


 الكلمة  

Agency
Agent
Import
Export
Goods
Quality
Sum
Balance
Auction
Bank
Cheque
Cashier
Bankrupt
Broker
Capital
Shipment
Discount
Usefulness
Loss
Order
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أجنسيوكالة
أجنتوكیل
أمبورتتورید
إكسبورتتصدیر
قودسالسلع
كوالیتينوعال
آرتیكلصنفال
سممبلغال
باالنصرصیدال
أوكشنمزادال
بنكمصرفال
الصك                                                          تشیك
كاشیرصرافال
بتكریتمفلسال
بروكرسمسارال
كابیتالرأسمالال
شبمینتشحنةال
دسكاونتخصمال
إنترستفائدةال
لوسخسارةال
أوردرطلبال
 



      الكلمة

Package
Parcel
Purchase
Value
Store
Sale
Wholesaler
Retailer
Tariff
Company
Petty cash
Warehouse
Free on Board (FOB)
Freight
Dock dues
Cost and Freight (C & F)
Cost insurance and Freight (CIF)
Cash against Documents (A. D.)
Duty
Customs
Endorsement
Credit
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باكیج          رزمة
بارسل          طرد
برتشیز          شراء
فالیو           قیمة
ستور           مخزن
سیل           بیع
ھولسیلر          بیع بالجملة
ریتلر                                   بیع بالقطاع
                          تاریف       تسعیرة ، تعریفة
كمباني          شركة
بیتي كاش           مصروفات نثریة
ویر ھاوس          مخزن
فري ون بورد          خالص المصاریف علي المیناء
فریت                   أجرة الشحن
 دوك دیوس                   رسوم المیناء
كوست أند فریت         التكلفة والشحن
كوست أنسرانس أند فریت          التكالیف والتأمین والشحن
كاش اكنست دوكمنتس          الدفع عن االستالم
دیوتي          ضریبة جمركیة
كستومز                      جمارك
أندرسمنت                    تحویل ، تظھیر 
كریدت         اعتماد



 الكلمة
Letter of Credit (L. T.)
Insurance
Instalment
Profit
Fare
Expense
Commission
Deposit
Debt
Contract
Client
Payment
Price
Partner 
Sheer
Income Tax
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 لتر أوف كریدت         اعتماد            رسالة
اینشورنس         تأمین
انستالمنت         قسط
بروفییت         ربح
فیر         أجرة
أكبینس         مصروف
كمیشن         عمولة
دبوزتة                             تأمین ، أمان
دبت                              دین
كنتركت         عقد
كالینت         زبون
بیمنت         دفع
برایز         سعر
برتنیر         شریك
انكوم تكس        ضریبة الدخل



لكلمة ا
Lesson
School
Teacher
Student
Pupil
Book
Paper
Ink
Pen
Pencil
Inkstand
Chalk
Page
Line
Date
Envelope
Mark
Examination
Arithmetic
Algebra
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لسندرس
سكولمدرسة
تیتشرمدرس
ستیودنتطالب
بیوبلتلمیذ
بوككتاب
بیبرورق
إنكحبر
 بنحبرقلم
بنسلقلم  رصاص
إنسكستاندمحبرة
تشوكطباشیر
بیجصفحة
الینسطر
دیتتاریخ
إنفلوبظرف
ماركعالمة
أقزمنیشنامتحان1.
أرثمتیكحساب
ألجبراجبر



         الكلمة

Drawing
Mathematics
Chemistry
History
Science
Geography
Philosophy
Failure
Success
Training
Program
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 دراونقرسم
مثمتكسریاضیات
كمستريكیمیاء
ھستوريختاری
ساینسعلم
جیوغرافيجغرافیا
فیلوسوفيفلسفة
فیلیررسوب
سكسسنجاح
ترانقدورة
بروجرامبرنامج



         الكلمة

Book
Dictionary
Encyclopaedia
Grammar
Art books
Biography
Children’s books
Scientific books
Magazine
Newspaper
Author
Writer
Publisher
Editor
Reader
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 بوككتاب
قاموس                                                  دكشیوناري
الموسوعة                                               أنسي كلوبدیا
القواعد                                                  ریدر
كتب فنیة                                                آرت بوكس
سیرة ذاتیة                                             بیوغرافي
كتب لألطفال                                            تشیلدرنز بوكس
كتب علمیة                                              سیانتیفیك بوكس
مجلة                                                     ماكازن
الصحیفة                                                 نیو بیبر
مؤلف                                                   اوثور
كاتب                                                    رایتر
ناشر                                                     بابلیشر
محرر                                                   أدیتور
قاريء                                                   ریدر



         الكلمة

Calling cards
Writing paper
Envelope
Pencil
Eraser
Ink pen
Notes book
Ruler
Novel
Story
Tale
Translation
First edition
Year of publication
Literature
Postcard
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بطاقات زیارة                                                            كولینغ كاردس
ورق كتابة                                             رایتینغ بیبر
مغلف  أو ظرف                                       أنفلوب
قلم رصاص                                           بنسل
محایة                                                  إیریزر
   قلم حبر                                               إنك بن
مسطرة                                                رولر
كتاب مالحظات                                      نوت بوك
الروایة                                                نوفل
القصة                                                 ستوري
   الحكایة                                                تیل
ترجمة                                                 ترانسلیشن
الطبعة األولي                                         فیرست إدیشن
عام النشر                                             ییر أوف بابلیكیشن
 آداب                                                   لیترتشر
بطاقة بریدیة                                          بوست كارد




