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عزيزي السيد الرئيس، 拝啓
・・・・様

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

سيدي المحترم، 拝啓

رسمية، المرسل إليه رجل، االسم غير معروف

سيدتي المحترمة، 拝啓　

رسمية، المرسل إليها امرأة، االسم غير معروف

سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة، 拝啓

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروفين،

السادة المحترمون، 拝啓　

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

إلى مَن يهمّه األمر، 関係者各位

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروفين البتّة

عزيزي السيد أحمد، 拝啓
・・・・様

رسمية، المرسل إليه ذكرٌ، االسم معروف

عزيزتي السيدة أحمد، 拝啓
・・・・様

رسمية، المرسل إليه أنثى، متزوجة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة منال أحمد، 拝啓
・・・・様

رسمية، المرسل إليه أنثى، عزباء، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة أحمد، 拝啓
・・・・様

رسمية، المرسل إليه أنثى، االسم معروف، الحالة المدنية غير معروفة
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عزيزي السيد مجدي أحمد، 佐藤太郎様

أقل رسمية، المرسل والمرسل إليه يعرفان بعضهما البعض

عزيزي مجدي، 佐藤太郎様

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

نكتب إليك بخصوص... ・・・・についてお知らせいたします。

رسمية، لقراءتها نيابة عن كل الشركة

نكتب إليك بخصوص موضوع... 一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします
。

رسمية، لقراءتها نيابة عن كل الشركة

باإلضافة إلى... ・・・にさらに付け加えますと、

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

فيما يتعلق بـ... ・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・

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

أكتب ألسأل عن... ・・・についてお伺いします。

أقل رسمية، لقراءتها للشركة التي تعمل بها نيابة عن نفسك

أكتب إليك نيابة عن... ・・・に代わって連絡しております。

رسمية، عند الكتابة إلى شخص آخر

لقد تم ترشيح شركتكم بقوة... あなたの会社は・・・に高く評価されています。

رسمية، طريقة مؤدبة الفتتاح الرسالة
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أرجو أال تمانع لو... ・・・・していただけないでしょうか。

طلب رسميّ، متردد
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هال تفضلت بأنْ... 申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか？

طلب رسمي، متردد

سأكون ممنونا لو... ・・・・していただけると大変ありがたく思います。

طلب رسمي، متردد

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

・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると
大変ありがたく思います。

طلب رسميّ، مؤدب جدًّا

سأكون شاكرا لو استطعت أنْ... ・・・・していただければ幸いです。

طلب رسمي، مؤدب جدّا

هال تفضّلت بأن ترسل لي... ・・・・を送っていただけますか。

طلب رسميّ، مؤدب

نحن مهتمون بالحصول على... 是非・・・・を購入したいと思います。

طلب رسميّ، مؤدب

اسمحوا لي بأن أطلب منكم إذا... ・・・・は可能でしょうか？

طلب رسميّ، مؤدب

هل تستطيع أن توصي بأن... ・・・・を紹介してください。

طلب رسميّ، مباشر

هل تفضّلت بأن ترسل لي... ・・・・をお送りください。

طلب رسميّ، مباشر

مطلوب منكم بشكل مستعجل أنْ... 至急・・・・してください。

طلب رسميّ، مباشر جدًّا

سنكون ممنونين لوْ... ・・・していただけたら私どもは大変うれしく思いま
す。

طلب رسميّ، مؤدب، نيابة عن الشركة
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ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ... 現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょう
か？

طلب رسمي مخصوص، مباشر

نحن مهتمون بـ... ونودّ أن نعرف... 私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせい
ただけるとありがたいです。

سؤال رسميّ، مباشر

نفهم من إشهاراتكم أنكم تنتجون... 貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが
、

سؤال رسميّ، مباشر

إننا نَنوي أنْ... ・・・・することを目的としております。

بيان رسميّ للتعبير عن النية، مباشر 

لقد درسنا اقتراحك بعناية و... 私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・

رسميّ، يؤدّي إلى قرار بخصوص صفقة تجارية

يؤسفنا أن نعلمكم أنّ... 大変申し訳ございませんが・・・・

رسمي، رفض لصفقة تجارية أو إبداء عدم اهتمام بعرض

الملف المرفق في شكل... 添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてくだ
さい。

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.

私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知
したため、あなたが添付してくださったファイルを開
くことができませんでした。

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".

連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかし
アドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送
信できませんでした。

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

詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下
さい。

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

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡く
ださい。

رسمي، مؤدب جدا

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

何かお役に立てることがございましたらご連絡くださ
い。

رسميّ، مؤدب جدا

نشكرك مقدّما... ・・・・してくださいますようお願いいたします。

رسميّ، مؤدب جدا

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

詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。

رسميّ، مؤدب جدّا

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

この件につきましでできるだけ早くお調べいただける
と大変ありがたく思います。

رسميّ، مؤدب جدّا

الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن ألنّ... ・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちして
おります。

رسميّ، مؤدب

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

詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。

رسميّ، مؤدب
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إني أتطلع إلى إمكانية التعاون مستقبال. お取り引きを開始させていただきたく思います。

رسمي، مؤدب

شكرا لمساعدتك في هذا الشأن. お力添えいただきありがとうございます。

رسمي، مؤدب

أتطلع إلى الحديث معك في هذا الشأن. この件について話し合える日を心待ちにしています。

رسميّ، مباشر

إذا احتجت إلى معلومات أكثر... さらに情報が必要な場合は・・・・

رسميّ، مباشر

شكرا لثقتك فينا. 誠にありがとうございました。

رسميّ، مباشر

أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو... 私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。

رسميّ، مباشر جدّا

في انتظار ردكم قريبا. お返事を楽しみに待っています。

أقل رسمية، مؤدب

تقبلوا أسمى عبارات اإلخالص. 敬具

رسميّ، اسم المرسل إليه غير معروف

تقبلوا أخلص التحيات، 敬具

رسميّ، مستعمل بشكل كبير، اسم المرسل إليه معروف

تقبلوا فائق عبارات االحترام، 敬白

رسميّ، غير مستعمل بشكل كبير، اسم المرسل إليه معروف

أجمل التحيات، 敬具

غير رسميّ، بين شركاء تجاريين ينادون بعضهم البعض باالسم األول

Page 6 22.05.2023



Business
E-Mail

تحياتي، よろしくお願い致します。

غير رسميّ، بين شركاء تجاريين يعملون معا غالبا
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