
Column1Column2
Actionدعوى قضائية

Agencyوكالة
Appealيستأنف الحكم / استئناف / طعن قضائي

Billفاتورة حساب / مشروع قانون / شكوى مقدمة
Caseدعوى / قضية / حجة مقنعة

Civilمدني
Complaintشكوى / اتهام / بيان خطي يقدمه المدعي

Constitutionalدستوري
Contractعقد / اتفاقية
Convictionإدانة / تجريم
Corporationشركة / نقابة

Courtمحكمة
Creditorدائن

Criminalجاني أو مجرم
Debtorالمدين

Deedوثيقة أو صك
Defendantالمدعي عليه

Dutyمسئولية / واجب
Estateملكية أو ممتلكات / عزبة / عقار

Evidenceبينة / شهادة / دليل
Executiveتنفيذي / أجرائي

Federalاتحادي
Groundsخلفية

Judgmentحكم / قرار محكمة
Judicialقضائي / شرعي

Juryهيئة المحلفين
Lawقانون / شريعة

Legislateيشرع أو يسن قانون
Liabilityمسئولية قانونية

Mortgageرهن
Motionأشارة / إيماءة

Negligenceإهمال / غفلة
Negotiableصالح للتداول أو التفاوض

Instrumentسند أو صك كذلك وثيقة
Opinionرأي

Partyطرف نزاع أو طرف ترضية أو طرف تعاقد
Plaintiffالمدعي ( المشتكي )

Pleadingمرافعة
Propertyملكية

Regulateينظم أو يعدل



Rightحق
Securityكفالة أو ضمانة / أمن / سند مالي

Sentenceقرار / عقوبة
Statuteقانون / تشريع / نظام أساسي

Testimonyبينة أو برهان
Titleحق شرعي

Tortضرر أو أذى يعاقب عليه القانون
Trustوثق أو أتمن / قام بالوصاية على

Verdictقرار محكمة
Willوصية

Witnessشاهد أو شهادة / فعل : يدلي بشهادة 



Lawsuit دعوى قضائية
Agency وكالة

Appeal the ruling / appeal / contestation يستأنف الحكم / استئناف / طعن قضائي
Invoice / bill or motion / complaint فاتورة حساب / مشروع قانون / شكوى مقدمة

Case / issue / persuasive argument دعوى / قضية / حجة مقنعة
Civil/ Civilian مدني

Complaint / accusation / written complaint submitted by the plaintiff شكوى / اتهام / بيان خطي يقدمه المدعي
Constitutional دستوري

Contract / agreement عقد / اتفاقية
Conviction / indictment إدانة / تجريم

Corporation / union شركة / نقابة
Court محكمة

Creditor دائن
Offender/ criminal جاني أو مجرم

Debtor المدين
Document /instrument وثيقة أو صك

Defendant المدعي عليه
Responsibility / duty مسئولية / واجب

Property / the property / estate / real-estate ملكية أو ممتلكات / عزبة / عقار
Evidence / testimony / proof بينة / شهادة / دليل

Executive / procedural تنفيذي / أجرائي
Federal اتحادي

Background خلفية
Judgment / verdict/ decision of the Court حكم / قرار محكمة

Judicial / legal قضائي / شرعي
Jury هيئة المحلفين

Law / Sharia قانون / شريعة
Legislate or enact a law ًيشّرع أو يسن قانونا
Legal responsibility/ liability مسئولية قانونية

Mortgage رهن
Signal / gesture أشارة / إيماءة

Neglect/ negligence/oversight إهمال / غفلة
Negotiable صالح للتداول أو التفاوض

Deed /instrument /document سند أو صك كذلك وثيقة
View/opinion رأي

Party to a conflict طرف نزاع
Party to a settlement طرف ترضية

Party to a contract طرف تعاقد
The plaintiff / the complainant المدعي/ المشتكي

Pleading مرافعة



Ownership ملكية
Regulate or amend ينظم أو يعدل

Right حق
Warranty or guarantee / security / financial support كفالة أو ضمانة / أمن / سند مالي

Decision/resolution/penalty قرار/ عقوبة
Law / legislation / statute قانون / تشريع / نظام أساسي

Evidence or proof بينة أو برهان
Legal right/title حق شرعي

Damage or injury punishable by law ضرر أو أذى يعاقب عليه القانون
Trust or entrust /assume guardianship of وثق أو أتمن / قام بالوصاية على

Court decision قرار محكمة
Will/recommendation وصية

Witness/ testify شاهد أو شهادة / فعل : يدلي بشهادة



Complaint 


