Business
Fatture
Fatture - Prospetto
Portoghese
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o
seguinte pagamento...

Arabo

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

Formale, molto garbato
Encontra-se anexa a fatura nº.

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

Formale, garbato
A fatura pro forma será enviada por fax.

.ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ

Formale, diretto
Pagável imediatamente após o recebimento das
mercadorias.
Formale, diretto

.ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

O valor total a pagar é...

...ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤَﻖّ ﻫﻮ

Formale, diretto
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em
Euros.

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

Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria
Portoghese

Arabo

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está
atrasado.

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

Formale, molto garbato
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima
ainda não foi paga.

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

Formale, garbato
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Business
Fatture
De acordo com os nossos registros, ainda não
recebemos o pagamento referente à fatura acima.

 ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﺠﻼﺗﻨﺎ،ُﻟﻢ ﻧﺴﺘﻠﻢ ﺑﻌﺪ
.ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺃﻋﻼﻩ

Formale, garbato
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos
próximos dias.

ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻣَﻤْﻨﻮﻧﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺧﻼﻝ
.ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ

Formale, garbato
Consta em nossos registros que a fatura ainda não
foi paga.
Formale, diretto

.ُﺗﺸﻴﺮُ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ

Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.

.ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺴﺮﻋﺔ

Formale, diretto
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...

...ﻟﻢْ ﻧﺴﺘﻠﻢ ﺑﻌﺪُ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻟـ

Formale, molto diretto
Nosso departamento de contas só liberará a ordem
de expedição se recebermos a cópia da ordem de
pagamento ou transferência.

ﻟﻦْ ﻳﻘﻮﻡ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺸﺤﻦ
\ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ
.ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

Formale, molto diretto
Se o pagamento já foi realizado, por favor
desconsidere esta carta.

ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ
.ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﺴﺒﻘﺎ

Formale, garbato
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