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ةالمقدم    

 Although, telephone, telegraphic communications and recently the internet 

are widely used, the ability to write appropriate business letters is highly 

valued in the business world, because most other means of communication 

need to be confirmed and detailed in writing. 

على الرغم من وجود وانتشار االتصاالت من خالل التليفون واألجهزة البرقية والنت والشبكة العنكبوتية وما 

رافقهم واالستخدام الواسع لها إال انه تبقى الرسائل المكتوبة بلغة األعمال حتى وإن اٌستخدمت اإليميل أو 

عالية ومهمة ألنها هي أفضل الوسائل من حيث إعطاء  الوسائل التكنولوجية األخرى تبقى تثّمن بدرجة

 .المعلومات بشكل كامل, وتعتبر كدليل

For business purposes of every kind and every level of performance 

writing, the written letter remains the most important means of 

communication For the following reasons: 

فيما يتعلق باألغراض واألعمال التجارية بغض النظر عن طبيعة األعمال تبقى الرسائل الكتابية هي من و

 : أهم وأفضل وسائل االتصاالت في العصر الحالي لألسباب التالية

1 – Letters are inexpensive (cheap) and useful means of communications 

when asking or conveying information (exchange information) 

الرسائل التجارية المكتوبة تبقى األرخص وغير مكلفة ومن أفضل الوسائل االتصالية في حال طلب 

 . معلومات أو تحويلها أو إيصالها أو حتى تبادل المعلومات

2 – They provide a permanent record and an evidence of business 

agreements  

  بسجل دائم ودليل إثبات االتفاقيات التجارية لو حدثت أي خصومة تجارية ما بين المستورد والمزودتزودنا 

3 – Well written letters are considered the best method of informing 

customers about new products etc.  
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 anyفي أي صفقة تجارية تبقى أفضل وسيلة ألخبار المستهلكين أو األطراف التي تتعامل معها

transaction  وعن المنتجات والخدمات التي تقدمها عن أي تغييرany modification  في أي منتج ، 

product عن أي جزء جديد تريد أن تدخل فيه ،new mark you'd  entered  ونستخدم الرسائل ،

 how to أناس مهمين التجارية من أجل إيصال معلومة والحصول على معلومة وكيف نتواصل مع

produce interactive or dealing with any party  

4 – Written communication is vital to the network users who interact from 

homes and places of work nearly in all aspects of life.  

مجال األعمال بحرية تامة من بيوتنا نستطيع أن نستغل الشبكة العنكبوتية في إرسال رسائل مكتوبة في 

 وأماكن العمل .

KINDS OF LETTERS )أنواع الرسائل(   

1 – Personal letters )رسائل شخصية( 

Letters we write to our friends, and relatives using informal style as in 

conversation over the telephone or chatting through the internet. 

 الشات من خالل التليفون و غير رسمي styleمعارفنا مستخدمين نمط و أقاربناو رسائل نكتبها إلى أصدقائنا

To use the surname or the first name, it depends on how close is the 

correspondent. 

For example: we can say Dear Salem or my Dear Salem. 

فهذا يعتمد على درجة قربك من  اسم آخر أيفليس شرطا أن تستخدم اسم العائلة أو اسم الشخص نفسه أو  

عزيزي سالم فهذا يشير للعالقة لكن عندما تقول سالم والحميم  صديقيسالم أو  فتقول صديقي إليه المرسل

 القوية بين المرسل والمستلم 

My Dear Salem it will indicate to the strong relationship between the sender 

and the receiver. 
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2- The official letters )رسائل رسمية(  

written by ministers and governments departments generally using formal 

phrases written by ministers and governments departments generally using 

formal phrases and typed on an official headed paper. 

تكوين  فيعبارات وفقرات رسمية  ستخدم، وتالحكومية  الدوائر تكتب من قبل الوزراء ومدراءعمل  رسائل

 رسمية. ويجب أن تطبع على ورقة  الرسالة

The brand name, and the name of the company or the name of the firm or 

the name of the university. 

. معظم الشركات والمؤسسات تكتفي بكتابة شعار المؤسسة والشركةو  

3- Business letters) رسائل االعمال( 

Nearly all letters written in business situations to accomplish various 

processes in trade transactions; ranging from enquiries quotations, sale 

letters, orders, complaints …….etc . 

تمام إنجاز أعمال وإلغرض التجارة وأي موقف أعمال  فيتكتب  التيجميع رسائل األعمال  هي تقريبا  

وممكن أن  طلبيات orders، و  مبيعاتو أوامر شراءو , وممكن أن تكون رسائل استعالم صفقات تجارية

 تكون رسائل تذمر وشكوى 

4 – Semi-personal letters )رسائل شبه شخصية(  

 Semi-personal letters: are business letters using less formal language 

when intimate relationship exists as a result of long term dealing (take into 

your account that it is still formal but it's less formal language). 

When you deal for along time with a particular supplier or producer during 

the time the relationship between you and the other party becomes 

stronger and you became close to him so while writing the letters try to use 

some features as a personal letter. 
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 وهذه عادة تلجأ إليها عندما تنشى،  عبارة عن رسائل أعمال تستخدم لغة أقل رسمية ولكنها تبقى رسمية 

يتطلب األمر أن تأخذ بعض خصائص الرسائل  ، وبالتاليقوية بين المستورد والمزود أو المصنع  عالقة

 . يميةتكون أكثر حم والتيالشخصية لتعبر عن العالقة الموجودة بين الطرفين 

والنوع األول الرسائل الشخصية ، وأما األنواع الثالثة األخرى فيمكن أن نضعهم بمجموعة واحدة وهي 

 رسائل العمل ، وهي التي سنتحدث عنها فأي رسالة نذكرها تعني الرسالة التجارية أو رسالة األعمال .

THE DIFFERENCE BETWEEN PERSONAL LETTERS AND BOTH 
BUSINESS AND OFFICIAL LETTERS  

 )الفرق بين الرسائل الشخصية وكل من الرسائل الرسمية والتجارية(
PERSONAL LETTERS BUSINESS AND OFFICIAL LETTERS 

1 – Sent to friends and relatives. 
 

1 – Exchange between firms and persons 
engaged in trade while official are sent by 
ministries government, 
departments….etc. 

2 - Private matters, social 
occasions. 

2 – The subject is commercial (business 
transaction). 

 3 - Not necessary. 3 – Display is very necessary. 

 4 - Not necessary. 4 – The signature is very important.  

 5- Not necessary. 5 – Sender's address, date, and the 
reference should always be inserted. 

 6 – Can be written on fine 
decorated papers. 

6 – Typed on standard measurements 
(size) of paper. 

7 – Unnecessary to take carbon 
copies. 

7 – Copies of these must be filed. 

8 - Frequently hand-written.  8 - Mostly typed. 

 

الرسائل الحكومية من قبل و التجارة فيالمنخرطين  تبادل ما بين المؤسسات واألشخاص/ التجارية 1

ترسل إلى األصدقاء و ، والرسائل الشخصية  آخره إلىالوزراء والمسئولين الحكوميين والدوائر الحكومية 

 .إلى األقارب 

 . مناسبات اجتماعيةو قضايا خاصةفي الشخصية بينما ،  الموضوع تجارى/ 2

رسالة أخرى وهذا يأخذ  إرساليجبرنا على قد خفاء بعض التفاصيل إن أل يضاح مهم جدا  / العرض واإل3

 ، وفي الشخصية غير ضروري . وقت وتكلفة



 
 

6 

، وفي الشخصية غير  سيتحمل المسؤولية ألنه كتب الرسالة الذيمن الشخص / التوقيع مهم جدا  لتعرف 4

 ضروري .

هو الكتاب أو رقم الرسالة يجب أن يكونوا  الذيالرسالة والمرجع  إنشاءوتاريخ  إليه وين المرسلاعن/ 5

 ، وفي الشخصية غير ضروري . مدرجين وواضحين

ورق معياري ذو قياسات وأحجام معيارية متعارف عليها ، وفي الشخصية يمكن أن / يجب أن تكتب على 6

 تكتب على ورق مزخرف ذو ديكور جيد.

/ يجب أن يكون هناك أكثر من نسخة ترسل إلى الجهات المعنية التي يهمها األمر ، وعندما ترسل رسالة 7

 شخصية إلى زميلك أو إلى صديقك فليس شرطا أن تأخذ نسخة .

 جب أن تطبع الرسالة ، والشخصية غالبا  تكون بخط اليد لكي تعطى نوعا  من الحميمية ./ ي8

 التجارية أو رسائل األعمال.

PARTS OF THE LETTER  )أجزاء الرسالة(  

(A) The main part of the letter is )الجزء الرئيسي( 

(1)- Printed heading (letter-head) (the inside address) is usually printed at 

the top. 

 رأسية الرسالة أو العنوان وعادة تكتب في أعلى الصفحة ، وأحيانا تكتب في أعلى وأسفل الصفحة :

 The heading contains العنوان(  لرأسيةمحتويات ا(  

1. The name of the firm اسم الشركة    

2. The telephone number, the fax number, or the telefax رقم الهاتف والفاكس  

 أو التيلفاكس 

3. The telegraphic address : العنوان البريدي   

4. The e-mail address: عنوان البريد االلكتروني 

5. The telex number رقم التيلكس :   

6. The line of business مجال األعمال :   

7. The trade mark العالمة التجارية :   

8. The registration number رقم التسجيل .  
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 The date : The Date is typed at the top right-hand corner, except when 

the fully blocked style is used.  

التاريخ : يجب أن يطبع التاريخ على الزاوية العليا اليمنى من الصفحة ، ما عدا عندما تستخدم األسلوب 

 لجهة اليسرى .العمودي فهنا ال يأتي على الجانب اليمنى بل يأتي على ا

 

1- Don't use figures for the month. 

بالنسبة إلينا مفهومة ولكن عندما نستعملها في  12/1/2010/ ال تعبر عن الشهر بالرقم ، فعندما نقول 1

فيجب أن  January 12إرباك لذلك يجب أن تستخدم  confusingيعمل  1رسالة تجارية قد تجد أن رقم 

 نشير إلى اسم الشهر .

2- Put a comma before the year. 

 . (,)/ ضع فاصلة قبل السنة 2

 Any of the following forms areوأي شكل من األشكال التالية صحيح عندما تكتب التاريخ : 

correct 

   18th June, 1999.   

June 18, 1999. 

June 18th  

 

 The reference : usually placed on the top-left-hand corner and in the 

same line of the date. 

 المرجع : ويجب أن يكون على الجهة الشمال على نفس الخط التاريخ .

The reference gives the initial of the person who signs the letter,  the 

number needed for filing or classification. Because, if we need to reach any 

information or take any information so it will be easy to deal or react with 

that letter.   
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المرجع يشير إلى الشخص الذي كتب الرسالة ، وأحيانا  يشير إلى أول حرفين من اسم المرسل أو الكاتب 

األرشفة والتصنيف  زائد الرقم ، وهو يحمل الرقم مثل كتاب رسمي يحمل رقم ، وهذا الرقم يساعدنا في

 referenceوسهولة إخراج الرسالة ، ووضعها في الملف الصحيح ، المثال على المرجع 

  (Example: SR/NA/1999 ) 

 من كلمة ريحاني .  Rمن كلمة سعاد و Sالـ   Saad Rayhannyاالسم سعاد ريحاني 

NA: it means a new appointment تعني تعيين جديد 

 السنة التي كتبت بها الرسالة .تشير إلى  1999و

 The inside address: The name and the address of the individual or 

the name of the firm to who the letter is place in its proper envelope. 

مكانها االسم والعنوان للشخص أو المؤسسة التي سنرسل لها الرسالة ، وهذا يؤكد أن الرسالة موضوعة في 

 الصحيح.

Always in a single space with three lines space below the date or the 

reference. 

 العنوان باللغة االنجليزية وال بد أن يكتب على الجهة اليسرى وثالثة خطوط فراغ تحت التاريخ أو المرجع .

all the contents of the letter begin at the left hand margin except the date 

when we use the file style but when we use the blocked style we can also 

use it and start from the left hand margin, as we mentioned before. 

جميع الخطوط يجب أن تبدأ من الجانب األيسر أو من الهامش األيسر للورقة أو لصفحة للرسالة ، ألنك في 

 . overseas countriesائل التجارية أو في رسائل األعمال سوف تتعامل مع بالد أجنبية الرس

Mr. = mister 

عندما تبعث رسالة إلى شخص رجل ،   for addressing a male personتعنى السيد وتستخدم 

 وعلى سبيل المثال السيد جميل طاهر : 

Mr. Gameel Taher 

Misters: 

Is used for addressing two or more person who are in a partnership. 
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 لشخصين أو أكثر يشكلون عالقة ما .

Miss: 

Is used for addressing unmarried woman. 

 آنسة : إذا أردنا أن نخاطب سيدة غير متزوجة .

Mrs.  

For addressing a married woman. And you should make sure that she is 

married. 

 سيدة : للمرأة المتزوجة .

Ms: 

Is used for both married and unmarried woman. And you use it when you 

aren't sure that the woman is married or not. 

 تستعمل للعزباء والمتزوجة إذا كنت غير متأكد هل هي عزباء أو متزوجة .

Esq. = Esquire 

always follows the name and is considered as a courtesy. 

حرف كبير ، تأتي بعد االسم مباشرة كمجاملة ونوع من اللباقة مثل :  Eالمحترم : وأول حرف منها 

Ghazi Esq. . وتعنى غازي المحترم 

Mr. and Esq. are not used at the same time. 

  .Mrأو  .Esqغالب المحترم فإما أن تستخدم السيد والمحترم ال تستخدم في نفس الوقت كأن تقول السيد 

useful hints  : مالحظات مهمة 

1- Use the (For Attention Line) if you want your letter to reach a certain 

person e.g. Wadi seer college P.O BOX 216. For the attention of Mr. Ali 

Nemer. 
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2- If you are writing to a person holding a particular position, write (The) 

before the position. E.g: The Finance Director. Or the Human Resource 

manager. 

 قبل اسم المنصب . (The)عند الكتابة لشخص يحمل منصب معين اكتب 

3- use C/O And it means "care of" 

 أي عناية السيد مثل :   care ofوتعنى  Oثم حرف  Slashثم شرطة مائلة   Cاستخدم حرف 

E.g Mr.Yuonis Shawki 

C/o Hammam Shawki 

4- It is recommended to use the following order. 

يفضل أن تستخدم الترتيب اآلتي في كتابة العناوين ألنه توجد بعض االختالفات ما بين مثال األمريكان أو 

 بشكل خاص : نريطانييبشكل عام والب ناألوروبيي

(a) The name of the person forms the first line. 

 اسم الشخص يجب أن يشكل الخط األول.

(b) The name of the house or building and the name of the street, avenue. 

 ثّم اسم المنزل أو البناية و الشارع أو الدخلة الفرعية أو الشارع الفرعي.

(c) The name of the town or city. 

 اسم البلدة أو المدينة.

(d) The post code. 

 الرقم البريدي.

(e) The name of the company.  

 نحن نستخدم لها آخر سطر ، مثل :  Englandاسم القطر, مثل المملكة العربية السعودية. فعندما تقول

               Industrial house 

               34 Kent Road 
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               Bolton B1 48 TF 

               UNITED KINGDOM 

 المملكة المتحدة جاءت في آخر العنوان وكتبت بحروف كبيرة .  UNITED KINGDOM الحظ 

(5)- Salutation: The opening words of greeting in letters are known as the 

salutation. It's typed at the left hand margin. Three lines space below the 

address or the attention line if used. 

الجزء الخامس من األجزاء الرئيسية للرسالة )االفتتاحية( ، وهى عبارة عن الكلمات التي تستهل بها الرسالة 

ثالث أسطر تحت العنوان ,  وعادة هي التحية )السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته( وترك ثالث فراغات أو

 االفتتاحية . salutationنعد ثالثة أسطر ثم نضع  Untied Kingdomو بعد أن ننتهي من العنوان مثل 

 

 االفتتاحية , يجب أن يتضمن اآلتي :  salutationوشكل

For governmental and municipal officials the forms generally used sir or 

sirs. 

Dear sir   وقد نستخدمdear Mr  . وفى الرسائل الرسمية والحكومية نستخدم السيد والسادة ، 

It's very important to make a good matching between the salutation and the 

complimentary. 

عارف مهم أن يكون هناك تناغم وتوافق بين االفتتاحية والخاتمة حتى تخرج الرسالة بالشكل المقبول والمت

 عليه عالميا  .

This table shows the kind of letter and salutation form and the 

complimentary form, and how you can end your letter. 

خاتمة الرسالة ، واالفتتاحية كيف تكون ،   complimentaryالشكل التالي يوضح أنواع الرسائل و

 تي ممكن أن تستخدمها في كل نوع من أنواع الرسائل .وطبيعة الخيارات المتاحة أمامك ال
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COMPLIMETARY SALUTAION KIND OF LETTERS 

- Yours faithfully 

- Yours truly 

Dear sir 

Dear sirs 

Dear madam 

1- general business 

- Yours 

- Faithfully 

Sir 

Gentlemen 

Madam 

2- official 

- With kind regards 

- Yours sincerely 

Dear Mr. Harris 

Dear Harris 

3- semi-personal 

- with best wishes 

- very sincerely  yours 

- your affectionately 

Dear Ted 

My dear Ted 

4- personal 

Whatever the kind of the letter, In general Business we have three 

alternatives of salutation we can use when we write in general business 

Dear sir or Dear sirs or Dear Madam. 

أيا  كان نوع الرسالة بإمكانك أن تستخدم في االفتتاحية صديقي السيد أو أصدقائي السادة أو الصديقة السيدة 

 yoursفيمكنك أن تستخدم  complimentary clauseأو بهذا المعنى وبالنسبة إلى الخاتمة 

faithfully أوyours truly . أي صديقكم المخلص أوالمخلص لكم أو بهذا المعنى 

 (6)- The core of the letter (THE BODY OF THE LETTER) : So we should 

give more attention and we should give more care, more concentration, 

more focus, on the body of the letter. 

السادس : جوهر الرسالة ويجب أن يعطى عناية أكثر وتركيز أكثر ، وعادة يتكون من ثالث فقرات الجزء 

 الفهم ، وهي كالتالي : understandingالقراءة ، و  readingلتسهيل عملية
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1/ The firs paragraphs: an opening 

والتي تكسر أو تقلل الفجوة بين   that brings into the mind of the readerافتتاحية الرسالة 

منسجم ، وتخبر القارئ عن موضوع  moodالقارئ والمرسل و تجلب االنسجام وتجعلهم في مزاج 

 what is the purpose of the، والغرض منها  what the subject of the letter isالرسالة 

letter?  وتساعده في عمل ربط بين الرسالة وفي أي ملف سيضعها ، to help him link up the 

letter on his filesوأي مسار ستسلك هذه الرسالة ،What is the pass should the 

message follow  . 

2/ The second part of the paragraph: information and facts about the 

important points you would like to know, to do, or to ask for. 

 the importantحقائق عن  factsمعلومات ، و informationالفقرة الثانية من الرسالة تتضمن 

points ، النقاط المهمةyou would like to know   التي تحب أن يعرفها القارئ الذي سترسل له

 he can الرسالة ، ليعمل شيء معين من خالل امتالكه أو معرفته بالمعلومات و بالحقائق التي بالرسالة

take an action . 

3/ The third paragraph of the letter: it’s the last paragraph . 

 هي خاتمة الرسالة . closing that ends the letterنهاية الرسالة 

with points and sentences such as requesting an early reply or promising 

further assistance. 

 عينه مثل نتمنى رد سريع أو إعطاء وعد بالمساعدة ... تكون بنقاط م

Note the difference between complimentary clause and the third paragraph 

of the letter. The third paragraph of the letter should be as an introduction 

and it should end to the complimentary clause. Then the complimentary 

clause should always follow the third part of the letter or the third paragraph 

of the letter. 

مالحظة : الحظ الفرق بين الخاتمة وبين الفقرة الثالثة من الرسالة ، فالفقرة الثالثة تعتبر كمقدمة للخاتمة 

 النهائية للرسالة .

(7)- The complimentary clause : The last paragraph of the letter should 

be followed by the complimentary clause which must match the salutation. 

 خاتمة الرسالة وهى الجملة الختامية ، ويجب أن يكون هناك تناغم جيد وتوافق ما بين االفتتاحية والخاتمة .
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1- The complimentary close should be typed tow lines space below 

the last line of the letter of the final paragraph at the left-margin 

(Blocked Style). 

الجملة الختامية يجب أن تطبع بفراغ قدرة خطين تحت الجملة الثالثة التي انهينا بها الرسالة , على الجانب 

وعلى الجانب األيسر إذا   blocked styleإذا كنّا نستخدم الـ األيمن أو على الهامش األيمن من الرسالة 

فراغ قدره   tow line spaceوفى كلتا الحالتين يجب أن يكون هناك   indented styleكنا نستخدم الـ 

 خطين .

2- Only the first letter of the first word is capitalized. e.g. Yours truly.  

 .  Yourفي كلمة  Yبدأ بحرف حرف كبير مثلأول حرف في أول كلمة ي

3- When the name of the company or the firm follows the 

complimentary clause it should be typed in capital letter. Example: 

                Yours faithfully 

                LUNAR DEVELOPMENT CO.LTD. 

(CO= company   LTD= lited)  

عندما يتبع اسم الشركة أو المؤسسة الجملة الختامية فيجب أن تطبع بأحرف كبيرة كما في المثال السابق ، 

 فبعد كلمة صديقك المخلص )في نهاية الرسالة( ال بد أن نكتب اسم الشركة أو المؤسسة بأحرف كبيرة .

(8)- Signature : The signature is always done by the hand in (blue) ink. 

التوقيع : في رسائل األعمال برغم أّن الرسالة تكون مطبوعة يجب أن يكون التوقيع بخط اليد و مكتوب 

لكي تثبت أّن الرسالة أصلية ، والتوقيع As a proof that the letter is original بالحبر األزرق ، 

 Mrs. Nadiأو   yours faithfullyوما بين مثال  the complimentary clauseعادة يكون بين

Banna . 

The authorized person signs within the space between the complimentary 

clause and the designation. 

 فالتوقيع عادة يجب أن يأتي في نصف المربع األبيض بين االثنين و يجب أن يكون كما ذكرنا بخط اليد .
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Your faithfully 

 

Mrs. Nadia Banny 

if a woman likes to indicate to her marital status she may add (miss) or 

(Ms.) to her name. 

لو كانت كاتبة الرسالة امرأة فتوضح طبيعة حالتها االجتماعية هل هي متزوجة أو غير متزوجة فتكتب آنسة 

 أو سيدة ..

 

 ؟  designationماذا تعنى كلمة

مركز أو عنوان العمل الذي يقوم به هذا الشخص ، ومن الممكن  position or business titleتعنى 

 أن يوقع الرسالة  امرأة أو رجل .

Yours faithfully 

 

p.p Azzam Amin 

Managing Director 

نيابة عن عزام  (for and on behave on)وهذا مختصر يدل على  p.p والحظ في المربع وضع 

 perيقرأ   p.pالذي يشغله هذا الشخص ، واالختصار position هو الـ manger directorأمين ، و

pro . 
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 نموذج لرسالة تجارية


