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عزيزي السيد الرئيس، Dear Mr. President,

رسمية جدا، للمرسل إليه لقب خاص يجب استخدامه عوضا عن االسم

سيدي المحترم، Dear Sir,

رسمية، المرسل إليه رجل، االسم غير معروف

سيدتي المحترمة، Dear Madam,

رسمية، المرسل إليها امرأة، االسم غير معروف

سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة، Dear Sir / Madam,

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروفين،

السادة المحترمون، Dear Sirs,

رسمية، في حالة مخاطبة عدة أشخاص غير معروفين أو قسما بأكمله

إلى مَن يهمّه األمر، To whom it may concern,

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروفين البتّة

عزيزي السيد أحمد، Dear Mr. Smith,

رسمية، المرسل إليه ذكرٌ، االسم معروف

عزيزتي السيدة أحمد، Dear Mrs. Smith,

رسمية، المرسل إليه أنثى، متزوجة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة منال أحمد، Dear Miss Smith,

رسمية، المرسل إليه أنثى، عزباء، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة أحمد، Dear Ms. Smith,

رسمية، المرسل إليه أنثى، االسم معروف، الحالة المدنية غير معروفة
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عزيزي السيد مجدي أحمد، Dear John Smith,

أقل رسمية، المرسل والمرسل إليه يعرفان بعضهما البعض

عزيزي مجدي، Dear John,

غير رسمية، المرسل والمرسل إليه تربط بينهما عالقة صداقة، حالة نادرة نسبيّا

نكتب إليك بخصوص... We are writing to you regarding…

رسمية، لقراءتها نيابة عن كل الشركة

نكتب إليك بخصوص موضوع... We are writing in connection with ...

رسمية، لقراءتها نيابة عن كل الشركة

باإلضافة إلى... Further to…

رسمية، الفتتاح رسالة بخصوص شيء رأيته لدى الشركة التي تتصل بها

فيما يتعلق بـ... With reference to…

رسمية، الفتتاح رسالة بخصوص شيء رأيته لدى الشركة التي أنت بصدد االتصال بها

أكتب ألسأل عن... I am writing to enquire about…

أقل رسمية، لقراءتها للشركة التي تعمل بها نيابة عن نفسك

أكتب إليك نيابة عن... I am writing to you on behalf of...

رسمية، عند الكتابة إلى شخص آخر

لقد تم ترشيح شركتكم بقوة... Your company was highly recommended by… 

رسمية، طريقة مؤدبة الفتتاح الرسالة
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أرجو أال تمانع لو... Would you mind if…

طلب رسميّ، متردد
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هال تفضلت بأنْ... Would you be so kind as to…

طلب رسمي، متردد

سأكون ممنونا لو... I would be most obliged if…

طلب رسمي، متردد

سنكون مَمْنونين لو استطعت أن ترسل
لنا معلومات مفصّلة حول...

We would appreciate it if you could send us more
detailed information about…

طلب رسميّ، مؤدب جدًّا

سأكون شاكرا لو استطعت أنْ... I would be grateful if you could...

طلب رسمي، مؤدب جدّا

هال تفضّلت بأن ترسل لي... Would you please send me…

طلب رسميّ، مؤدب

نحن مهتمون بالحصول على... We are interested in obtaining/receiving…

طلب رسميّ، مؤدب

اسمحوا لي بأن أطلب منكم إذا... I must ask you whether...

طلب رسميّ، مؤدب

هل تستطيع أن توصي بأن... Could you recommend…

طلب رسميّ، مباشر

هل تفضّلت بأن ترسل لي... Would you please send me…

طلب رسميّ، مباشر

مطلوب منكم بشكل مستعجل أنْ... You are urgently requested to…

طلب رسميّ، مباشر جدًّا

سنكون ممنونين لوْ... We would be grateful if…

طلب رسميّ، مؤدب، نيابة عن الشركة
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ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ... What is your current list price for…

طلب رسمي مخصوص، مباشر

نحن مهتمون بـ... ونودّ أن نعرف... We are interested in ... and we would like to know ...

سؤال رسميّ، مباشر

نفهم من إشهاراتكم أنكم تنتجون... We understand from your advertisment that you
produce…

سؤال رسميّ، مباشر

إننا نَنوي أنْ... It is our intention to…

بيان رسميّ للتعبير عن النية، مباشر 

لقد درسنا اقتراحك بعناية و... We carefully considered your proposal and…

رسميّ، يؤدّي إلى قرار بخصوص صفقة تجارية

يؤسفنا أن نعلمكم أنّ... We are sorry to inform you that…

رسمي، رفض لصفقة تجارية أو إبداء عدم اهتمام بعرض

الملف المرفق في شكل... The attachment is in...

رسميّ، يفسّر أي برنامج يجب على المرسل إليه أن يفتح به الملف المرفق

لم أتمكن من فتح الملف المرفق هذا
الصباح. برنامج الحماية من الفيروسات

كشف فيروسا.

I could not open your attachment this morning. My virus-
checker program detected a virus.

رسميّ، مباشر، يفسّر مشكلة بخصوص الملف المرفق

أعتذر لعدم إعادة توجيه الرسالة بشكل
أسرع، ولكن، ونظرا لخطإ مطبعيّ، فقد عادت

رسالتك على أساس أنّ "المرسل إليه
مجهول".

I apologise for not forwarding the message sooner, but
due to a typing error your mail was returned marked
"user unknown".

رسميّ، مؤدّب
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ألجل معلومات أكثر نرجو أن تراجع
موقعنا اإللكتروني على ...

For further information please consult our website at…

رسميّ، عندما تقوم بإشهار موقعك اإللكترونيّ
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أرجو أن تتصل بي إذا احتجت إلى أي
مساعدة إضافية.

If you need any additional assistance, please contact
me.

رسمي، مؤدب جدا

أرجو أن تعلمنا إذا كان بوسعنا أن نقدم أي
مساعدات إضافية.

If we can be of any further assistance, please let us
know.

رسميّ، مؤدب جدا

نشكرك مقدّما... Thanking you in advance…

رسميّ، مؤدب جدا

أرجو أال تتردد في االتصال بنا إذا احتجت
إلى أيّ معلومات إضافية

Should you need any further information, please do not
hesitate to contact me.

رسميّ، مؤدب جدّا

سأكون في غاية االمتنان إذا تمكنتم من
النظر في هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.

I would be most grateful if you would look into this
matter as soon as possible.

رسميّ، مؤدب جدّا

الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن ألنّ... Please reply as soon as possible because… 

رسميّ، مؤدب

إذا احتجت إلى أيّ معلومات إضافية، أرجو
أال تتردد في االتصال بي.

If you require any further information, feel free to contact
me.

رسميّ، مؤدب
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إني أتطلع إلى إمكانية التعاون مستقبال. I look forward to the possibility of working together.

رسمي، مؤدب

شكرا لمساعدتك في هذا الشأن. Thank you for your help in this matter.

رسمي، مؤدب

أتطلع إلى الحديث معك في هذا الشأن. I look forward to discussing this with you.

رسميّ، مباشر

إذا احتجت إلى معلومات أكثر... If you require more information ...

رسميّ، مباشر

شكرا لثقتك فينا. We appreciate your business.

رسميّ، مباشر

أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو... Please contact me - my direct telephone number is…

رسميّ، مباشر جدّا

في انتظار ردكم قريبا. I look forward to hearing from you soon.

أقل رسمية، مؤدب

تقبلوا أسمى عبارات اإلخالص. Yours faithfully,

رسميّ، اسم المرسل إليه غير معروف

تقبلوا أخلص التحيات، Yours sincerely,

رسميّ، مستعمل بشكل كبير، اسم المرسل إليه معروف

تقبلوا فائق عبارات االحترام، Respectfully yours,

رسميّ، غير مستعمل بشكل كبير، اسم المرسل إليه معروف

أجمل التحيات، Kind/Best regards,

غير رسميّ، بين شركاء تجاريين ينادون بعضهم البعض باالسم األول
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تحياتي، Regards,

غير رسميّ، بين شركاء تجاريين يعملون معا غالبا
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