
English Arabic 

A 

A.A.A (Agricultural Adjustment Act) لزراعية أو التعديل الزراعي ن التسوية اقانو
A.B or (able-bodied seaman) محنكمالح 
A.B.A (American Bar Association) ة المحامين األمريكية نقاب ( معيتهمأو ج )
A.C (Anno Christi)   السيد المسي عام ( مولدهعام  )
A.D. (Anno Domini)  السيد المسيح، عام الميالدعام
a/c (account) بحسا
A.H(Anno Hegirae)  الهجرة عام
Abandonment for torts ل نظير إساءةتناز

ازل على سبيل التعويض عن أضرار واقعةالتن
Abatable nuisance قات قابلة لإلزالةمضاي حة العامة ويكون الراستطاع القضاء عليه مما يقلق ما ي :

استمراره منافيا للقانون
Abatement of freehold الملك، اقتحامه ووضع اليد علية من أجنبيي بعد وفاة مالكه وقبل أن ب سل

.يتمكن الوارث من احتالله
Abatement of nuisance المضايقة أو مصدرهازوال 
Abatement of purchase-money  سعر الشراءخفض : عر المتفق عليه بسبيل تعويض المشتري عن  السلإنزا

في وصفهافرق القيمة الني أفرط البائع 
Abeyance of seisin ليدحد ا ل من الملكية بعرقلتها أو انقطاعها على أي وجه الملكية لعام الني :

 تقضي بوجوب اعتبار الملكية المطلقة غير قابلة ألي من ضروب كانت 1925

 العرقلة أو االنقطاع 
Abide and satisfy ي وينفذيراع عين على التنفيذ التام لحكم أو أمر ميعمل :
Abiding conviction  مالزميقين 
Abiding faith ن مالزم إيما ( ع فعلبوقو تزعزعال ي (
Able to earn على الكسبقادر 
Abominable crime  ألوانهعلى مقيت، يراد به في الغالب جرم اللواط والشذوذ الجنسي جرم
Abortive trial مة جهيضةمحاك  يكون للخصوم دخل في سفر عن أي قرار أو حكم والال ت :

إخفاقها
Absconding debtor ين المتواري أو المختفي عن دائنيهالمد حاشي مداينيه وتفادي مواجهتهممن ت :
Absent-mindedness ي تعتري من ال يملك  التلة الفكريةالحا : الذهن، غيبوبة الفكر أو ذهولهشرود

 تركيز انتباهه تركيزا عاديا
Absolute interest ة تامةملكي ة شاملة وناجزةملكي :
Absolute liability لية كاملة مسؤو ( ( توافر عنصر اإلهمال أو القصد أو لم يتوافرسواء
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Absolute title لكية مطلق ال يعلو عليه حق آخرحق م
Abstract of record واقع ة الدعوى أو اإلجراء، مختصر واف للقضية وتطوراتها حسب خالص

سجلها
Abstract of title وهو عبارة عن صف مقتضب يبين ): موضوع البحث( تاريخ الملكية موجز

كيفية تقلب الحق العقاري وما تصل به من تصرفات أو امتيازات أو حقوق أو 

 ه أي تأثيراحالغير ذلك مما يؤثر في قيمته و
Abstract question ة نظرية مسأل ( يةخيال ائق واقعية أو حقوق فعليةستند إلى حقال ت (
Abuse of discretion  
 

من ذلك وقوع المحكمة في خطأ قانوني ال ينطوي على سوء نية، : ة تقديرإساء

 بل يكون مجرد خطأ واضح أتته المحكمة فيما استنتجت وحكمت
Abuse of distress  
 

  )المال المحجوز عليه(ة استعمال موضوع الحجز إساء

Acceleration clause  أضيف أي عقد أو اتفاق وفاء نص أحيانا على انه إذا قصر إذا  :تعجيلشرط

عليه أن كان  )ع الفوائد مثال في حينهاكدف( الطرف المدين في القيام بشيء معين

 يدفع الدين قبل الموعد المحدد لدفعه أصال
Acceptance for honour غير أو بالوسطة تشريف، قبول السند لمصلحة القبول 
Acceptance under reserve مع التحفظقبول 
Acceptor supra protest أو االحتجاج(النكرة بعد  )الصك أو السند (قابل( 
Accidental killing اته أو القتل قضاء وقدرااالم
Accidents of labour مل، حوادث أو مصائبه العاتاصاب 
Accident of navigation النوازل أو اإلصابات التي تقع أثناء األسفار البحرية قضاء : لمالحةث احواد

 وقدرا
Accommodation سبيل المجاملة أو التفضلأي ب : مصلحة الغير مجانًاقضاء 
Accommodation acceptance مجاملةقبول  
Accommodation bill  رقة مجاملة أو تواطؤأو و )يالةكمب(سند 
Accord and satisfaction واداء أو مصالحة على وفاءتراض  
Accounts receivable  أي عائدة لشخص معين بموجب حساب مفتوح(امات تعاقدية منتظرة التز( 
Accrued compensation ض مستحق، واجب األداء أو االستيفاءتعوي 
Accrued due قةد مستحعوائ 
Accrued interest داءة حالة األفائد 
Accumulative judgment  تباعي أو الحقحكم ع عقوبته بعد إتمام استنفاذ عقوبة سابقة، بحيث إذا توقي :

أدين شخص وحكم عليه بالسجن مدة معينة ثم أدين ثانية بجرم آخر وحكم عليه 

 حتى قضي فيذهبالسجن مدة أخرى، كان الحكم الثاني حكما تباعيا يؤجل تن

ل، أي تبدأ مدة السجن التالية حال انقضاء المدة السابقةالمحكوم مدة الحكم األو .
Accusation procedure  ء متعادل أو متكافئ األركانإجرا
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Acquired rights مكتسبة أو محرزةحقوق 
acquittal in fact ة الواقع أو التبرئة على أساس الواقعتبرئ 
acquittal in law التبرئة بحكمة القانون أوتبرئ  
act of God وقدر، فعل اهللا أو القدر قضاء  
act of government ن الحاكم أو اإلدارةقانو 
act of honour  تشريف، ورقة قبولسند 
act of indemnity  ن أو مرسوم عفوقانو
act of insolvency  ينم عن اإلعسار والتوقف عن الدفعلوك إعسار أو إفالس، تصرف أو سعمل 
act of law  القانون، حكم القانون، سلطة مفعولة أو تأثيره قوة 
act of parliament  ن أو مرسوم برلماني  قانو
act of providence  )السماوية( وقدر، فعل العناية قضاء
act of sale  و وثيقة بيعصك أ
act of settlement  رثه توان وراثة أوقانو
act of state  الدولة أو تصف من تصرفاتهامن أعمال عمل 
act of supremacy  : ن أو مرسوم السيادةقانو
act on petition  م على العريضةالحك
act or omission  أو تقصيرفعل 
act under private signature  عرفيمحرر  
action for accounting ألنصاف والعدالة فيها الحق استنادا إلى القواعد اتمس  محاسبة ائتمانية يلدعوى

وهي تناول الحسابات المعقدة إلى . المطلقة دون النصوص القانونية المقيدة

 تترتب على صالت األمانة والثقة المتبادلة
action for poinding  توقيع الحجز على أموال المدين الستيفاء الدين من ريع أراضيه دعوى

 ومنقوالته
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action in debt  استيفاء الدين أو الحمل على الوفاء بتعهد دعوى
action of book debt   استيفاء الدين حسب واقع السجالت الخاصة بذلك دعوى
action on contract تقام الستيفاء حق ال يملك صاحبه بينة عليه سوى العقد الذي :  على عقددعوى

 بيده
action on the case  يوعمن الدعاوى الشخصية عظيم الشنوع 
action to quite title   تقرير صفو الحق أو خلوصهدعوى
actionable fraud  و تدليس يحاكم عليه أو يبرر اتخاذه اإلجراءات القانونية غش أ
actionable misrepresentation ونيةتبرر المقاضاة أو تسوغ اتخاذ اإلجراءات القان) كاذبة(م مزاع  
actionable negligence  ت تستدعى المحاكمة أو تعبير سببا كافيا إلقامة الدعوى قامضاي
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actionable words  ات أو كلمات قاذفة أو مشهورةعبار
active concealment  ن التجاوز أو كتمان الكالمكتما
active  debt  ذو غلة أو فائدةدين 
acts of court المحاكم البحريةت أو وثائق قانونية يعمل بها في مذاكرا 
actual authority فعليةسلطة  
actual cash value   فعلية،ثمن مثل أو مثلي قيمة
actual eviction  لمستأجر أو قهره على اإلخالءطر ا
additional security   إضافيضمان
address for service  ن التبليغعنوا
address to the crown   على خطاب العرشالرد
ademption   في وصية أو إبطالها رجوع
adequate cause  كاف، مقتض مبررسبب 
adequate provocation  زاز كاف أو معقولاستف
adherence member  منضمعضو 
adjourned summons  ف أو أمر قضائي يبحث في غرفة المشورة ثم يعاد إلى محكمة للمناقشةتكلي
adjourned term  تواصلةم) قضائية(دور 
adjudication in implement   إحكام التصرف أو انجازهدعوى
adjudication in bankruptcy  افالس أو حكم شهر افالسحكم 
adjustment of loss  ة الخسارة أو التحقق من مقدارهاتسوي
adjustment of dower  ة النظر في نفقة أو مرتبإعاد
administration of estates  تركاتة الإدار
administration suit   إدارة دعوى
administrative acts  ل إداريةأعما
administrative discretion  ر اإلدارة أو اجتهادهاتقدي
administrative law  ن إداري قانو
administrative remedy  ر إداري تدبي
administrative tribunals  اريةمحاكم إد
administrator-in-law  ير قانونا أو شرعا المد
admission against interest  رار ضد المصلحة الخاصة أو إضرار بالنفساإلق
adoption of contract العقدقبول : 
advance against merchandise على البضاعة سلفة  
advance against securities  مستندقرض 
adversary proceeding  ء متنازعإجرا 
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adverse interest ة عسكرية مصلح 
adverse party  مقابلة أ و مناهضخصم 
advice on evidence  في شهادةرأي 
advisory branch فتوىشعبة  
Advocate General امي العامالمح 
Affidavit of defense ة نفيإفاد 
Affidavit of documents ة وثائقإفاد 
Affidavit of finding ة عثور على مفقودإفاد 
Affidavit of means ة يسارإفاد 
Affidavit of service ة بحصول اعالن أو تبليغإفاد 
Affidavit to hold to bail ة تعطى للقبض على مدعى عليه في دعوى مدنية واقناع المحكمة بعدم إفاد

 كان فراره المإخالء سبيله تحت الكفالة نظرا
Age of discretion دراكسن إ 
Age of legal consent لرضى أو القبول المشروعسن ا 
Aggravated assault  مشددتعد 
Agreement for insurance ق على تأمين أو على قصد الدخول فيهاتفا 
Aiding an escape ل فرارتسهي 
Alimony الزوجةنفقة  
Alimony in gross عة مقطو نفقة 
Amount in dispute لغ المتنازع فيهالمب 
Appearance by attorney بالوكالةحضور  
 Appearance by counsel بالمحاميحضور  
Appearance day  الدعوىيوم 
Appellate court ة استئنافيةمحكم 
Appellate jurisdiction اص استئنافياختص 
Appropriate process  ستندات أو وثائقراز م إلب:بالحضورأمر 
Approved indorsed notes ق مظهرة مقبولةأورا 
Arbitrament and award ة تقدم في دعوى ناشئة عن نزاع سبق أن نظره المحكمون واصدروا عريض

 قرارا فيه
Arbitrary punishment ة تقديرية عقوب 
Arrest of inquest  تحقيق أو تحر قضائيوقف 
Arrest of judgment  حكم أو قرارقف و 
Arson of the first degree وعمدا( المنازل المأهولة، ليال حريق( 
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Arson of the second degree وعمدا( المباني ليال حريق( 
Arson of the second degree يق العمدالحر 
Ascertained as aforesaid ا سبق تحديده أو تقدم بيانهحسبم 
Assault and battery اء مع الضرب أو التعذيب أو اإلكراه البدنياعتد 
Assault with intent to commit 
manslaughter  

 اء بنية القتل القصداعتد

Assault with intent to commit murder  قوامه التصميم وسبق اإلصرار: اء بنية القتل العمداعتد 
Assault with intent to commit rape  اء بنية المواقعة القهريةاعتد 
Assault with intent to commit robbery  اء بنية السلباعتد 
Assets by descent بحكم الميراثأصول  
Authorized capital ال معتمد أو مصرح بهرأسم 
Average term of credit ط مهلة الدفعمتوس 

 B 
Bad delivery غير وافيةات دم البضاعة على مستنتسلي 
Bad faith  النيةسوء 
Bail bond  كفالةسند 
Bail common افتراضيضمان  
Bail in error ة طعن بالغلطكفال 
Bailment for hire ة إيجار أو عاريةوديع 
Balances and obligations له وعليةرصيد  
Banns of matrimony  هن الزواج ثالثة آحاد متتالية قبل إبرامإعال 
Bench legislation ن القاضيقانو 
Bench warrant  محكمةأمر 
Benefit of division  لتقسيمحق ا 
Benefit of inventory لجردحق ا 
Beneficial enjoyment اع خاص، استمتاع شخصي، متعةانتف 
Bilateral contract  ثنائيعقد 
Bilateral clearing ة أو تسوية ثنائيةمقاص 
Bill of indictment ة اتهامالئح 
Blank acceptance  على بياضقبول  
Blank bill الة بيضاءكمبي 
Blank bonds ت بيضاء لحاملهاسندا 
Bloody money ،بدل دمدية  
Bodily infirmity جسيمةعاهة  
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Bodily injury  جسماني أذى 
Bond in customary from   ابيدين كتسند 
Borough sessions م بلدية ذات اختصاص جزائي محدودمحاك 
Borrowed capital ال مقترضرأسم 
Borstal institution   إصالحمهد 
Brought and sold notes ات مبيعاتمذكر 
Breach of close ملك الغير) حرمة(اك انته 
Breach of contract ل بالعقدإخال 
Breach of covenant قل بميثاإخال 
Breach of duty ل بواجبإخال 
Breach of peace ل باألمنإخال 
Breach of prison ر الفعلي ألبواب السجنالكس 
Breach of privilege ل بامتياز أو بحقإخال 
Breach of promise  الوعد أو العهدنكث 
Breach of trust ة األمانة، إساءة استعمالهاخيان 
Breach of warranty مان أو تعهدإخالل بض 
Breast of the court المحكمة، قرارة نفسهاضمير  
Burglary in the first degree و على المنازل المأهولة أو الغير مأهولة ليالالسط 
Burking; burkism  الغير خنقا قصد بيع جثته لتستعمل في أغراض التشريحقتل 
Burned out of sight  ماداها رعليها النار أو جهلتأتت 
Butts and bounds وحدودتخوم  
By colour of office ا بالوظيفةتذرع 
By-product ج فرعي، محصول عرضي أو ثانويإنتا 
By virtue of ادا إلى استن 

 C 
Call case in law court د موعد لنظر دعوىتحدي 
Call-day or call-night إلجازةر أو ليلة اانها 
Capital crimes م إعدامجرائ 
Capital expenditure ف رأسماليمصرو 
Capital punishment ة االعدامعقوب 
Carriage-inwards نقل إلى الداخلأجرة  
Carriage-outwards نقل إلى الخارجأجرة  
Carry a bill لمشروع قانون بالموافقة المطلوبةيفوز  
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Carrying over rate  تأجيلبدل 
Case agreed on مجمع عليهاقضية  
Case at bar قيد النظر أو أمام المحكمةدعوى  
Case law ن دعوىقانو 
Case made ة مبسوطة أو مهيأة للقرارمسأل 
Celebration of marriage م زواجإبرا 
Certificate of acknowledgement ة توثيق أو تصديقشهاد 
Certificate of evidence أو اعتراضطعن ة عريض 
Certificate of incorporation  تأسيسعقد 
Certificate of police record ة سوابق تعطيها دائرة الشرطة المختصةشهاد 
Certificate of preferred stock ة اسهم امتياز أو اسهم ممتازةشهاد 
Certificate of purchase و شهادة بيعة شراء أشهاد 
Certificate of stock ة اكتتاب أو مساهمةشهاد 
Challenge to fight دي لمبارزة أو قتالالتح 
Challenge to the favour ن بالمحسوبية أو مراعاة الخاطرالطع 
Chamber business ل غرفة المشورةأعما 
Chance bargain أو مبايعة جزافيةصفقة  
Change of beneficiary المنتفع أو المستفيدتغير  
Change of domicile محل اإلقامةتغير  
Change of venue محل المحاكمة أو نظر الدعوىتغير  
Charge-sheet ة اتهامالئح 
Charitable corporation ة خيريةجمعي 
Charitable institution مؤسسة أو منشاة خيريةمبرة ، 
Civil disobedience ن مدنيعصيا 
Civil inquest ق مدنيتحقي 
Civil liability لية مدنيةمسؤو 
Civil nuisance قات مدنيةمضاي 
Civil responsibility لية مدنيةمسؤو 
Civil servant رسميموظف  
Civil service مدنيةخدمة  
Claimant adjuster تسويةوسيط  
Clean bill of health ة صحية نظيفةشهاد 
Clean bill of lading ة شحن نظيفةوثيق 
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Clear and present danger  محدق واضحخطر 
Clear conscience مرتاحضمير  
Clearance card ة انتهاء خدمةشهاد 
Co-assignee ف لو متفرغ له مشتركمتصر 
Co-contractant قد آخرمتعا 
Co-contractor أو آخرل أو متعهد متضامنمقاو  
Co-executor متضامن، منفذ آخرمنفذ  
Collective bargaining agreement ق مفاوضة جماعيةاتفا 
Collective labour agreement قية عمل جماعياتفا 
Colour bars الموانع االجتماعية أو القانوني التي تحول بين : ق أو حواجز اللونفوار

 العنصرين األبيض واألسود
Colour of authority م أو هيبة السلطةايها 
Colour of law ء القانونسيما 
Colour of title ر بحق أو بملكيةتظاه 
Colourable alteration ل ايهامي أو طالئيتبدي 
Colourable transaction أو معاملة ايهاميةصفقة  
Combination in restraint of trade احتكاريتكتل  
Commencement of a declaration ة صحيفة الدعوىمقدم 
Commission to take depositions ض أخذ أقوالتفوي 
Commissioner of bail  ر كفاالتمأمو 
Commissioner of bankrupts مكتب البراءات أو إدارتهامدير  
Committed in presence of officer اف بحضور ضابطاقتر 
Committing magistrate  إحالةقاض 
Common appearance  حضور عامأمر 
Common because of vicinage بحكم الجوارمشاع  
Common ground مشتركأساس  
Common law نون العامالقا 
Common-law action قانون عامدعوى  
Common-law cheat ول على المال بالغش أو االحتيالالحص 
Common-law lien )ءامتياز أو اختصاص ناشئ بفعل القانون العام ال باتفاق الفرقا) حق 
Common right امحق ع 
Common thief عتادلص م 
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Community debt 

اشتراكي، دين زوجية، يشترك فيه زوجان بحكم أموالهما المشتركة تبعا دين 

 لقيام الزوجية
Community of interest اك المصالحاشتر 
Community property ل مشتركةأموا 
Company limited by guarantee محدودة بالضمانشركة  
Company limited by shares محدودة باالسهمشركة  
Comparative jurisprudence ه المقارنالفق 
Compassing the king’s death ر أو تدبير موت الملك أو التآمر عليهتصوي 
Comparative rectitude تقامة أو األحقية النسبيةاالس 
Compassionate allowance ة تقدير خاصة، عالوة استثنائيةعالو 
Competent witness عدلشاهد  
Competitive bidding دة تنافسيةمزاي 
Complete determination of cause ل في القضية كلياالفص 
Composition deed  الواقيالصلحسند  
Composition in bankruptcy  بسيطصلح 
Compounding a felony ى جنايةة علحمصال 
Compromise verdict ترضيةقرار   
Compulsive offender  اندفاعيمخل 
Compulsory nonsuit الدعوى حكملسقوط  
Compulsory process ة جلبمذكر 
Conclusion of fact تاج واقعياستن 
Conclusion of law تاج قانونياستن 
Conclusion to the country  ين محلفالنزاع على العرض 
Concurrent jurisdiction اص مشترك، والية قضائية مشتركةاختص 
Concurrent lease ة استبساراجار 
Condemnation money نقدية(نات أو أضرار تضمي( 
Conditional discharge ء سبيل مشروطج أو إخالإفرا 
Conditional stipulation اط موقوف على شرطاشتر 
Conduct money  الشاهدنفقات 
Confession and avoidance تراف وإبطاله، اإلقرار ونقضهاالع 
Confidential creditor ن إئتمانيمداي 
Confiscation acts ين المصادرةقوان 
Conflict of laws ع القوانينتناز 



English Arabic 

Conflict of presumptions ع القرائنتناز 
Conflicting evidence دليل أو البينةتنازع ال 
Confusion of rights ل الحقوق أو اتحادهاتداخ 
Conjunctive denial  أو انكار شاملنفي 
Consolidation rule  ضم أو ارتباطأمر 
Constitutional law ن دستوريقانو 
Constructive eviction ء ممهداخال 
Constructive detention  أو حجز ضمنيحبس 
Constructive force  ضمنيةقوة 
Constructive loss ة حكميةخسار 
Constructive taking ار ضمني للمنفعة الخاصةاستث 
Consuetudinary law ن عرفيقانو 
Contemplation of insolvency االعسارتوقع  
Contempt of court اك حرمة المحكمةانته 
Contentious possession ة متنازعةحياز 
Contract of benevolence  احسانعقد 
Contractual obligation ام تعاقديالتز 
Corporate legal individual  اعتباري قانونيفرد 
Corporeal hereditament  ث أو ملك عقاريميرا 
Costs in the cause يف القضيةمصار 
Count upon a statute معين(هد بقانون يستش( 
Counter-affidavit ضادةافادة م 
Counter-fesance ف، تزويرتزيي 
Counter-letter  رد مقابلسند 
Counter-mark ة تحذيراشار 
Countervailing duty  تعادلرسم 
Criminal lunatic ن مجرممجنو 
Criminal motive اجراميةغاية  
Criminal procedure ءات جنائيةاجرا 
Criminal proceeding جنائيةدعوى  
Criminal prosecution م جنائيةمحاك 
Culpable homicide  قصد، قتل مؤاخذقتل 
Cumulative offence  تكراري أو استمراريجرم 



English Arabic 

D 
Damage to person  خصلشضرر 
Dead letter ن مهملقانو 
Declaration against interest ر الشخص على نفسه أو ضد مصلحتهإقرا 
Declaration in chief ر رئيسيإقرا 
Declaration of trust مقاضاة األميندعوى  
Declaratory judgment  تفسيريحكم 
Declaratory part of law ء االيضاحي من القانونالجز 
Declaratory statue  ن بيانيقانو 
Declinatory exceptions مثبطة أو معيقةدفوع  
Defective title   أو مشوبعيب م) لكيةم(حق 
Deferred sentence   مؤجل الصدورحكم 
Detective of crime الجرائمتعقب  
Dilatory defence   مكابل أو تأخيريدفع 
Dilatory exceptions  بلة أو تأخيرية مكادفةع 
Direct attack على إجراء قضائي( مباشر هجوم( 
Direct evidence مباشردليل  
Direct examination واب مباشر أو افتتاحياستج 
Direct interest ة مباشرة، شأن مباشرمصلح 
Direct loss ة مباشرةخسار 
Discretion statement اس تقديرالتم 
Discretionary damages ر نقديريةاضرا 
Dismissal without prejudice ير مانع للدعوىرد غ 
Disorderly house  مقلق لراحة الجيرةبيت 
  
Disseisin by election ء سلب الحيازة أو غصبها بسبب غير حقيقيادعا 
Dissenting opinion  مخالف، منشق أو منفصلرأي 
Divisible contract  قابل للتجزئةعقد 
Divisible offence  قابل للتجزئةجرم 
Domestic proceedings ءات مستعجلة أو جزئيةإجرا 
Double patenting ةبراءر التكرا 
Duplicitous appeal ناف مزدوجاستئ 
Dying without issue  أي دون أن يولد له ولد حتى بعد مماته: أو يموت بال عقبمات 
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E 
Easement by prescription اق تقادم وممارسةارتف 
Easement in gross اق شمولارتف 
Easement of access  اق عبورارتف 
Easement of necessity  اق ضروريارتف 
Efficient cause  فعال أو باعث مؤثرسبب 
Efficient intervening cause  حائل فعالسبب 
Ejectment bill اخالءدعوى  
Electrocution  م بالكهرباءاعدا 
Eminent domain الستيالء العام أو اليد العلياحق ا 
Enabling statute يد القن إزالة حظر أوقانو 
Entailed money موقوفةنقود  
Equitable assignment ة انصافيةحوال 
Equitable lien اص إنصافياختص 
Equitable estoppel ق إنصافيإغال 
Equitable execution ذ إنصافي تنفي 
Equitable rescission ل أو إلغاء إنصافي إبطا 
Equitable rule ة إنصافيةقاعد 
Error apparent of record  واضح أو صريحغلط 
Error in law  قانوني أو في القانونغلط 
Estate at sufferance ر تجاوزإيجا 
Estate by statute merchant  لدائناحق 
Estate in common مشتركعقار  
Estate in lands عينيةحقوق  
Estate in remainder لردحق ا 
Estate in severalty  راديانفمال 
Estate of limitation ينيحق ع 
Estate upon condition implied يني مشروطحق ع 
Exaction ازابتز 
Examination of bankrupt أو متفالسق مع مفلستحقي  
Exception of lack of capacity to stand in 
judgment 

 بعد األهلية للتداعيدفع 

Exception of misjoinder  ضمن الببطالدفع 
Exception of no cause of action  من الوجهة القانونية) واسانيدها(بعدم كفاية أسباب الدعوى دفع 



English Arabic 

  
Excessive verdict متجاوز، مفرط أو متمادقرار  
Exchequer division ة القضاء الماليدائر 
Exclusive agency ة اختصاص، وكالة عامةنياب 
Exclusive license ص تخصةترخي 
Exclusive ownership ة خالصة أو خاصةملكي 
Exclusive possession ة خالصةحياز 
Exclusive remedy تنفيذي خاصرتدبي  
Excusable assault  معذر أو محلتعد 
Excusable neglect ل معذراهما 
Executed agreement ق نافذ أو منجزانفا 
Executed consideration  تام األداءعوض 
Execution of judgment ذ الحكمتنفي 
Executive functions ف تنفيذيةوظائ 
Executive pardon  تنفيذيعفو 
Executive warrant ض تنفيذيتفوي 
Exemplary damages ر اتعاظيةاضرا 
Exercised dominion ة ممارسة، استيالء فعليسيطر 
Exercising an option لخيارممارسة ا 
Exigency of a bond يات االلتزاممقتض 
Existing claim ء قائمادعا 
Existing liabilities امات قائمةالتز 
Expectant heir منتظروارث  
Expenses of family ت العائلةنفقا 
Express abrogation or express repeal بحكم أو نص قانوني(ء صريح إلغا( 
Extinguishment of common أو انعدام المشاعسقوط  
Extraneous offense  اجنبي عن القضيةجرم 
Extraordinary grand jury حقيقية استثنائية محلفين تهيئة 
Extraordinary remedies ير استثنائية أو غير عاديةتداب 
Extreme case افراط أو شططحالة  
Extreme hazard  متناء أو محدقخطر 
Extrinsic ambiguity  خارجيغموض  
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F 
Face of instrument  المستندظاهر  
Face of judgment م به دون الفائدةلغ المحكوالمب 
Failing circumstances اعسار أو توقف عن الدفع، إشراف على إفالس:  ارتباك ماليظروف 
Failing of record قيديان  عن إبراز مستند أو عن بعاجز 
Failure of consideration العوض أو خيبتهسقوط  
Failure of proof  كفاية اإلثباتعدم 
Failure of record المدعي عليه في إبراز المستند فشل 
Fair and impartial trial مة منصفة غير تحيزيةمحاك 
Fair and valuable consideration   عادل ومعقولعوض 
False arrest ف أو حبس باطلتوقي 
False cheque ائف، شيك ال يقابله رصيدصك ز 
False personation ال كاذب لشخصية الغيرانتح 
False pretenses م كاذبة، أخبار كاذبةمزاع 
Family council عائليمجلس  
Family settlement ة عائليةتسوي 
Feigned action اختالقيةقضية  
Fiduciary contract ئتمانعقد ا 
Forcible detainer  يان في المؤجرالعص 
Foreclosure  الرهنغلق 
Foreclosure غلق الرهندعوى  
Former adjudication  سابقحكم 
Formula instruction ه قانونيتوجي 

G 
Game laws ين الصيد البريقوان 
Garroting دام خنقااإلع 
General execution ذ عامتنفي 
General executor للوصية( عام منفذ( 
General exemption order  إعفاء عامأمر 
General interest ة المجموعمصلح 
General jurisdiction اص عاماختص 
Governmental agents موظفون الحكومة ومستخدموها. رون رسميون مأمو 
Governmental facilities ق الحكوميةمراف 
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Graded offence ة متنوعةجريم 
Grass widow مهجورةزوجة  

H 
Habitual criminal معتاد مجرم  
Heir apparent شرعيوارث  
Heir at law شرعي أو قانونيوارث  
Heir beneficiary منتفع أو انتفاعيوارث  
Heir by adoption  بالتبنيوارث  
Heir by custom رفرث عرفا أو بمقتضى العالوا 
Heir by devise بالهبةوارث  
Heir collateral فرعى أو غير مباشروارث  
Heir conventional ي اتفاقوارث 
Heir expectant منتظر وارث  
Heir forced ال يجوز حرمانه من الميراث:  فرضيوارث 
Heir general عاموارث  
Heir in tail حصريوارث  
Heir of the blood بالدموارث  
Heir of the body صلبيوارث  
Heir presumptive افتراضيوارث  
Hereditary succession ث قانونيميرا 
Homicide by misadventure  صدفةقتل 
House of correction حيةاصال 
Hypothecary action رهندعوى  
Hypothecate رهنا غير حيازي)عقارا أو منقوال (يرهن 
Hypothecation ر حيازيرهن غي 
Hypothecation bond  رهنسند 

I 
Illegitimacy  المشروعيةعدم 
Illicit gain  عغير مشروكسب 
Immunity from suit انة من الدعوى أو المقاضاةالحص 
Impeachment م جنائياتها 
Impeachment of waste لة تبديدمساء 
Impeachment of witness  في اهلية شاهدطعن 
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Imprescriptibility  قبول التقادم أو انعدام القابلية عدم 
Imprescriptible rights غير تقادمية، ال تخضع الحكام التقادم حقوق 
Imprest money تعبئةنقود  
Improper cumulation of action اط باطل للدعاوىارتب 
Improper influence ر غير مشروعتأثي 
Imputed negligence ل سببياهما 
Inadequate remedy at law  أو تدبير قانوني غير كافحكم 
Inalienability of allegiance  تغير الوالءعدم 
Inappellable ستأنف، غير قابل لألستئنافال ي 
Indemnity against liability ض عن خسارةتعوي 
Indemnity bond  تعويضسند 
Indemnity policy  تعويضبوليصة 
Indeterminate sentence  غير محددحكم 
Informative hypothesis ض نفياافتر 
Information of intrusion ء قانوني يتخذه رحال النيابة المختصون ضد المعتدين على الممتلكات إجرا

 العامة
Infringement of copyright أو الفنية(دي على حق الملكية األدبية التع( 
Infringement of patent دي على البراءةالتع 
Infringement of trademark العالمة التجاريةدي على التع 
Inhabited house duty ة مساكن مأهولةضريب 
Inherent power ذاتية، سلطة تبعية أو اساسيةسلطة  
Innocent trespass  على ملك الغير(برئ تعد( 
Innominate contracts اة مسم غيرعقود 
Inquisition (or linquest) of lunacy ق جنونتحقي 
Insinuation of a will ز الوصية ألول مرة أو تركها لدي المسجل المختص إلثباتها حسب إبرا

 األصول
Instituted executor منصوب، منصوب المورث النفاذ الوصيةمنفذ  
Insufficiency of evidence  كفاية االدلةعدم 
Insurance adjuster تأمينمحقق  
Intermediate order  تمهيديامر 
Involuntary manslaughter  خطأ، قتل غير اراديقتل 
Irrelevant allegation ء غير موضوعيادعا 
Issuable defense موضوعيدفاع  
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Issue in fact ع الواقع، خالف في الواقعمناز 
Issue in law ونية أو في القانون قانعةمناز 

J 
Joint action مشتركةقضية  
Joint executors ون متضامنونمنفذ 
Joint tortfreasors ون مشتركونمسيئ 
Judge Advocate of the fleet ر عدلي للقواتمشاو 
Judge-made law ع القاضيتشري 
Judgment ،قرار، قضاءحكم  
Judgment-book أحاكمدفتر  
Judgment by default  غيابيحكم 
Judgment creditor علية محكوم دائن 
Judgment docket أحكامجدول  
Judgment lien از محكوم بهامتي 
Judgment note الة محكوم بهاكمبي 
Judgment of board of directors مجلس اإلدارةقرار  
Judgment of conviction  ادانةحكم 
Judgment of dicontinuance  انقطاع الخصومةحكم 
Judgment on case stated  القضية المبينةحكم 
Judgment on demurrer في الدفع بعدم كفاية أسباب الدعوىقرار  
Judgment on merits  موضوعيحكم 
Judgment recovered حصول االداءجواب  
Judgment void on its face  ظاهر البطالنحكم 
Judicature acts ين نظام القضاءقوان 
Judicial department ة قضائيةدائر 
Judicial district ة قضائيةمنطق 
Judicial divorce قضائيطالق  
Judicial knowledge ة قضائية، معلومات قضائيةبداه 
Judicial police  قضائيشرط 
Judicial power قضائيةسلطة  
Judicial question ة قضائيةمسأل 
Judicial sale  جبري، بيع قضائيبيع 
Junior execution تال أو الحقذتنفي  
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Jurisdiction of subject-matter اص موضوعي يتعلق بنوع خاص أو طبقة خاصة من الدعاوىاختص 
Jurisdiction of the person اص شخصياختص 
Jurisdictional amount اختصاصيةقيمة  
Jurisdictional facts ع اختصاصيةوقائ 
Jurisdictional statement ة اسباب االختصاصكرمذ 
Jurist act  قانونيعمل 
Jury commissioner ب محلفينمندو 
Justifying bail ت كفاية الكفالة أو الضماناثبا 

K 
Keep down interest الفائدة في مواعيدهايدفع  
Killing by misadventure  صدفةقتل 

L 
Lapidation م حتى الموتالرج 
Larceny from the person الشخصسرقة  
Last illness  الموتمرض 
Last resort أخيرمرجع  
Law of the case ن الدعويقانو 
Lawful damages ر أو تضمينات قانونيةأضرا 
Leading question تلقيني أو استدراجيسؤال  
Leave no issue عقبلم ي 
Legal cruelty قضائيةقسوة  
Legal excuse  يقانونعذر 
Legal interest ة قانونيةفائد 
Legal investment ر قانونيتثمي 
Legal jeopardy  القضاء أو الخطر القضائيخطر 
Legal methodology ول القانونيةاالص 
Legal name م القانونياالس 
Legal negligence ل قانونياهما 
Legal proceeding ءات قانونيةاجرا 
Legal representative  قانونيممثل  
Legal rescission  قانونيفسخ 
Legally constituted court ة قانونيةمحكم 
Legislative act ن تشريعيقانو 
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Legislative courts م تشريعيةمحاك 
Legislative power تشريعيةسلطة  
Letters of guardianship ض وصايةتفوي 
Letters testamentary  تنفيذ وصيةأمر 
Litigious right تنازعحق م 
Livery of seisin م حيازةتسلي 
Loan societies ات تسلفجمعي 
Local actions ا محليةقضاي 
Local agent محلينائب  
Local assessment ة محليةضريب 
Local court م محليةمحاك 
Locality of a law suit لدعوى امكان 
Lying in franchise طليقسائب ، 
Lynch Law  لينش، حكم الغوغاءحكم 

M 
Malicious abuse of legal process ة استعمال اإلجراءاتإساء 
Malicious accusation مغرضةتخمة  
Malicious action  كيديفعل 
Malicious arrest  كيديقبض 
Malicious falsehood اء ايذائيافتر 
Malicious injury to property ء كيدي للمالإيذا 
Malicious injury to person ء شخصي كيدي إيذا 
Manual labour  يدويعمل 
Marriage articles ق زيجةاتفا 
Marriage brokerage ة زواجسمسر 
Marriage ceremony م زواجمراس 
Marriage certificate, marriage lines ة زواجشهاد 
Marriage consideration  زواجبدل 
Marriage licence  زواجإذن 
Marriage potion  الزواجحصة 
Marshaling assets, marshalling assets ب أو تصنيف األصولترتي 
Marshaling remedies م الوفاءتنظي 
Marshaling securities م حقوق االمتيازتنظي 
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Martial law م عرفيةكاأح 
Mass strike  ب شاملإضرا 
Material alteration ر جوهريتغيي 
Material evidence جوهريةبينة  
Material fact ة جوهريةواقع 
Material action زوجيةقضية  
Material causes ا زوجيةقضاي 
Matter in deed ة سنديةمسأل 
Matter of substance  جوهريةمسألة 
Medical jurisprudence رعيطب ش 
Medico-legal  شرعيطبي 
Memorandum of association  تأسيس شركةعقد 
Mental capacity or mental competence إدراك، أهلية عقليةكمال  
Mental incapacity or mental 
incompetency 

 ام األهلية العقليةانعد

Merchantable title  للبيعكية قابلحق مل  
Merit system الجدارةنظام  
Misapplication  استعمالسوء 
Misappropriation استغالل األمانة للمنفعة الذاتية: س،  إساءة ائتماناختال 
Misprision of treason ن الخيانةكتما 
Moot case  جدليةقضية  
Moot point جدالنقطة  
Moral duress أدبيضغط ه معنوي، إكرا 
Motion in arrest of judgment وقف صدور حكميطلب  
Multifariousness ة م الخصوم في الدعوىإساء 
Multiple evidence  قاصرةبينة  
Municipal bonds ت بلديةسندا 
Murder in the first degree  الدرجة األولى العمديقتل 
Murder in the second degree  انيةالدرجة الثقتل  
Murder in the third degree  الدرجة الثالثة قتل 
Mutual affray ال، مقاتلة، ملحمة أو مشاجرة في مكان عاماقتت 
Mutual benefit association ة تعاون متبادلجمعي 
Mutual wills ا تبادليةوصاي 
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N 
N.G.O: non-commission officer ابطصف ض 
Naked authority  ال يقترن بمنفعة(ض مجرد ويتف( 
Naked contract  مجردعقد 
Naked debenture ت غير مضمونةسندا 
National insurance اجتماعي ضمان  
Negative condition  يستوجب عدم حصول شئ معين: سالبشرط 
Negative pregnant  موجب، إنكار كاشف، اعتراف ضمنينفي 
Negligence in law نيل قانوإهما 
Negotiable instrument د قابل للتداولمستن 
Neutral property كات أو أموال محايدةممتل 
Neutralization state ملزمة بالحياددولة  
New acquisition  ما يؤول بغير طرق اإلرث أو الهدية : جديد، أموال مستجدة أو مستحدثةكسب

 من أحد األقارب
New assignment مجددنيتعي  
New cause of action ب جديدة للدعوىأسبا 
New next devise صى له التاليالمو 
Next eventual estate أموال محتملةتالي  
Next of kin األقارب، القريب األدنىادني  
Night walkers الليلمشاة  
Nominate contracts مسماةعقود  
Nomography حة قانونيةأطرو 
Non-appearance عدم حضورابغي ، 
Non-continuous easement اق انقطاعي أو غير استمراريارتف 
Non-direction  توجيهعدم 
Non-intervention will مانعة من التدخلوصية  
Non-merchantable title لكية غير قابل للبيعحق م 
Notice of action ن نية األجراءإعال 
Notice of motion بلن طإعال 
Notice of trial ن محاكمةإعال 
Notice to produce ف إبرازتكلي 
Notice to quit ه إخالءتنبي 
Notorious insolvency ر مفضوحإعسا 
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Notorious possession ة مشهورةحياز 
Nude contract   عارعقد 
Nude pact ق مجردميثا 
Nuisance in fact مات حكالمضايقا العف أو مضايق مؤذن 
Nul tiel record جود لهذا القيدال و 
Null and void  وباطلالغ 
Nycthemeron  كامليوم 

O 
Occupant محتل، واضع اليدشاغل ، 
On an equality  قدم المساواةعلى 
Open a case ح الدعوىيفتت 
Open a commission عمال، يشرع فيه كمفوض للقيام بهيبدأ  
Open a deposition  إفادةيفض 
Open a judgment   حكمايحل 
Open a rule  مرسومايحل 
Open contract  مكشوفعقد 
Open court علنية، محكمة علنيةجلسة  
Opinion evidence ة اجتهاديةشهاد 
Ordinary repairs حات عاديةإصال 
Ordinary risks ر عاديةمخاط 
Ordinary written law ادي مدونع انونق 
Original jurisdiction اص ابتدائي أو بدائياختص 
Ostensible agency ة إيهاميةنياب 
Ostensible partner إيهامي أو صوريشريك  
Out of term ير الدورة القضائية أو خارجهافي غ 

P 
Parol Evidence Rule ة البينة الشفويةقاعد 
Particular of breaches and objections اإلخالل واالعتراض موضوعا لشكوىوجوهيل تفاص  
Parties and privies وشركاءفرقء  
Party aggrieved مظلومفريق  
Party structure  فاصلبناء  
Pass forward for collection على ذمة التحصيليرسل  
Pay under protest مع االحتجاجيدفع  
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Payable after demand عند الطلبيدفع  
Penal action جنائيةقضية  
Penal bond ام جزائيالتز 
Penal clause  جزئيبند 
Peremptory exception اض قاطعاعتر 
Peremptory undertaking قطعيتعهد  
Perpetuating testimony ة الشهادةإدام 
Personal liability لية شخصيةومسؤ 
Petition in bankruptcy ة افالسعريض 
Petitory action حقوقية دعوى  
Place of contract  العقدمحل 
Plaintiff in error عي بالغلطالمد 
Plenary confession اف تاماعتر 
Plenipotentiary ة تامةملكي 
Police power األمن العامسلطة  
Poor debtor’s oath لمدين الفقير ايمين 
Positive wrong فعلية ةاساء 
Possibility of reverter ال االيلولةاحتم 
Possibility on a possibility  ال على احتمال، احتمال بعيداحتم 
Post-dated cheque  مقدم التاريخشيك 
Post-notes ق مصرفية آجلةاورا 
Preappointed evidence وضعيةبينة  
Premature labour  سابق ألوانهوضع 
Presence of the court يها تحت سمعها أو بصرهان يد المحكمة، بيأمام 
Presence of the testator الموصيحضور  
Present conveyance حاليتصرف  
Presumption of innocence ة البراءةقرين 
Presumption of law ة قانونيةقرين 
Presumptive evidence  يل المبني على القرينةالدل 
Prevailing party وىالدعم المحكوم له في الخص 
Preventive justice ة وقائيةعدال 
Privet examination واب خصوصياستج 
Privileges and immunities ازات وحصاناتإمتي 
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Probable evidence محتملدليل  
Proof beyond a reasonable doubt ت ال يداخله شك معقولاثبا 
Proprietary rights ملكيةحقوق  
Prosecuting witness اثباتشاهد  
Proximate cause  أدني، سبب مباشرسبب 
Public trial مة علنيةمحاك 
Purging contempt فير عن انتهاك حرمة المحكمةالتك 

Q 
Quality of estate ملك، حق عقاريصف و 
Question of fact ة واقعيةمسأل 
Question of law ة قانونيةمسأل 
Quiet enjoyment هادئةمتعة  

R 
Rating appeal ناف تخميناستئ 
Real property  عقاريملك 
Real representative عقاريوارث  
Reciprocal contract  تبادل أو تبادليعقد 
Reconventional demand تقاصجواب  
Remedial action تعويضدعوى  
Remedial statute إصالحي أو استدراكيعيتشر  
Remedy over عيض رجوتعوي 
Rent Restriction Acts ين قيد اإليجارقوان 
Retroactive inference تاج رجعياستن 
Retrospective law ن رجعيقانو 
Revendication action استرداد دعوى  
Reversionary interest دة عقارية مؤجلة، تعود قانونا بسبيل الرفائد 
Rule absolute   قطعيأمر 
Rules of course عاديةروامأ  
Rules of court ة المحكمة الداخلية الئح 

S 
Seised in demesne as of fee بحكم الملكية المطلقةحائز  
Self-executing constitutional provision  أو نص دستوري نافد من تلقاء نفسهحكم 
Self-executing judgments ذلنفام حائزة للصفة التنفيذية، أحكام مشمولة باأحكا 
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Sentence to run concurrently األحكام بالتداخلتسرى  
Separable controversy لتجزئةة قابلة لمسأل 
Separate examination واب منفر أو انفرادياستج 
Separate trial مة منفصلة أو منفردةمحاك 
Separation deed  مفارقة أو انفصالسند 
Settle a bill of exceptions على عريضة دفوعق افيو 
Settle a document وثيقةيصحح  
Several inheritance ث مشاطرة أو مناصفةميرا 
Slander  شفويقذف 
Sound judicial discretion ر قضائي سليمتقدي 
Sounding in damages إضراردعوى  
State trial مة سياسيةمحاك 
Statutory declaration ر قانونيإقرا 
Statutory exposition نيشرح قانو 
Statutory foreclosure  قانوني للرهنغلق 
Stay  of execution  يذتنفوقف 
Stay of proceeding  إجراءاتوقف 
Striking out pleadings  اللوائح الدفاعيةشطب 
Striking off the roll  من الجدولشطب 
Submission bond ام تحكيمالتز 
Subscribing witness موقعشاهد  
Substantial justice ة موضوعيةعدال 
Substantive felony ة مستقلةجناي 
Substitutionary evidence أو شهادة، بدليةبينة ، 
Sum adjudged  محكوم بهمبلغ  

T 
Tender of amends  تعويضعرض 
Third party claim proceeding تقرير حق الغيردعوى  
Transfer in contemplation of death ل أو تصرف خشية الموتتحوي 
Trial amendment ل إجرائيتعدي 
Trial by certificate مة بالشهادة أو على أساسهامحاك 
True verdict صحيحقرار  
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U 

Unavoidable casualty ة ال يستطاع تفاديها أو دفعهاإصاب 
Undesirable person  يهوب فأي غير مرغ: مرغوب عنهشخص 
Undisclosed principal مكتوماصيل  
Undivided right ير مجزأحق غ 
Unearned increment ة غير اجتهاديةزياد 
Unfair hearing مة مجحفةمحاك 
Unlawful assembly ر غير مشروعتجمه 
Unlawful toughing of person’s body اول غير المباشر على جسم الغيرالتط 
Unless otherwise proved م يثبت خالف لذلكما ل 
Unsolemn will منفذ بال وصية 
Until the contrary is proved  يثبت العكسحتى 
Use plainiff عي المنتفعالمد 

V 
Valuable consideration  معادلعوض 
Valuable improvements نات قيمةتحسي 
Venue jurisdiction اص مكانياختص 
Verdict of guilty but insane ن إدانة وإعفاء من المسئولية بسبب الجنوقرار 
Verdict subject to opinion of court خاضع لرأي المحكمةقرار  
Verified copy مصدقةصورة  
Vertical price-fixing contract  تسعير أو تحديد أسعارعقد 
Vested interest اع مكتسب أو قائمانتف 
Vested in interest االنتفاعمقرر  
Vexatious delay ر مفتعلتأخي 
Vexatious proceeding ء إكتياديإجرا 
Voluntary ignorance  خياريجهل 

W 
Wagering contract  رهان عقد 
Waiver of exemption عفاءا مل عتناز 
Waiver of immunity ل عن حصانةتناز 
Waiver of protest حالة عدم الدفع عند االستحقاقفي ) احتجاج(ل عن نكرةتناز 
Waiver of tort ل عن إخالل بواجب غير تعاقديتناز 
Wanton act  مستهترفعل 
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Wanton negligence ل مستهتر أو عابثإهما 
Warrant in bankruptcy  تنفيذ تصدره المحكمةأمر 
Will contest عة الوصيةمناز 
Willful indifference to the safety of 
others 

 لسالمة اآلخريناكتراث قصدي عدم 

Willful murder  افتعالي قتل 
Withdrawing a juror اب محلفانسح 
Withdrawing record  أوراق الدعوىسحب 
Without impeachment of waste  المساءلة عن التلفدون 
Witness for the defence نفيشاهد  
Witness for the prosecution اثبات  اهدش 
Witness to will الوصيةشاهد  
Work relief ة عملإعان 
Workmen’s compensation ض عمالتعوي 
Write of assistance  مساعدة على التنفيذأمر 
Write of attachment  حجزأمر 
Write of covenant إخالل بميثاق رسمي مكتوبدعوى  
Write of debt ديندعوى  
Write of deceit غشدعوى  
Write of delivery  تسليمأمر 
Write of detinue  احتباسأمر 
Write of dower  دوطةأمر 
Write of ejectment  إخالءأمر 
Write of entry قاريةع ة استرداد حيازدعوى 
Write of error  غلطأمر 
Write of execution  تنفيذأمر 
Write of possession  ازةحي) تسليم(أمر 
Write of restitution  ردأمر 
Write of review  مراجعةأمر 
Write of right  حقأمر 
Write of supervisory  اشراف توجيهيأمر 
Writing obligatory الزاميمحرر  
Written contract  مكتوب أو محررعقد 
Written instrument د مكتوب أو محررمستن 
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Wrongful levy  جائرحجز 

X 
Xenodochy ء الغريب وإضافتهإيوا 
Xenophobic madness بغضاء األجانبجنون  

Y 
Year of mourning  حداد، عدة الوفاةسند 
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