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The concept  of   Trade : The term trade is applied to 

commercial businesses through which goods and services are 

bought and sold, and trade is one of the branches of business, 

and trade may take place in a narrow range within the local 

market, or outside the borders of the country, and one of the 

parties to the trade may be persons, companies, or countries, 

and it is specialized Trade is the process of distributing 

produced goods, and under the term trade there are 

regulations that are applied locally and internationally, 

including: legal, political, social, economic, cultural and 

technological systems, and the concept of trade includes all 

financial operations from buying and selling for a specific 

product, and trade in the product is often carried out on an 

international scale between Different countries, de: 

 وشراء بٌع خاللها من ٌتم   التً التجارٌة األعمال على التجارة مصطلح ٌطلك

 نطاق فً التجارة تتم   ولد األعمال، فروع إحدى التجارة وتُعد   والخدمات، السلع

 التجارة أطراف أحد ٌكون ولد البلد، حدود خارج أو المحلً، السوق داخل ضٌ ك

 الُمنتَجة، البضابع توزٌع بعملٌة التجارة وتختص بلدان، أو شركات، أو أشخاص،

 المانونٌة، األنظمة: منها ودولٌ ا ، محلٌ ا   تُطب ك أنظمة التجارة مصطلح تحت وٌندرج

 مفهوم وٌشمل والتكنولوجٌة، والثمافٌة، وااللتصادٌة، واالجتماعٌة، والسٌاسٌة،

 التجارة تتم وغالبا معٌن، لمنتج وشراء بٌع من المالٌة العملٌات جمٌع التجارة

مختلفة بلدان بٌن دولً نطاق على بالمنتج  

Trade in terms of transporting goods from one place to 

another is affected by some advantages that guarantee its 

continuity and expansion, such as: geographical, 

technological, and economic advantages   

 تضمن التً المزاٌا ببعض آخر إلى مكان من البضابع نمل حٌث من التجارة تتأث ر

 .وااللتصادٌة ،والتكنولوجٌة الجغرافٌة، المزاٌا: مثل وتوس عها، استمرارٌتها
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Some peoples were distinguished from others in 

trade because of these advantages, such as the 

Egyptians, Sumerians, the inhabitants of 

Mesopotamia, the Arabs, and others .. 

 المزاٌا، هذه بسبب بالتجارة غٌرها عن الشعوب بعض وتمٌ زت

 والعرب، النهرٌن، بٌن ما بالد وسكان والسومرٌٌن، كالمصرٌٌن،

   التجارة. وغٌرهم

 

 Main elements of trade  : 

  التجارة فً الربٌسٌة العناصر

Any commercial operation needs integrated main elements 

that make it a  

     successful process, which are as follows   عملٌة أٌ ة تحتاج 

 : ناجحة   عملٌة   منها تجعل متكاملة ربٌسٌة عناصر إلى تجارٌة

 -Preparation  :1                                   االعداد -1

This is done through a comprehensive study that includes 

knowledge of the success rate of trade in the market, and the 

exploitation of its chances of success. This study is based on 

observation and research. , And testing of ideas related to 

trade, establishing the financial portfolio, and commercial 

planning. Performance: the implementation of the study that 

was prepared in the preparation stage on the ground, by 

starting the commercial activity, taking into account giving 

trade its appropriate size in the market, predicting potential 

risks and being able to avoid market and its fluctuations. 

them, and being able to adapt to the  
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ن شاملة دراسة عمل خالل من وذلن:  داالعدا -1  نجاح نسبة معرفة تتضم 

 الدراسة هذه تُبنى حٌث نجاحها، فرص واستغالل السوق، فً التجارة

 وتأسٌس بالتجارة، المتعل مة األفكار واختبار واألبحاث، المالحظة، على

 تم   التً الدراسة تطبٌك أي  : األداء. التجاري والتخطٌط المالٌة، المحفظة

 بالنشاط بالبدء وذلن الوالع، أرض على اإلعداد مرحلة فً إعدادها

 والتنبؤ السوق، فً المناسب حجمها التجارة إعطاء مراعاة مع التجاري

 التكٌ ف على المدرة و تفادٌها، على والمدرة المحتملة بالمخاطر

2- - Review: 2 

3-  Any study of financial transactions, whether they are 

individual or comprehensive transactions at the market 

level, and this step is important to assess the situation, 

and correct idea about the market based on the 

successes and mistakes previously occurring. 

Reorganization: by applying the new ideas for trade 

that were arrived at through the review, and avoiding 

the errors that existed in the past; To be the new 

performance better. 

 . 

 أو فردٌة تداوالت أكانت سواء المالٌة التداوالت دراسة أي  : المراجعة-2

ة   الخطوة هذه وتُعتبر السوق، مستوى على شاملة  الوضع، لتمٌٌم مهم 

. سابما   الحاصلة واألخطاء النجاحات على بناء   السوق حول األفكار وتصحٌح

 التوص ل تم   التً للتجارة الجدٌدة األفكار تطبٌك خالل من وذلن: التنظٌم إعادة

 السابك؛ فً موجودة   كانت التً األخطاء وتفادي المراجعة، خالل من إلٌها

 وتمل باته السوق أفضل الجدٌد األداء لٌكون

4-  

 

 

 

  



  

5 
 

 Internal trade الداخلٌة االتجارة  

 

The concept of internal trade expresses the commercial 

operations in which goods are traded between merchants in 

the local market within a specific geographical area 

 بٌن السلع تداول فٌها ٌتم   التً التجارٌة العملٌات عن الداخلٌة التجارة مفهوم عب ر

 ،       محددة جغرافٌة منطمة ضمن المحلً السوق فً التجار

First : Internal trade:  is divided into two types, as follows : 

 ◘    كاآلتً هما نوعٌن، إلى الداخلٌة التجارة وتُمسم:  الداخلٌة التجارة: أوال

1-1-Wholesale trade: The quantity of goods traded in this 

type is The wholesaler buys large quantities of the goods from 

their manufacturers, then sells them to retailers. 

           : 

 حٌث كبٌرة ، النوع هذا فً فٌها الُمتاجر البضابع كمٌة تكون: الجملة تجارة -1

 لتجار. ٌبٌعها ثم   ُمصن عٌها، من البضاعة من كبٌرة   كمٌات الجملة تاجر ٌشتري

 الوصل حلمة الجملة تاجر ٌُشك ل حٌث للمستهلكٌن، ٌبٌعونها بدورهم الذٌن التجزبة

ار و المنتجٌن بٌن  Retail trade: The quantity of  --22 التجزبة. تُج 

merchandise traded in this type of trade is limited and in 

smaller quantities than wholesale merchandise, where the 

retailer buys quantities that fit the market’s need and sells 

them to consumers, where the retailer forms the link between 

wholesalers and consumers 

2-  التجارة من النوع هذا فً فٌها الُمتاجر البضابع كمٌة تكون: التجزبة تجارة -2

 كمٌات التجزبة تاجر ٌشتري حٌث الجملة، تجارة بضابع من ألل وبكمٌات محدودة  

 الوصل حلمة التجزبة تاجر ٌُشك ل حٌث للمستهلكٌن، وٌبٌعها السوق حاجة تُناسب

ار بٌن .والمستهلكٌن الجملة تُج   

::Foreign tradeecond S   
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The concept of foreign trade expresses  

the commercial operations in which goods are traded ، 

، between two different countries  

 السلع تداول فٌها ٌتم   التً التجارٌة العملٌات عن الخارجٌة التجارة مفهوم ٌُعب ر

      مختلفٌن بلدٌن بٌن

and foreign trade is divided into three types, which are as 

follows: 

: This trade refers to the activity whereby the Export trade-1

goods are sold from within a country to outside. Its limits. 

 من البضاعة بٌع بموجبه ٌتم   الذي النشاط إلى التجارة هذه تُشٌر: التصدٌر تجارة 

 . حدودها خارج إلى ما بلد داخل

: This trade refers to the commercial activity Import trade-2

whereby goods are purchased from another country and 

brought into the home.   

 بلد من البضاعة شراء بموجبه ٌتم   الذي التجاري النشاط إلى التجارة هذه تُشٌر

 :.الموطن البلد إلى وجلبها آخر

this trade refers to the commercial activity  Transit trade:-3

through which the goods are transported through an 

intermediary trader from the country of  origin to another        

     country. To be processed and then transported to the 

import country  

 عن البضاعة نمل خالله من ٌتم   الذي التجاري النشاط إلى هذه  التجارةُُ  تشٌر

 البلد إلى نملها ثم   معالجتها لتتم   آخر؛ بلد إلى المنشأ بلد من وسٌط تاجر طرٌك

 :  االلكترونٌة التجارة:  third .المستورد
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 Third: E-commerce: refers to the commercial activities that 

take place over the Internet through the exchange of goods by 

buying and selling.. 

 خالل من اإلنترنت عبر تتم   التً التجارٌة النشاطات إلى اإللكترونٌة التجارة تُشٌر 

 . وشراء   بٌعا   السلع تبادل

It is a digital version of shopping, as e-commerce provides 

everything that consumers need, such as: books, flight 

reservations, and Where shopping takes place at any time, 

and is characterized by expanding the circle of online 

shopping to include a greater number of stores and goods. . 

ق، من رلمٌة نسخة عن عبارة وهً  ما كل   اإللكترونٌة التجارة توف ر إذ التسو 

 المالٌة والخدمات الطٌران، وحجوزات الكتب،: مثل المستهلكون، ٌحتاجه

 المشتري؛ على التسوق عملٌة تُسه ل بأن ها اإللكترونٌة التجارة وتمتاز المختلفة،

ق ٌتم   حٌث ق دابرة توس ع بأن ها تتمٌ ز كما ولت، أي   فً التسو   اإلنترنت عبر التسو 

 .والسلع المتاجر من أكبر عددا   لتشمل

 

 

.. 
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  Settlement of foreign transaction mayالتسدٌد فً التجارة الخارجٌة  

be  made  in any of the following  methods  :  معامالت تسوٌة 

األتٌة بالطرق تتم الخارجٌة التجارة  

 1- letter of credit ,]   االعتماد خطاب ـ 1

2-bill of exchange, االستبدال كمبٌالة   -2 

  3- Banks  transfer   المصرفٌة التحوٌالت -3 

1- Letter of credit(L / C )': the most generally used method 

of payment in the export trade today is the letter of 

credit:     protection to both seller and buyer Letter of 

credit starts with the buyer he  instructs his bank to issue 

the(L \ c) for amount of the purchases according to the 

pro -forma invoice and in favor of the seller. This is done 

usually by filling asocial printed which contain full detail 

of the transaction as agreed between buyer and seller. 

 تجارة فً للدفع عادة تستخدم شٌوعا األكثر األسلوب:  االعتماد خطاب.  1

 سهلة مجهولٌن مشترٌن مع التجارة ٌجعل االعتماد خطاب هو الٌوم التصدٌر

 وانه ، المشتري مع ٌبدا   اعتماد خطاب إن والمشتري البابعمن لكل حماٌة وٌعطً

 ذلن وٌتم.  البابع صالح وفً الفاتورة وفما المشترٌات المبلغ إلصدار مصرفه ٌعلم

 الكاملة التفاصٌل على تحتوي مطبوعة خاصة استمارة ملء طرٌك عن عادة

 والمشتري البابع بٌن علٌه متفك هو كما للصفمة

 

 the buyer banks sends this form to the bank CO operation with it agent 

bank in the seller country of agent bank in his turn advices the seller 
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that the money available to him , the seller can now execute the 

buyers order knowing he has done the money paid at once by the 

agent bank upon presenting the shipping documents the buyer is 

equally secure because the bank will pay on his behalf only if the 

conditions are fully carried out by the seller , the shipping documents 

are sent from the exporter bank to the importer bank who in turn 

passes them to the buyer , the letter of credit either revocable or 

irrevocable 

 

 

 والذي بلده فً لبابعل  الوكٌل البنن أي معه المتعاون للبنن النموذج هذا ٌرسل المشتري بنن. 

 المشتري شروط ٌنفذ أن اآلن ٌمكن والبابع ، له المتاحة األموال أن البابع ٌوصً:  بدوره

 اعتمادا   الوكٌل المصرف لبل من فورا   له المال دفع على سٌعمل ذلن عمل وإن،  لدٌه لمعرفة

 ألنمع البابع ،  المساواة لدم على آمن هوعلى انه  المشتري ٌطمبن و ، الشحن وثٌمة على

 من الشحن وثابك إرسال وسٌتم ، البابع لبل من بالكامل الشروط نفذت إذا باسمه سٌدفع البنن

 لابل إما االعتماد وخطاب ، المشتري إلى ٌنملها بدوره الذي المستورد للبنن المصدر البنن

  فٌه رجعة ال أو لإللغاء

 2-Banker transfer : This is a simple transfer of money from the account 

of buyer in his own country to the bank account of the seller Country , 

it is merely necessary for the buyer to send a letter of instruction to his 

bank or use a special from for the purpose 

 إلى بلده فً المشتري حساب من األموال لتحوٌل مبسط أسلوب هو هذا:  المصرفً التحوٌل .

 إلكترونً برٌد إلرسال للمشتري بالنسبة فمط الضروري فمن ، البابع للبلد المصرفً الحساب

 .  غرض لهذا خاص نموذج استخدام او المصرفه تعلٌمات من

 3- Bill of exchange : It is a written order sent from one person to a bank 

or to another person , to pay on demand or at stated given date , 

certain sum of money to the person named . The parties of B \ E are :  

A : the drawer is the party who draws ( writes ) the bill , usually The 

drawers the creditor .  

B : The drawee : is the person to who the order is addressed , he is 

debtor the party who will pay . C : The pays : is the party to whom the 

money is go be paid  
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 لٌدفع ، آخر شخص إلى أو البنون األحد واحد شخص من مرسال مكتوب أمر وهو:  كمبٌالة

. . )  األمر فً مسمى لشخص المال من معٌن مبلغ ٌدفع ، معٌن تارٌخ ذكر فً أو الطلب عند

 ، السحب حك وله التحوٌل الٌه ٌتوجه الذي الطرف هو الساحب:  A: •  هً( .  B \ E أنواع

 ، األمر هذا تناول الذي الشخص نفس هو علٌه المسحوب:  ب.  الدابن هو الساحب وعادة

 . المال لدفع ٌذهب هو الذي الطرف هو الدافع:  C.  سٌدفع الذي الطرف مدٌن فهو

 

 

 

                         Payment tools in trade home   :الداخلٌة التجارة فً الدفع وسابل 

 payment is made either in advance or within a-reasonable short period 

after delivery . The usual methods used for settling accounts in home 

trade through post office and payment through are by cash , chuck , 

money , orders banks by means of bank draft or credit transfer . when 

payment is took place at future date , a-bill of exchange or promissory 

note is employed 

 بعد أو ممدما اما ببساطة تتم الدفع عملٌة مسالة فإن الداخلٌة التجارة فً  للمورد بالنسبة 

 فً الحسابات لتصفٌة المستخدمة المعتادة األسالٌب التسلٌم بعد معمولة الصورة لصٌرة فترة

 عن و الدفع و البرٌد مكتب خالل من دفع امر أو ، وبمال ، بصن أو ، نمدا أما الداخلٌة التجارة

 عندما و ، رصٌد تحوٌل أو االبتمان تحوٌل أو مصرفٌة حوالة طرٌك عن أو البنون طرٌك

 . فاتورة ورلة او االستبدال كمبٌالة تستخدم ، الحك تارٌخ فً ولع لد الدفع ٌكون

The kinds payments in home trade : 

    1-Chuck : (cash )نمدا   

2-Credit transfer   ابتمان تحوٌل او رصٌد• تحوٌل.  

3-A-bill  of exchange   اللستبدال كمبٌالة  

 

4-Promissory note البضابع فاتورة   

 

5-Bank draft مصرفٌة حوالة   
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6-Setting account حسابات تصفٌة   

 

 

 

 

                                                                                                  trade home  tools in  Payment                                  . 

 

       

1-Cash this is  obviously the easiest and quickest method being directed between 

buyer and seller these printed document have money value and can bought Inside 

the same country .  

 لها المطبوعة المستندات هذه والبابع المشتري بٌن توجٌهها ٌتم طرٌمة وأسرع أسهل الواضح من هو النمد

 البلد نفس داخل شراؤها وٌمكن مالٌة لٌمة

2-cash and delivery : according to this system they are handed to him by the postal 

services sometimes , the post office notifies the buyer about arrival of post parcel 

and advises him to contact certain department were-by he pays for the goods 

when he receives them this method may can be also used for foreign postal parcel. 

 البرٌد ٌموم ، األحٌان بعض فً البرٌدٌة الخدمات لبل من له تسلٌمهم ٌتم النظام لهذا وفم ا: عند التسلٌم لنمدا

 عند البضابع ثمن دفع طرٌك عن معٌنة بدابرة باالتصال وٌنصحه البرٌدي البرٌد بوصول المشتري بإخطار

ا الطرٌمة استخدام ٌمكن له استالمها  مكتب .األجنبٌة البرٌدٌة الطرود فً أٌض 

 

 3  - payments the bank : . the cheque : It is most common method used for settlement of 

accounts in home trade A cheque is written order stated sum of money pay on demand 

stated sum of money to the person named on the cheque or to his order , to the bearer , 

usually the writer of the cheque ( the draws is a customer of bank and should have 

account with that bank  . .  

 أمر هو الشٌن. الداخلٌة التجارة فً الحسابات لتسوٌة المستخدمة شٌوع ا األكثر الطرٌمة هً: الشٌن:. البنن تمدفوعا

 كاتب عادة   ، لحامله ، لطلبه أو الشٌن فً المذكور للشخص محدد مالً ومبلغ الطلب عند مدفوع مالً ومبلغ مكتوب

البنن ذلن فً حساب له ٌكون أن وٌجب البنن عمالء من السحوبات) الظرف  

4 - The Banker draft is a bank draft  document , similar to the cheek that may be bought 

from bank used for transferring money to a person through banks it orders the bank or 

another bank the stated sum of money on demand to person named seller banks draft are 
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convenient for payment of commercial transactions which deals with persons in other 

parts of the country. 

 شخص إلى األموال لتحوٌل المستخدم البنن من شراؤه ٌمكن الذي الخد تشبه ، مصرفٌة مسودة هً الكمبٌالة البنكٌة -

 مصارف مسودة شخص إلى الطلب عند المال من المذكور المبلغ ، آخر بنن أو البنن من تطلبها التً البنون خالل من

 دالبال من أخرى أجزاء فً األشخاص مع التً تتعامل التجارٌة المعامالت لدفع هٌمرٌحة البابع

 

Acknowledgment 

  Financial installment 

 دفعة مالٌة  ر بتسدٌداشعا                                 

Shill company 

Civil cayton  

Pb :666 

New york  

USA 

5/august /2013 

Chemist company 

Mr Litton 

Chief accountant 

Building equipment 

35willing to place 

South Staffordshire 

Great Britain 

Dear Mr Litton                                                                                                          

                               Invoice   no f 4343                                                                  

Thank you for you r letter dated (25/September /2013) and for the enclosed 

         3    434 F oN ttlement of our invoiceeuros in se millioncheque no:3456 for 160 
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Yours sincerely  

Jean –pierre  

Manager  

ٌورو المتعلك  161وبمبلغ  3456المرفك بالشٌن رلم  2113اٌلول  25نص الرسالة) شكرا لكم كتابة المؤرخ فً 

 المدٌر \المخلص\ 3443بسداد لٌمة الفاتورة المستحمة علٌكم 

the good nowledgment sendAck البضاعة بارسال اشعار 

Dear sir  

We were pleased to  receive your order ,No123 for, oil exploration 

devices ,as all items were in stock, have dispatched them to you today, 

by train carriage ,we hope they will reach you in good time and that we 

pleasure of may have the further order form you.  

                                                                                              Your faithful  

                                                                                                  manger  

، االستكشاف النفطً  بأجهزة المتعلمة  123كنا سعداء لتلمً طلبكم ولد ارسل طلبكم رلم 

ستكون جمٌع الفمرات الموجودة فً رصٌدنا المخزنً سترسل الٌكم الٌوم فً عربة المطار 

لد ٌكون من دواعً سرورنا تلمً المزٌد  انهو ، ونحن نامل ان تصل الٌكم فً ولت مناسب

 من طلباتكم 

 ص خلالم

 المدٌر 
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                                                                                             The invoice

  

(is an account of good bought or sold with description price and quantity of each 

article)  

           )           والكمٌة لكل بند  السعر وصف مع المباعة أو المشتراة للبضاعة حساب هو) 

                                                                                                                

When the order is executed and  the good are being dispatched the 

seller arranged and sends the invoice to the buyer or customer it is an 

important document in the trade because it includes all information 

about the good and it is a summary of the whole commercial  

transaction that take place between the buyer and seller also the 

invoice is important in the foreign trade because it considered as an 

important shipping document and copies it may be required by banks 

exports /import agent shipping companies authorities and consulates  

 إلى الفاتورة وٌرسل البابع ٌرتب ، البابع إلى السلعة إرسال وٌتم الطلب تنفٌذ ٌتم عندما

 حول المعلومات جمٌع على تحتوي ألنها التجارة فً مهمة وثٌمة وهً ، العمٌل أو المشتري

 والبابع المشتري بٌن تجري التً بأكملها التجارٌة للمعاملة ملخص عن عبارة وهً السلعة

 تكون لد ونسخ هامة شحن وثٌمة تعتبر ألنها الخارجٌة التجارة فً مهمة الفاتورة أٌضا

 والمنصلٌات االستٌراد وكٌل الشحن شركات سلطات/  المصدرة البنون لبل من مطلوبة

                   )        detailsinvoice should include the following  completed( 

                   

                                                           

1-the invoice number 

2-costomer name 
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3- the office address and the delivery address 

4- the order number and the date 

5- the reference number or description of each item the quantity 

6- the quantity 

7- the price of each item 

8—the total sum of all item. 

9- the amount of discount allowed and the condition 

10- the methods of cost insurance and freight 

11- the number of parcels or packages or crates 

12- the markings of the seller are important to his customers and the 

fulfillment his transaction 

 

 الفاتورة الكاملة ٌجب ان تحتوي على التفاصٌل االتٌة 

 رلم الفاتورة-1

 اسم العمالء-2

            التسلٌم                                                                                                                      مكان  عنوان المكتب وعنوان -3

 رلم الطلب وتارٌخ  -4

 رلم المرجعٌة او وصف كل بند من بنود الكمٌة -5

 الكمٌة-6

 سعر كل بند-7

 مجموع كل البنودالسعر االجمالً لكل البنود او -8

 ممدار الخصم المسموح به والشروط -9

 ممٌاس التكلفة ووسابل التامٌن والشحن-11

 عدد الطرود والحزم والصنادٌك -11

 العالمة التجارٌة للبابع مهمة للعمالء والزبابن والستكمال العملٌة التجارٌة-12
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State company  foods steps 

Al-Mansour  city                  

 Baghdad – Iraq             

              Invoice  no March 2015            

 

                                                          Sold TO: Italian clup                                     

  A-LRASHID        Street: 

 Baghdad – Iraq                 

Total Sum     
 المبلغ االجمالً   

   Unit price  
        ID  سعر

 الدٌنار(ب)الواحدة

Quantity 

 (ton)الكمٌة
Particular 

 لتفاصٌل ا 

Serial  

 التسلسل

300 000 100 000 3 milk 1 
100 000 50 000 2 tea 2 

100 000 20 000 5 rice 3 

70 000 10 000 7 sugar 4 
60 000 20 000 3 coffee 5 

40 000 10 000 4 fruit 6 

670 000 210 000 24 Total      
 االجمالً

7 

Signature 

Ali        
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Complaints letter : رسابل الشكاوي 

 However effective the organization may be mistakes , it is likely to be 

happened owing to human errors or misunderstanding.  Important 

services Sometimes the goods provided are unsatisfactory and are sent 

to wrong destinations too late, sometimes less than required 

quantities and sometimes they arrive at the destination in a damaged 

condition due to defective or incorrect packaging. 

  Although responsible business companies make every effort to carry 

out their activities in a remote location to keep complaints to 

minimum, complaints will be received.  (Purposes of complaints: The 

purpose of complaints may be to inform the supplier and allow it to 

deal with the following.)  

1- Wrong goods that may have been sent. 

2-   - The poor quality of its production. 

3-   - Damaged goods that may be diluted.  

4-  - Weak services in his employees. 

5-   - Excessive prices may be excessive or not agreed upon.  

6- Delay in delivering the goods.  

 (How to arrange your complaint letters)  

1 - Provide a clear explanation of the errors, and give complete 

information for a quick identification of the defective product or 

bad service.  

2- Statement of the inconvenience or loss resulting from the fault 

of the defect.   
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3- News for readers of a sense of fair play, honesty, reputation or 

professional in order to motivate him to take the necessary 

measures immediately to deal with the situation.   

4- Statement of what the amendment, which would  you may 

consider fair, if the author does not know what is a fair 

amendment, he should try to stimulate prompt investigation, 

and action  

 

 

 

 الصورة تكون أن احتماال   أكثر المنظمة كفاءة تكون لد ، ذلن ومع:  رسابل الشكاوي 

 ترسل األحٌان بعض فً.  فهم سوء أو بشري خطأ وجود عدم بسبب حدثت لد الخطأ

 متأخر ولت فً خاطبة وجهات إلى تمدٌمها ٌتم راضٌة غٌر بضابع المهمة الخدمات

ا الولت ٌكون وأحٌان ا أحٌان ا جد ا  الكمٌات من ألل إما األحٌان بعض فً جد ا متأخر 

 بسبب ضرر حدوث حالة فً وجهته إلى أحٌان ا ٌصل األحٌان بعض فً المطلوبة

 التجارٌة الشركات لٌام من الرغم على: صحٌحة غٌر شكوى رسالة أو خاطا تغلٌف

 األدنى الحد عند الشكوى إلبماء الحد هذا فً نشاطهم لعمل ممكن جهد كل  المسؤولة

 على المورد ٌكون أن ٌكون لد الشكاوى من الغرض بأن الشكاوى تلمً سٌتم ولكن ،

 : ٌلً ما مع بالتعامل له وٌسمح بذلن علم

  إرسالها ٌتم التً  البضابع فً خطأ -1

 النوعٌة السٌبة من االنتاج  -2

  المتلمٌة البضابع تلف-3           

 الممدمة   السٌبة الخدمات - 4

 . علٌها متفك غٌر أو المفرطة ألسعار-5

  البضابع تسلٌم فً التأخٌر-6

  الشكوى ترتٌب كٌف

 السرٌع التعرٌف عن كاملة معلومات وإعطاء ، للخطأ واضح شرح  إعطاء - 1

  .الضعف أو العٌب عن تعرٌفه أو للمنتج

 وخلل عٌب عن الناتجة الخسارة أو العاج من بٌان 2- 

 أو السمعة أو األمانة أو باإلنصاف بإحساس ٌشعر عندما المارئ لبول۔  3 

 :المولف مع والتعامل الالزمة التدابٌر التخاذ ودافع برؤٌة المهنٌة

 التعدٌل هو  ما ٌعرف المؤلف كان إذا عادال   تعتبره الذي التعدٌل هو ما بٌان -4

ا ٌكون أن ٌجب إذن العادل  التحمك نحو للتحرن حافز 
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rElectronic lette الرسالة االلكترونٌة 

What is the number of steps for writing a professional electronic 

message                            ? 

1-Insert a subject within the specified subject field and thus refer to it 

within the body of the message 22- When your message begins we 

must return the main topic 

3-Ways to use short sentences and not to include more than one 

subject including the text one sentence. 

4-Avoid inserting more than three sentences through the message and 

preferably be as short as possible. 

5-The messages include only basic and necessary thinking.  Avoid using 

compound sentences.. 

 

 

 

 ?. االلكترونٌة المهنٌة الرسالة كتابة خطواتهً  ما

  الرسالة نص ضمن الٌه لتشٌر وبذلن المحدد الموضوع حمل داخل موضوع إدراج -1 

 . الربٌسً الموضوع نرجع أن ٌجب رسالتن تبدأ عندما -2

 جمل النص ذلن فً بما موضوع من أكثر إدراج وعدم المصٌرة الجمل االستخدام طرق - 3 

 . واحدة

 . اإلمكان لدر لصٌرة تكون أن وأفضل الرسالة خالل من جمل ثالث من أكثر إدراج تجنب -4 

 6.  والضروري األساسً التفكٌر سوى الرسالة  تتضمن ال. 5 

 . المركبة الجمل استخدام تجنب -6

 . الشخصٌة غٌر التعبٌرات إدخال تجنب -7 
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Electronic letter model                                                           نموذج رسالة

 الكترونٌة

Subject    :                                                                                      Receipt order 
                                                                                                                    
Data :                                                                               10 \October\20015     
                                                      
From:                                                                           houpro @ olws  .co.uk    
                                        

    anabel@ecocroud.fr                                                         :To                                                                                                                                                                                                                                 

 

Dear Mr.  Martin                                                                                             

                Thank you for your order no.57391 received on 5 October.  All 

the articles are in stock and will be forwarded to you tomorrow.  

Please find attached our invoice no.  27271 the sum £ 6,550.  Our terms 

of payment are net against 3 months draft or 3% discount for payment 

within 40 days.   

Best Regards 

Ronald Brandon 

Manger 

House products  

 إرسالها وسٌتم المخزن فً المواد جمٌع. أكتوبر 5 فً استالمه تم 57391 رلم لطلبن كراش

 شروط. استرلٌنً جنٌه 6,551بمبلغ  27271. مرفمة المرفمة الفاتورة تجدون. غدا إلٌن

ا 41 غضون فً للدفع:  3 خصم أو السحب من أشهر 3 ممابل صافٌة بنا الخاصة الدفع  .ٌوم 


