
ビジネス
請求明細書

請求明細書 - 
アラビア語 イタリア語

أرجو دفع المبلغ التالي... مقابل الخدمات
التي قدمناها لك.

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...

رسمية، مؤدبة جدا

تجد مرفقا مع هذه الرسالة فاتورة رقم...
لـ...

In allegato la fatturazione nr. ... per ...

رسمي، مؤدب

سيتم إرسال نسخة مبدئية من الفاتورة
بالفاكس.

La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.

رسمية، مباشرة

سيتم الدفع فورا بعد استالم البضاعة. Pagamento ad avvenuta consegna della merce.

رسمية، مباشرة

المبلغ الكلي المستحَقّ هو... Il totale dovuto è...

رسمية، مباشرة

تنصُّ سياسة شركتنا على أن الفواتير يجب
أن تكون باليورو فقط.

La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.

رسمية، مباشرة جدّا
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اسمح لنا بأن نذكّرك بأن المبلغ المستحَقّ
دفعه... متأخر.

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .

رسمية، مؤدبة جدا

اسمح لنا بأن نلفت انتباهك إلى أنّ
الفاتورة المرفقة أعاله لم يتمّ تسديدها بعد.

La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la
nostra azienda non è ancora stato saldato.

رسمية، مؤدبة
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لم نستلم بعدُ، وفقا لسجالتنا، مبلغ الفاتورة
المرفقة أعاله.

Stando alla nostra documentazione contabile, non è
ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico
riferito alla fattura di cui sopra.

رسمية، مؤدبة

سنكون مَمْنونين إذا قمت بإلغاء حسابك
خالل األيام القليلة القادمة.

Le serammo grati se volesse procedere al pagamento
della sua passività entro pochi giorni.

رسمية، مؤدبة

تشيرُ سجالتنا إلى أنّ الفاتورة لم يتم دفعها
بعدُ.

Secondo la documentazione contabile la fattura a suo
carico non è ancora stata pagata.

رسمية، مباشرة

الرجاء إرسال المبلغ المطلوب بسرعة. La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo
debito.

رسمية، مباشرة

لمْ نستلم بعدُ المبلغ المدفوع لـ... Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare
dovutoci.

رسمية، مباشرة جدا

لنْ يقوم قسم الحسابات لدينا بالسماح
بشحن هذا الطلب إال إذا استلمنا نسخة من

الشيك \ الحوالة المالية.

Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa
visione di una copia dell'assegno di pagamento/del
trasferimento bancario.

رسمية، مباشرة جدا

الرجاء إهمال هذه الرسالة إذا قمت بإرسال
المبلغ المطلوب مسبقا.

In caso il pagamento fosse già stato effettuato La
preghiamo di non considerare questa missiva.

رسمية، مؤدبة
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