
 

 كلمة شكر وتقدير على الجهود المبذولة للموظفين 

تشمل هذه الكلمة على عدد من الّصفات التي تُميّزها، فتحتوي على مشاعر الخير وعلى الكلمات التي من شانها أن تحمل  

 لكلمة اآلتية:أطيب النّفحات الّصادقة في تقديم الّشكر لمن يستحّق، وعن ذلك نطرح ا

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والّصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، زمالئي الموّظفين قال ربّكم  

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَى   َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشهَهادَةِ فَيُنَبِّئُُكم  األعلى في كتابه الحكيم " َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

[ وقد صدّق ربّنا في ذلك، وها نحن في هذا اليوم الّطيب، نقف على شكركم على اإلخالص، ونُعبّر  1بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن" ]

ت علن تقدّم ملحوظ على  عن أسمى آيات الُحب واالمتنان لكم عن تلك السنوات التي قدّمتم فيها أفضل الُجهود، والتي أثمر

كافّة األصعدة، فنحتفل اليوم، بتقديم الّشكر إلى أله، إلى تلك الِجباه الحريصة على األمانة في عملها، وإلى تلك القلوب 

الشجاعة التي تستيقظ مع كّل إشراقة شمسي جديد من أجل أن تسعى في طريق الخير الذي باركه هللا، وجعله أحد أصناف  

، فجميع الكلمات التي تحمل الشكر طوع بنانكم، وحٌق مشروع لكم ولجهودكم الّطيبة، وها نحن في اإلدارة  وأشكال العبادة

 نُعبّر لكم عن حجم الوفاء، وإنّنا نرى تلك الجهود ونُقدّرها، فكونوا بخير، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 كلمات شكر وتقدير على الجهود المبذولة للموظفين 

تلك الكلمات طابع الّشكر والمحبّة، للتعبير عن الوفاء لجهود الموّظفين الكبيرة في ُمختلف األقسام والقّطاعات، وعن  تحمل 

 ذلك نطرح لكم أجمل كلمات شكر للموّظفين في اآلتي:

وة لهذه كثير من الّشكر والوفاء لكم على حجم الجهود األخيرة، تلك التي أثبتم خاللها أنكم األهل والّسند والعز •

 المؤسسة التي ال تكبر إال بقوب أبنائها المخلصين، شكرا لكم مرةَ أخرة.

شكًرا لتلك القامات الشامخة، وتلوك القلوب األمينة، وتلك األيادي التي تقبض على األقالم والدّفاتر، وعلى   •

 المعاول والمكنات لكي تُحقق الُمستحيل، شكًرا لكم يا دعامة اقتصاد األمة.

نزّف لكم أطيب  أنتم االمل بمستقبل أفضل، وانتم حكاية الخير التي نحملها في قالب، فعن إدارتكم الّطيبة  •

 التّهاني، وأجمل كلمات الفخر واالعتزاز بجهودكم الُمباركة التي نعتّز بها.

إّن حكاية البناء كلّها تبدأ من يد الموّظف، ومن جبينه المندّى بالمجد، ومن إخالصه الّراسخ في القلب، فها  •

 نّكم الّسند في كّل أمر.نحن بقربكم نرى ونسمع، ونشكر لكم تلك الجهود االخيرة التي أثبتتم بها أ

 كلمة شكر وتقدير باإلنجليزي على الجهود المبذولة للموظفين 

يتم تناول الّشكر والوفاء للموّظفين بجميع لغات العالم، لتصل تلك األمانة، وتزيد من اإلخالص والوفاء في جميع  

 المؤسسات العمليّة، وعن ذلك نسرد لكم أطيب عبارات شكر باإلنجليزي:

Respected employees of our company, how can we express our love and pride in you, 

because all expressions of gratitude will not be able to convey that trust, thanks for the 

volume of efforts made . 

ن نُعبّر عن محبّتنا وفخرنا بكم، ألّن جميع عبارات الّشكر لن تستطيع أن تحمل تلك  موّظفين شركتنا الُمحترمين، كيف لنا أ

 األمنة، شكًرا على حجم الجهود المبذولة.

The management of (company name) is pleased to extend its highest thanks, and expressions 

of pride in the work team, for the great efforts that have been made during the recent period. 

Thank you, we are from you and with you. 

يسّر إدارة شركة )اسم الشركة( أن تتقدّم بأسمى آيات الّشكر، وعبارات الفخر واالعتزاز بفريق العمل، عن حجم الجهود 

 الكبيرة التي تّم بذلها خالل الفترة األخيرة، شكًرا لكم، نحن منكم ومعكم. 

We are pleased to congratulate all the individuals and employees in the work family, and to 

express our gratitude to you for those efforts, for your honesty and sincerity in your work, 

thank you. 

يُسعدنا أن نُبارك لجميع األفراد والموّظفين في أسرة العمل، وأن نُعبّر لكم عن مدى امتنانا لكم عن تلك الجهود، وذلك 

 في العمل، شكًرا لكم.الّصدق واإلخالص 


