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арабский Голландский

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

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de
volgende betaling te voldoen ...

رسمية، مؤدبة جدا

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

Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...

رسمي، مؤدب

سيتم إرسال نسخة مبدئية من الفاتورة
بالفاكس.

Wij zullen u de pro forma factuur faxen.

رسمية، مباشرة

سيتم الدفع فورا بعد استالم البضاعة. Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.

رسمية، مباشرة

المبلغ الكلي المستحَقّ هو... Het te betalen totaalbedrag is ...

رسمية، مباشرة

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

Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in
euro´s.

رسمية، مباشرة جدّا

Фактура - 
арабский Голландский

اسمح لنا بأن نذكّرك بأن المبلغ المستحَقّ
دفعه... متأخر.

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ...
achterstallig is.

رسمية، مؤدبة جدا

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

Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de
bovengenoemde rekening nog niet betaald is.

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

Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog
geen inkomende betaling voor de bovengenoemde
rekening ontvangen.

رسمية، مؤدبة

سنكون مَمْنونين إذا قمت بإلغاء حسابك
خالل األيام القليلة القادمة.

Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in
de komende dagen zou betalen.

رسمية، مؤدبة

تشيرُ سجالتنا إلى أنّ الفاتورة لم يتم دفعها
بعدُ.

Volgens onze administratie is de rekening nog niet
betaald.

رسمية، مباشرة

الرجاء إرسال المبلغ المطلوب بسرعة. Stuurt u alstublieft direct uw betaling.

رسمية، مباشرة

لمْ نستلم بعدُ المبلغ المدفوع لـ... Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.

رسمية، مباشرة جدا

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

الشيك \ الحوالة المالية.

Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan
vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw
cheque/overboeking ontvangen hebben.

رسمية، مباشرة جدا

الرجاء إهمال هذه الرسالة إذا قمت بإرسال
المبلغ المطلوب مسبقا.

Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw
deze brief dan als niet verzonden.

رسمية، مؤدبة
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