draft Letter 
Draw Abill 

Drawer 
Drawee 

Drawback 
Drawing Account 

Due 
Due date 
Due to 
Dues 
Duty 

Duty Free 
Deseription is 
Dept Section  
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  إقتصاد
  علم االقتصاد

   اقتصر –إدخر 
   اقتصادى

   توفير –اقتصاد 
   عامل – مستخدم –موظف 

  صاحب العمل 
   عمل–فة وظي

   أثبت في الدفاتر–قيد 
   مؤسسة – مشروع –عمل 

  شخصية معنوية 
   مدخل – دخول –قيد 

   معادلة – مساواة –تسوية 
   غلط –خطأ 

  ما عدا الخطأ
   عمارة – منشأة –مؤسسة 

  مصاريف تأسيس
   ملك – عقار –شرآة 

  زيادة 
  إعفاء من الضريبة 

   تكاليف –مصروف 
  مصروفات

  "الصالحية " مدة  إنتهاء ال–إنقضاء 
  صدر 
  تصدير 

Economic 
Economics 
Economise 
Economist 
Economy 
Employee 
Employer  

Employment 
Enter 

Enterprise 
Entity 
Entry 

Equalisation 
Error 

Error Excepted 
Establishment 

Establishment Expenses 
Estate 
Excess 

Exemption From Taxes 
Expenditure 

Expenses 
Expiry 
Export 

Export Bounty 
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  ضريبة صادرات
  خطر التصدير 

  تصدير 
  الصادرات
  مصدر
  صادرات

  رقم التقدير 
  رقم التحويلة  

  

Export Duty 
Export Embargo 

Exportation 
Exportations 

Exporter 
Exports 

Est - No - 
Ext - No - 
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  قيمة اسمية
   أحد العوامل–وآيل بيع 

  عوامل االنتاج 
   معمل –مصنع 

  هبط سعره 
   رسوم – أجره –مصروفات 

  دليل رقمي 
   دوسى –ملف 

  حفظ األوراق 
  مالى 

  حسابات ختامية 
  الموقف المالي 
  السنة المالية 

   ممولون –رجال المال 
  تمويل 

  أصول ثابتة 
  خصوم ثابتة 
  رأسمال متداول
  سندات مزورة

  تزوير 
  مزور

  قابل للكسر 
   خالص المصاريف –خالص األجرة 

  خالص الضريبة 
  التجارة الحرة  

Face Value 
Factor 

Factors of Production 
Factory 

Fall In Value 
Fee 

Figure Code 
File 

Filling 
Financial 

Final Accounts 
Financial Standing 

Financial Year 
Financiers 
Financing 

Fixed Assets 
Fixed Liabilities 
Floating Capital 
Forged Bonds 

Forger 
Forgery 
Fragile 
Franco 

Free 
Free Trade 
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  ملك ٌحر 
  أجرة الشحن 

  مصروفات الشحن 
   اعتماد مالي –مبلغ 

   أثاثات –منقوالت 
  رقم الفاآس 

   

Freehold 
Freight 

Freight Charges 
Fund 

Furniture 
Fax No 
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   مكسب–ربح 
  مصاريف عمومية 
  دفتر األستاذ العام 
  االحتياطي العام 

  ديون جيدة 
   سلع –بضائع 

  بضاعة تحت التشغيل 
  شهرة المحل 

  المجموع الكلي 
   مجمل– قائم –إجمالي 

  التكلفة اإلجمالية 
  إيراد إجمالي
  دة إجمالي الفائ

  الخسائر اإلجمالية
  إجمالي الربح 
  مبلغ إجمالي

  بقال
  بضائع بقالة 

  
   

Gain 
General Expenses 
General Ledger 

General Reserve Fund 
Good Debts 

Goods 
Goods in Progress 

Good will 
Grand Total  

Gross 
Gross Cost 

Gross Income 
Gross Interest 

Gross Loss 
Gross Profit 
Gross Sun 

Grocer 
Groceries 
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  معاملة البضائع 
  معاملة البضائع بعناية 

   نادرة –عملة صعبة 
  خسارة جسيمة 

   استئجار –استأجر 
  استهالك محلى 

   إعداد منازل –إسكان 
  رشوة لإلسكات 

  هللة  
  

Handle 
Handle with Care 

Hard Currency 
Heavy Loss 

Hive 
Home Consumption 

Housing 
Hush Money 

Halala 
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  رأسمال عاطل
  إستيراد

  ضريبة الوارد 
  االستيراد
  مستورد
  على بياض

  في مستودع الجمارك 
  متداول

   ايراد –داخل 
  االيرادات والمصروفات

  ضريبة الدخل 
   دليل–فهرس 

  مواد غير مباشرة 
  ضريبة غير مباشرة 

  صناعى 
  صناعة 

  رأس مال إبتدائي
   تقسيط – دفعة –قسط 

  البيع بالتقسيط
  تأمين

  وآالء تأمين
  شرآة التأمين
  قسط التأمين

   فائدة – حريص –حرص 
   مصلحة  –فائدة 

Idte Capital 
Import 

Import Duty 
Importation 

Importer 
In Blank 
In Bond 

In Circulation 
Income 

Income & Expenditure 
In come Tax 

Index 
Indirect Materials 

Indirect Tax 
Industrial 
Industry 

Initial Capital 
Instalment 

Instalment Sale 
Insurance 

Insurance Agents 
Insurance Company 
Insurance Premium  

Interest 
Interset  
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    فوائد متأخرة 
  فائدة على رأس المال

  لى المسحوباتفوائد ع
  فوائد مدفوعة 
  فوائد مقبوضة 
  مراجعة داخلية 
  قرض داخلي
  تجارة داخلية
  تجارة دولية 

  جرد
  دفتر الجرد
  يستثمر

  شرآات االستثمار
  شرآات االستثمار
  مؤسسات االستثمار

  استثمارات
  فاتورة
  مستثمر

   اصدار–صدور 
  مصاريف إصدار
  إصدار األسهم

  رأس المال المصدر
  صدر

   بنود– بيانات –مفرادات 
  ترآيب وتشغيل
  رقم الصنف

Interest Arrears 
Interest on Capital 

Interest on Drawings 
Interest Paid 

Interest Received   
Internal Audit 
Internal Loan 
Internal Trade 

Interantional Trade 
Inventory 

Inventory Book 
Invest 

Investment Companies 
Investment Companies 

Investment Establishments 
Investments 

Invoice 
Investor 
Issuance 

Issuance Expenses 
Issue of Shares 
Issued Capital 

Issued 
Items - Items 
Installation 

Item Code No.  
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  عمل وظيفة 
  أمر إنتاجي 

   محاصة –مشترك 
  حساب مشترك 

  يوميةدفتر 
  قيد يومية 

  شخصية معنوية 
   

Job 
Job Order 

Joint 
Joint Account 

Journal 
Journal Entry 

Juristic Personality 
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  مفتاح 
  صناعة رئيسية 

  آيلو 
  آيلو جرام 
  آيلو متر 

  
  
   

Key 
Key Industry 

Kilo 
Kilogram 
Kilometre 
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   عالمة –ة مارآ
   شغل –عمل 

  عامل 
  دفتر األستاذ

  دفاتر قانونية 
  مصروفات قضائية

  يقرض
  مقرض
   ضريبة –قرض الضرائب 

  خطاب اعتماد
  خطاب ضمان 

   خصوم – مسئوليات –متطلبات 
   التزام – دين –مسئولية 

   ترخيص– اذن –رخصة 
  صاحب رخصة 

  التأمين على الحياة 
  مدة التقادم

  ناف  أص– أنواع –بضائع 
  سيولة 

  جدول قائمة 
  مصاريف الشحن 

  الشحن
  قانون
  قانوني

   قرض –سلفة 

Label 
Labour 

Labourer 
Ledger 

Legel Book 
Lagal Charges 

Lend 
Lender 
Levy 

Letter of Credit 
Letter of Guarantee 

Liabilities 
Liability 
Licence 
Licencee 

Life Assurance 
Limitation of Actions 

Lines 
Liquidity 

List 
Loading Expenses 

Loading 
Legal 

Legality 
Loan 
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  Wards الترجمة

  محاسب قانوني
  حساب القروض

  مقترض
  مقرض

  استهالك محلي
  آمبيالة بعيدة االستحقاق
  قرض طويل األجل

   تلف –خسارة 

Legal Account 
Loan Account 

Loanee 
Loaner 

Local Consumption 
Long Bills 

Long Term Loan 
Loss 
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  Wards الترجمة

   الماآينات–اآلالت والمعدات 
  حساب التشغيل

   فائض – هامش –إحتياطي 
  عالمة 
  سوق

  القيمة السوقية 
   صالح للبيع – مطلوب –رائج 

  تسويق
  إنتاج آبير
  رياضيات

  قرض متوسط األجل 
  تجارى

   معدات تجارية –ماآينات تجارية 
  تاجر 

   عداد– متر
  ميل

   أجرة النقل بالميل –عدد األميال 
  مليم

  مليمتر 
  مليون

  مليونير 
  منجم

   نهاية صغرى –حد ادنى 
  )الدفاتر ( خطأ في الترحيل 
  خطأ

Machinary 
Manufacturing Account 

Margin 
Mark 

Market 
Market Value 
Marketable 
Marketing 

Mass Production 
Mathematics 

Medium Term Loan 
Mercantile 

Mercantiles Machinary 
Merchant 

Meter 
Mile 

Mileage 
Millieme 

Millie - meter 
Million 

Millionaire 
Mine 

Minemum 
Misposting 

Mistaic 
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  نموذج 
   عملة –نقود 

  سعر العملة 
  شهري

  تقرير شهري 
  رهن عقاري

  البنوك العقارية 
   

Model 
Money 

Money Rate 
Monthly 

Monthly Report 
Mortgage 

Mortgage Banks 
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  Wards الترجمة

  شرح قيد 
  االقتصاد القومي

   يمكن تداوله–قابل للتحويل 
  صافي

  صافي الفائدة 
  صافي الخسارة 
  صافي اإلنتاج
  صافي الناتج 
  صافي الوزن 

   وهمي –اسمي 
  رأسمال اسمي 

  قيمة اسمية 
   رفض–عدم قبول 

  عدم الدفع 
   إشعار  –مذآرة 

  مذآرات
   يرقم –رقم 

  عادى 
  

Narration 
National Economy 

Negotiable  
Net 

Net Interest 
Net Loss 

Net Output 
Net Produce 
Net Weight 

Nominal 
Nominal Capital 
Nominal Value 

Non - Acceptance 
Non- Payment 

Note 
Notes 

Number 
Normal 
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  بضاعة غير قابلة لالستهالك
   عطاء–عرض 
   وظيفة–مكتب 

  على الحساب
  بالعمولة
  للبيع

  يفتح حسابًا
  سوق ُحر

  رأسمال افتتاحي
  قيود افتتاحية 
  فتح اعتماد 
  حساب التشغيل
  نفقات التشغيل

  مضت مدته القانونية
  سحب على المكشوف
  يدفع أآثر مما عليه
  وقت إضافي

  حب الشئ صا–مالك 
   رجل مالك –رجل األعمال 

   تمليك–ملكية 
  عقد تمليك 

   

Obsolete Stock 
Offer 
Office 

On Account 
On Commission 

On Sale 
Open An Account 

Open Market 
Opening Capital 
Opening Entries 

Opening of Credit 
Opening Account 

Opening Cost 
Out of Date 
Over Draft 
Over Pay 

Over Time 
Owner 

Owner man 
Owner ship  

Owner Ship Coutract 
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  مدفوع مقدمًا 
  رأسمال مدفوع 
  أسهم مدفوعة 
  خسارة صوريه
  ربح صورى

  ربح
  شريك

  شرآة تضامن
  إذن صرف

  آشف المرتبات
  مستحق الدفع
  المدفوع له
  الدافع
  الدفع 
  دفعات

   تصريح– ترخيص –رخصة 
  ب شخصيحسا

  قرش
   مقطوعيه–شغل بالقطعية 

   مضاف –زائد 
  اقتصاد سياسي

   يرحل حساب–وظيفة 
  مصاريف البريد

   مكافأة-قسط التأمين 

Paid In Adrance 
Paid up Capitel 
Paid up Shares 

Paper Loss 
Paper Prafit 

Prafit 
Partener - Partner 

Partener ship 
Pay Order 
Pay sheet 
Pay able 

Payee 
Payer 

Payment 
Payments 

Permit - Permit 
Personal Account 

Piastre 
Piece work 

Plus 
Political Economy 

Post 
Postal charges 

Premium 
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  يدفع مقدمًا 
  الدفع مقدمًا
  قائمة األسعار

  منتج 
  تكاليف اإلنتاج

  اإلنتاج
  القدرة اإلنتاجية
  ضريبة المهن

  حرب
  حساب األرباح والخسائر

  مربح
  بروتستو

   إتفاقية–بروتوآول 
   مخصص–احتياطي خاص 
  مشترى
  مشتريات

  مردودات مشتريات
   ختم الصرف–ختم الدفع 

  دفع
  رقم الهاتف 

Prepay 
Prepay ment 

Price List 
Product 

Production cost 
Productive 

Produtive capacity 
Professional tax 

Profit 
Profit & loss Account 

Profitable 
Protest - Protest 

Protocol 
Provision 
Purchaser 
Purchases 

Purchases Returns 
Pay stamp 

Paid 
Phon no 
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   صنف –نوع 
  آمية 

   نصيب– نسبية – حصة –آوته 
  نظام الحصص

  الكمية  
  
  
  
   

Quality 
Quantity 

Quota 
Quota - System 

Qty 
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   قيمة – معدل –سعر 
  سعر الصرف
  مواد خام
  تصفية

   استالم– مخالصة -إيصال
   إيرادات– متحصالت –مقبوضات 

   مستفيد–مستلم 
   استقبال– وصول –استالم 

   توفيق- تسوية–مصالحة 
   بيان- دفتر قيد –سجل 

   معلومات-بيانات 
   تنقيص- تنزيل –تخفيض 

   يرد–يسترد 
   ريع–يجار إ

  المستأجر
  تقرير

  يعيد الشراء
  إحتياطي

  إعادة التقدير 
  حقوق

   مخاطرة – مجازفة –مغامرة 
  مكالمة متكررة
  "الرجيع " استلمنا القطع المستبدله 

  ريال 
  

Rate 
Rate of Exchange 

Raw Materials 
Realigation 

Receipt 
Receipts 

Receptacle 
Reception 

Reconciliation 
Record 
Records 

Reduction 
Refund 

Rent 
Renter 
Report 

Repurchase 
Reserue 

Revaluation 
Rights 

Risk - Risk 
Repeated call 

Replaced part reiceived 
Rial 
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   ماهيه–مرتب 
  بيع
   رائج–قابل للبيع 

  مبيعات
  يومية المبيعات
  أستاذ المبيعات

  مردودات المبيعات
  ردودات المبيعاتم

  بائع 
   مثال– نموذج –عينة 

   توفير–إدخار 
   معدل –ميزان 

   نقص– قلة –ندرة 
   بيان– قائمة –جدول 

   نفاية– مخلفات –تالف 
   غير جديد– مستعمل 

  سكرتير 
  قسم
  بائع

  أرقام متسلسلة 
  خدمة 

  سدد حسابًا 
   تصفية– دفع – تسوية –تسديد 

   تسديد الحساب–تسوية 
  سم  يقا–سهم 

Salary 
Sale 

Sale able 
Sales 

Sales journal 
Sales ledger 
Sales returns 
Sales returns 

Sales man 
Sample 
Saving 
Scale 

Scarctity 
Schedule 

Scrap 
Second hand 

Secretary 
Section 
Seller 

Serial numbers 
Service 

Settle an Account 
Settlement 
Settling up 

Share 
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  أسهم رأس المال
  مساهم
  شلن

   مخزن–دآان 
   شراء– ابتياع –تسويق 

  قروض قصيرة األجل
   قلة – عجز –نقص 

  معرض
   امضاء–توقيع 

  عقد عرفي
  التأمين اإلجتماعي

  اإلشتراآية
  إخطار بيع
  التخصص

   أنفق–صرف 
   االنفاق–الصرف 
   نمط–نموذج 

   بيان–آشف حساب 
  إسترليني

   بالمخزنبضاعة
  قوائم الجرد

   أجرة التخزين–تخزين 
  دفتر المخزن
  دفاتر مساعدة
  شرآة تابعة 

Share capital 
Share holder 

Shilling 
Shop 

Shopping 
Short loans 
Shortage 

Shaw 
Signature 

Simple contract 
Social insurance 

Socialism 
Sold note 

Specialisation 
Spend 

Spending 
Standard 
Statement 
Sterling 
Stock 

Stock sheets 
Storage 

Store book 
Subsidiary books 

Subsidiary company  
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   مجموع فرعي–مبلغ جزئي 
  مبلغ

   نثريات– مذآورين –متنوعات 
  حساب مذآورين

   متنوع–مختلف 
   عالوة– متمم –ملحق 

  مورد
  يورد

   فائض–زيادة 
  اد المستهلكةبيان المو

  مجموع قيمة المواد المستهلكة
  قطع الغيار

  مجموع قيمة القطع
  المستهلكة

  أجور االصالح
  ختم 

   

Subtotal 
Sum 

Sundries 
Sundries account 

Sundry 
Supplement 

Supplier 
Supply 
Surplus 

Supplies description 
Supplies value 

Spare parts 
Spare parts value 

Supplies 
Service charges 

Stamp 
S 
S 
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  حساب المتاجرة 
  المتاجرة 

   يتنازل – يحول –ينقل 
  قابل للتحويل 
  تجارة عابرة 

  نقل 
    نموذج - طراز–نوع 

  تجارة 
   النقليات–المواصالت 

  أجور المواصالت 
  الوقت 
  اسم الفني

  رقم الفني 
  

  
   

Trading Account 
Trading 
Transfer 

Transferable 
Transit 

Transport 
Type 
Trade 

Transportation 
Transportation Chorges 

Time 
Tech - Name 

Tech - No 
 

 
 



  ١٥٨

“ U “ 

  Wards الترجمة

  وحدة
  سعر الوحدة

  غير مدفوع أو غير مسدد
   

Unit 
Unit Rate 
Un Paid 
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   نفيس– ثمين –قيم 
  قييم ت– تثمين –تقدير 

   استحقاق–قيمة 
   باطل–الغ 

   قسائم –مستندات 
  مراجعة مستندية 

   

Valuable 
Valuation 

Value 
Void 

Vouchers 
Vouching 
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  األجر 
   مستودع –مخزن 

  تخزين 
   غنى –  مال -ثروة

  سعر الجملة 
  تجارة الجملة 
  أمر التشغيل 

  أوامر التشغيل 
  أعمل تحت التشغيل

  رأسمال عامل 
  العمر اإلنتاجي
  تكلفة الصنع 

  
  
   

Wage 
Warehouse 

Warehousing 
Wealth 

Wholesale Price 
Whole Sale Trade 

Work Order 
Work Orders 

Work in Progress 
Working Capital 

Working Life 
Works Cost 
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  سنويًا
  إيراد سنوي

  مصروف سنوي
  مبيعات السنوية ال

  المشتريات السنوية 
  الحساب السنوي 

  
  
  
 

Yearly 
Yearly Income 
Yearly Expense 

Yearly Sales 
Yearly Purchases 
Yearly Account 
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  صفر 
  منطقة

   

Zero 
Zone 

 

  


