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Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة
زواجكما.

Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till
er båda på er bröllopsdag.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم. Grattis till giftermålet!

غير رسمية، تُستخدم لتهنئة عروسين جديدين تعرفهما جيدا

ألف مبروك ألجمل عروسين. Grattis till att ni sagt ja!

غير رسمية، تستخدم عند تهنئة عروسين تعرفهما جيدا

ألف مبروك للعروس والعريس على
زواجهما السعيد.

Gratulationer till bruden och brudgummen med
anledning av deras äktenskapliga förbindelse.

تُستخدم، عند تهنئة عروسين جديدين

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

هنيئا على الخطوبة! Grattis till förlovningen!

صيغة متعارف عليها تُستخدم لتهنئة شخص ما على خطوبته

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما
وتمنياتي لكما بحياة سعيدة.

Lyckönskningar till er båda med anledning av er
förlovning och allt som ligger framför er.

تُستخدم لتهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli
mycket lyckliga tillsammans.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا
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ألف مبروك على الخطوبة. أرجو لكما أنْ
تعيشا أجمل لحظات السعادة معا.

Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att
vara till mycket glädje för varandra.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما
موعد الزفاف؟

Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för
er stora dag?

تُستخدم عند تهنئة شخصين تعرفهما جيداً عقدا خطوبتهما حديثا، وللسؤال عن موعد الزفاف

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

عيد ميالدٍ سعيد! Födelsedagshälsningar!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ميالدٍ سعيد! Grattis på födelsedagen!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة
والهناء!

Ha den äran!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد
ميالدك.  

Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد
سعيد!

Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse.
Grattis på födelsedagen!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

تمنياتي لك بالسعادة في هذا اليوم الخاصّ.
عيد ميالد سعيد!

Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en
underbar födelsedag!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد
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عيد ميالدٍ سعيد! Grattis på årsdagen!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ... سعيد! Grattis på er ...-års bröllopsdag!

تهاني بمناسبة االِحتفال بأعياد معينة مثل عيد زواج

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد! ... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig
bröllopsdag!

تُستخدم للتأكيد على طول الزواج والتهنئة بعيد سعيد

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
العشرين!

Grattis på er porslinsbröllopsdag!

تستخدم لالحتفال بمناسبة العيد العشرين للزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي
لزواجكما!

Grattis på er silverbröllopsdag!

تستخدم لالحتفال بمرور ٢٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
األربعين!

Grattis på er rubinbröllopsdag!

تُستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٤٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما
الثالثين!

Grattis på er pärlbröllopsdag!

تستخدم لالحتفال بمرور ٣٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ
٣٥!

Grattis på er korallbröllopsdag!

تستخدم لالحتفال بمناسة مرور ٣٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي
لزواجكما!

Grattis på er guldbröllopsdag!

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٥٠ سنة على الزواج
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أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي
لزواجكما!

Grattis på er diamantbröllopsdag!

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٦٠ سنة على الزواج

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

تمنياتي لك بالشفاء العاجل Krya på dig!

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها وتوجد عادة على البطاقاتِ الجاهزة

أتمنى لك الشفاء العاجل Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

نتمنى لك الشفاء العاجل. Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها، من أكثر من شخص

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع
وقتٍ.

Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

كل التمنيات بالشفاء العاجلِ من جميع
العاملين في.... 

Från alla på/hos ..., krya på dig.

أمنيات بالشفاء من عدة أشخاصٍ زمالء في العمل

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر
فيك.

Krya på dig. Alla här tänker på dig.

أمنيات بالشفاء من عدّة أشخاص زمالء في العمل

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

ألف مبروك على... Gratulationer på/till ...

جملة تهاني ذات صيغة متعارف عليها
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أتمنّى لك التوفيق والنجاح في... Jag önskar dig lycka till med ...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

أتمنى لك كل النجاح Jag önskar dig all framgång i ...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

نودّ أنْ نُهنّئك بـ... Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...

تُستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن

برافو على... Bra gjort med ...

تستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن، أقل رسميّة 

ألف مبروك على نجاحك في امتحان
رخصة السياقة!

Grattis till avklarad uppkörning!

تستخدم عند تهنئة شخص على نجاحه في امتحان قيادة السيارات

برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك! Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.

تستخدم عند تهنئة شخص، عادةً صديق قريب أو شخص من العائلة

مبروك! Grattis!

غير رسمية، قليلة االستعمال نسبيّا، صيغة مختزلة للتهاني وتستخدم عند تهنئة شخص

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

ألف مبروك حصولك على الشهادة
الجامعية!

Grattis till examen!

تستخدم عند تهنئة شخص على التخرج من الجامعة

ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك! Grattis till de godkända examensproven!

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانت المدرسية

برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!

جملة غير رسمية ودارجة، تستخدم عندما ينجح شخصا تعرفه معرفة جيدة بامتياز في اجتياز االمتحانات
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ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا
سعيدا في عالم العمل!

Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i
arbetslivet.

تستخدم عند تهنئة شخص على الحصول على شهادة الماجستير وتمني مستقبل واعد لهم

ألف مبروك على النتائج الباهرة في
االمتحانات وحظا سعيدا في خططك

المستقبلية.

Grattis till studenten och lycka till i framtiden.

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات، ولكن في حالة ما إذا لم تكن تأكدا من التحاقهم بالجامعة أو سوق العمل

ألف مبروك على النجاح في االمتحانات.
تمنياتي لك بالتوفيق في حياتك العملية.

Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din
framtida karriär.

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات المدرسية، شخص بصدد البحث عن عمل

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك
قضاء وقت رائع!

Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av
din studietid!

تستخدم عند تهنئة شخص يحصل على مكان له في الجامعة

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ...
نزول الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم

أخلص عبارات التعازي.

Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga
bortgång och vi delar er sorg.

تستخدم عند تعزية شخص في موت شخص عزيز عليه. يمكن أن يكون الموت متوقعا أو غير متوقع

تقبّلوا منا أخلص عبارات التعازي بوفاة
المغفور له.

Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم
الحزين.

Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med
anledning av denna sorgens dag.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له
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لقد جزعنا وأصبنا بصدمة بسبب وفاة
ولدك/ابنتك/زوجك/زوجتك، ... المفاجئة .

Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter /
make / maka ...s tragiska bortgång.

تستخدم عندما تعزي أحدا ما على وفاة ابنه/ابنته/زوجها/زوجته (يتضمن اسم المتوفى)

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste
deltagande i denna svåra stund.

تستخدم عندما تعزي شخصا ما على وفاة أحد المقربين منه

قلبنا معكم ومع عائلتكم بما ألم بكم من
محنة في هذا الوقت الصعب.

Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket
svåra stund.

تستخدم عند تعزية شخص ما بوفاة أحد المقربين منه

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد
في...

Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...

تستخدم عندما تتمنى ألحد ما النجاح في عمله الجديد

منا جميعا في...، نتمنى لك حظا طيبا في
عملك الجديد.

Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya
jobb.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحدهم النجاح في عمله الجديد

نتمنى لك حظا طيبا في منصب... الجديد
الخاص بك

Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في منصبه الوظيفي الجديد

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي
األخير.

Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på
karriärstegen.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في العمل الجديد

تهانينا على حصولك على العمل! Grattis till det nya jobbet!

تستخدم عند تهنئة أحد ما على حصوله على عمل جديد، يكون عمال مربحا عادة
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حظا طيبا في يومك األول في... Lycka till på din första dag på/hos ...

تستخدم لتمني يوما طيبا ألحدهم في أول يوم في العمل الجديد

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم
الجديدة. تهانينا.

Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde
pojke / nyfödda flicka. Grattis!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

تهانينا على مولودك الجديد! Grattis till familjens nytillskott!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك
والبنك/ابنتك.

Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och
din son / dotter.

تستخدم لتهنئة امرأة على والدة طفلها

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع
صبي/بنت!

Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهما

إلى الوالدين الفخورين ب... . تهانينا على
مولودكما الجديد. أنا متأكد أنكما ستكونان

والدين رائعين.

Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet.
Jag är säker på att ni kommer att bli underbara
föräldrar.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

شكرا جزيال على... Tusen tack för ...

تستخدم كرسالة شكر عامة

أود أن أشكرك بالنيابة عن زوجي/زوجتي
وعن نفسي...

Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...

تستخدم عند شكر أحد ما بالنيابة عنك وعن شخص آخر
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إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل... Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig
tillräckligt för ...

تستخدم عندما تكون ممتنا جدا لشخص ما على قيامه بعمل ما ألجلك

إنها جزء يسير من امتنانا لك على... Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...

تستخدم عند تقديم هدية لشخص ما كشكر له

نود أن نقدم تشكراتنا الحارة ل... لقيامه
ب...

Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...

تستخدم عندما تكون ممتنا لشخص ما لقيامه بشيء ما ألجلك

نحن ممتنون جدا لك ل... Vi är mycket tacksamma för att du ...

تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصا ما لقيامه بشيء ما ألجلك

ال شكر على واجب. بل على العكس:
الشكر موصول لك!

Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!

تستخدم عندما يشكرك أحد ما عن شيء ما، ولكنه/لكنها أسدى لك معروفا

Meilleurs Vœux - 
arabe suédois

التحيات الخاصة بالفصول من... God Jul och Gott Nytt År önskar ...

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة! God Jul och Gott Nytt År!

تستخدم في المملكة المتحدة لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

فصح مجيد! Glad Påsk!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بيوم الفصح

عيد شكر مجيد! Glad tacksägelse!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الشكر
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سنة جديدة سعيدة! Gott Nytt År!

تستخدم لالحتفال بالسنة الجديدة

أعياد مجيدة! God helg!/God Jul och Gott Nytt År!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا لالحتفال باألعطال (خاصة المتعلقة بعيد الميالد/عيد الهانوكا)

عيد هانوكا مجيد! Trevlig hanukka!

تستخدم لالحتفال بعيد الهانوكا

عيد ديوالي سعيد لك. فليكن عيد الديوالي
هذا مضيئا أكثر من ذي قبل.

Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.

تستخدم لالحتفال بعيد الديوالي

عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد! God Jul!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد! God Jul och Gott Nytt År!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة
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