
Personligt
E-post

E-post - Öppning
svenska arabiska
Hej John, عزيزي فادي،

Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän

Hej mamma/pappa, أبي العزيز \ أمي العزيزة
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar

Hej farbror/morbror Jerome, خالي \ عمي كمال العزيز،
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem

Hallå John, مرحبا يا فادي،
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän

Hej John, أهال يا فادي،
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän

John, فادي،
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän

Min älskling, عزيزي \ عزيزتي،
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig

Raring, عزيزي الغالي \ عزيزتي الغالية،
Mycket informellt, används när man adresserar en partner

Min käre John, عزيزي الغالي فادي،
Mycket informellt, används när man adresserar en partner

Tack för ditt mejl. شكرا لرسالتك.
Används när du svarar på korrespondens
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Personligt
E-post
Det var roligt att du hörde av dig igen. لقد سرّني سماع أخبارك مرة أخرى.

Används när du svarar på korrespondens

Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så
länge.

أعتذر شديد االعتذار على عدم الكتابة إليك منذ
مدة طويلة.

Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag

Det var så länge sen som vi var i kontakt med
varandra.

لقد مرّ وقت طويل على أخر اتصال بيننا
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel
svenska arabiska
Jag skriver för att berätta att ... أكتب إليك ألعلمك بشأن...

Används när du har viktiga nyheter

Har ni några planer för ...? هل لديك أية برامج لـ...؟
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem

Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ... كل الشكر إلرسال \ دعوة \ إرفاق...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information

Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta /
erbjöd mig / skrev till mig angående ...

أنا ممنون لك شديد االمتنان إلعالمي \ إعطائي \
كتابة...

Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig
gällande något

Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda
in mig / skicka mig ...

لقد كان من كرم أخالقك أن تكتب لي \ تدعوني \
ترسل إليّ...

Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig

Jag är glad att kunna berätta att ... يُسعدني أنْ أعلن أنّ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
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Personligt
E-post
Jag är glad att höra att ... لقد سُعدت بسماع...

Används för att förmedla ett budskap eller nyheter

Jag är så ledsen men jag måste berätta att ... يُؤسفني أن أعلمك أنّ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter

Jag blev så ledsen då jag fick höra att ... لقد أحزنني سماع...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min
nya hemsida ...

سأكون ممنونا لو استطعت أن تلقي نظرة على
موقعي اإللكتروني على...

Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida

Lägg till mig på ... messenger. Mitt
användarnamn är ...

رجاء أن تضيفني على ... ميسنجر. اسم المستخدم
الخاص بي هو...

Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera
oftare

E-post - Avslutning
svenska arabiska
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag
saknar dem massor.

بلغ تحياتي إلى... وقل له إني أشتاق له.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare

... hälsar. ... يبلّغك سالمه \ تبلّغك سالمها.
Används när du skickar hälsningar från någon annan

Hälsa ... från mig. بلّغ سالمي إلى...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan

Jag ser fram emot att höra av dig snart. أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا.
Används när du vill få ett svarsmejl
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Personligt
E-post
Mejla mig så fort som möjligt. اُكتب إلي بسرعة.

Direkt, används när du vill få ett svarsmejl

Mejla mig gärna när ... أكتب لي حين...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med

Mejla mig så fort du vet något mer. اكتب لي عندما يجدّ جديد.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med

Sköt om dig. اعتنِ بنفسك.
Används när man skriver till familj och vänner

Jag älskar dig. أحبك.
Används när du skriver till din partner

Hälsningar, أطيب األمنيات،
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor

Hjärtliga hälsningar, مع أطيب التمنيات،
Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Hjärtligaste hälsningar, أجمل التحيات،
Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Jag önskar dig allt gott, أجمل األمنيات،
Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Många kramar, كل المحبة،
Informellt, används när man skriver till familj och vänner

Puss och kram, كل المحبة،
Informellt, används när du skriver till din familj
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Personligt
E-post
Kramisar, كل المحبة،

Informellt, används när du skriver till din familj
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