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 العمالت الرتكية
Turkish Money - Türk Parası 
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 مقدمة -1

 Yeni Türkالعملة الرسمية في تركيا هي الليرة التركية والتي تسمى "بالليرة التركية الجديدة )

Lirasıويُرمز لها بـ )TL   أوTRY كانت تسمى  2008إلى عام  2005ه في عام نحيث أ

وتمت إعادة  Yeni إلغاء  كلمة الجديدة  تم 2009وبداية من عام   YTLبالليرة التركية الجديدة

تم   2012وفي عام  ,( TRY)االسم  ليصبح الليرة التركية  ويُرمز لها عالمياً بثالثة أحرف 

( والليرة الحديثة هي  ₺الرمز هو )و التركيك المركزي لعملة من قبل البنز جديد لمإصدار ر

بعد أن كانت المليون ليرة تركية تعادل دوالر أمريكي واحد.  ,الليرة التي ُحذف منها ستة أصفار 

بدلت محلها العمالت الجديدة.  ولكن مازال البعض من واستُ يث تم سحب جميع العمالت القديمة ح

 beşفربما تسمع البائع يقول لك ثمن هذا )  ,الشعب التركي يستخدم كلمة المليون حتى اآلن 

milyonيرة لوال ,(  أي خمس ماليين ليرة أي تعادل خمس ليرات من العملة الجديدة الحالية

 ليرة وإلى أقسام كبيرة هي مضاعفات الليرة كالتالي:الحالية تنقسم إلى أقسام صغيرة هي أجزاء ال

 )كورش( قرش وتلفظ 100الليرة التركية  الواحدة مكونة من  -1

 وأجزاؤها كما هو مبين في الجدول أدناه: 
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 العمالت الرتكية
Türk Parası 

 

Bir Lira لرية واحدة 

 

Yarım Lira نصف لرية 

 

Yirmi Beş Kuruş  لريةربع 

 



 
 

368 
 

وترمجة املهندس : حممد عامر اجملذوبإعداد  تأليف و  –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء األول 

On Kuruş عشر قروش 

 

Beş Kuruş مخس قروش 

 

Bir Kuruş قرش واحد 

 

Beşlik- Beş Lira ورقة اخلمس لريات 

 

Onluk – On Lira ورقة العشر لريات 
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Yirmilik – Yirmi Lira ورقة العشرون لرية 

 

Ellilik – Elli Lira ورقة اخلمسون لرية 

 

Yüzlük – Yüz Lira  املائة لريةورقة 

 

İkiyüz Lira ورقة املائتني لرية 
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 Türk Lirası 1 TL لرية تركية

 Dört Lira Yirmi Beş Kuruş 4.25 TL أربع لريات وربع

 Beş Buçuk Lira 5.5 TL مخس لريات ونصف

 Altı kırk 6.4 TL ست لريات وأربعني قرش

 مثان لريات إال ربع
 سبع لريات ومخس وسبعون قرشا  

Yedi Lira Yetmiş Beş Kuruş 7.75 TL 

 On Bir doksan 11.90 TL إحدى عشر لرية وتسعون قرشا  

 Yirmi iki buçuk 22.50 TL اثنان وعشرون لرية ونصف

 Otuz Uç Lira On Beş Kuruş 33.15 TL قرش 15ثالثة وثالثون لرية و

 Altı beş kuruş 65  kuruş مخس وستون قرشا  

 اللريةثالثة أرباع 
 مخس وسبعون قرشا  

Yetmiş Beş Kuruş 75 kuruş 

 Seksen Beş Kuruş 85  kuruş مخس ومثانون قرشا  

 Dokuz iki yirmi beş 92.25 TL وتسعون لرية وربع اثنان
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 Dokuz yüz elli beş 955 TL تسعمائة ومخس ومخسون

 Bin on altı 1016  TL ألف وست عشرة لرية

 Bin otuz 1030 TL ألف وثالثون لرية

 Bin iki yüz kırk beş 1245  TL ألف ومائتان وأربع ومخسون لرية

سبعة عشر ألفا" وسبعمائة وست 
 وسبعون

On yedi bin yedi yüz yetmiş 
altı 

17776 TL 
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مصطلحات يف البيع والشراء واملال   
 Almak ve Satmak 

 

 al 2 öde 3 اشرتي ثالثة وادفع سعر اثنني

 alış شراء

 alışveriş تسوق

 almak- alış شراء

 banka بنك

 banka şubesi فرع بنك

عالوة -إضايف وجماني  bedava 

قرض -دين   borç 

 borçlu مديون

فراطة –نقود معدنية   bozuk para 

 daha ucuz أرخص

 değiştirmek تبديل السلعة

سوق العمالت –صرف العملة   döviz 

 döviz kuru سعر الصرف
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 en çok satanlar األكثر مبيعا  

 en son teslimat tarihi آخر موعد للتسليم

حديثا   -الواصل مؤخرا    en son varan 

 en uygun fiatları أنسب األسعار

 faiz oranı نسبة الفائدة

 fatura فاتورة

 fırsat فرصة

إشعار بالشراء –أو الشراء  املدفوعات فيش   fiş 

 fiyat سعر

كفالة -ضمانة   garanti 

مضمون -مكفول   garantili 

ترجيع السلعة املشرتاة –إعادة   iade 

صادرات -تصدير   ihracat 

حسم -تنزيالت   indirim 

خمفض -حمسوم   indirimli 

مستورد   ithal 

 ? kaç كم ؟

 ? kaçta بكم ؟
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 kaliteli ذو نوعية ممتازة

سند-كمبيالة    kambiyo - senet 

بضاعة خمفض سعرها لفرتة حمددة –عرض   kampanya 

 kamu sektör قطاع عام

 kargo شحن

الكاشري -الصندوق   kasa 

 kredi kartı بطاقة إئتمان

 kuruş قرش

 lira لرية

 liste قائمة

 mamurlar مصنوعات

 marka ماركة

 markalı املنتج ذو ماركة مشهورة

ماركت -سوق   market 

 merkez bankası البنك املركزي

 mevsim موسم

الزبون -املشرتي   müşteri- alıcı 

 ne kadar كم السعر ؟
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 özel sektör قطاع خاص

 pahalı غايل

عملة -نقود   para 

 para çekme سحب النقود

 para göndermek إرسال نقود

 .paralar sahte نقود مزورة

 pazar  - çarşı سوق

باملفرق -بالتجزئة مبيع   perakende 

 peşinat نقدا  

 poşet كيس لوضع حاجيات الشراء

 satmak – satın almak - satış يبيع

 sepete ekle أضف إىل السلة

طلبية شراء –طلب   sipariş 

 sipariş takibi متابعة الطلبية

 taksit تقسيط

 taksitle بالتقسيط

 tek fiyat سعر واحد

 teslimat تسليم
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 TL لرية تركية

 toptan مبيع باجلملة

 tüketici املستهلك

 ucuz رخيص

منتوج -منتج   ürün 

 ürünlar منتوجات

 ücretsiz جماني

 vade البيع ألجل = وعدة

 vergi ضريبة

 vezne الصندوق

 yatırmak إيداع األموال يف البنك

 yerli حملي
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تعليمات ماكينة الصرف -3  
Bankamatik 

 

مسح - إلغاء –إدخال   Giriş - iptal - sil 

 
 
أدخل الكرت رجاء  Lütfen kartınızı giriniz 

كودأدخل رقم ال  Pin numaranızı giriniz 

 
 
انتظر رجاء  Lütfen bekleyiniz 

كود خاطئ رقم   Yanlış pin numarası. 

 .Bir kere daha deneyin جرب مرة أخرى

 .Kartınızı alınız خذ الكرت

 .Buyurun paranız تفضلوا نقودكم

  ?Makbuz ister misiniz هل تريد الوصل؟


