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  موافقة ويل أمر الزوجة

 (Familjebevis) شھادة دائرة الضرائب السویدیة  

استنساخ وثیقة آخر طالق �مرأة ( إن �نت متزوجة من قبل ومطلقة ).ا

استنساخ اهلویة السویدیة مثل جواز السفر، إجازة السیاقة و أو غريمها

استنساخ ا��نسیة او اهلویة الوطنیة لبلد االم (فقط �ذین یریدون تث�یت زواجھم رمسیا يف بلد� االم).1

 اذا اراد صاحب الطلب ان یرسل الوثائق واالس�رات عن طریق الربید فعلیه ان ��ت��ل تأیید ��ام ميلك �ر��ا من قبل ا��ھة 
  املسماة                                                                                                                                    او يف غري ھذه الصورة فان املرکز یعتذر عن ��دمي أي وثیقة. ملزید من املعلومات �ذا الشأن

     ميکن�م اال�ال ب��ام يف املدینة (ھذا االمر لن  ی�ون الزما ف� لو قام  صاحب الطلب ��سه مبراجعة املرکز).ا
  بب�ب�ب�بب    

 کن حذرا من إرسال أیة وثیقة أصلیة عرب الربید ، واال�تفاء بارسال صور مستن��ة عن الوثائق املطلوبة .ا
 من الضروري ��لمي او إرسال الوثائق املطلوبة �ملة اىل املرکز ، ويف حالة ��صان بعض الوثائق فان امللف �ىق دون مراجعة.ا

 يف حالة وجود او غري مفھومة يف االس�رة یرجی اال�ال باملرکز لالستفسار عنھا.ا
 ان مل ی�ن احد الزوجني مسلما و�د ان ی�ون مسلما فعلیه ان ميأل (اإلس�رة رقم 132 – التشرف باالسالم).ا
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الوثائق الالزمةإلجراء العقدالشرعي

  األب او ا��د من طرف األب - يف حال أن ی�ون أول زواج للب�ت.ا
يف حالة وفاة ويل األمر فان احضار شھادة الوفاة ی�ون ملزما.ا
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 نتعھد بأن املعلومات املقدمة أعاله کلھا ����ة و مت إکماهلا و کتابتھا و ��ن يف �مل وعینا و �کل مساحة
 إلجراء عقد زواجنا الدائم

   موافقة ويل أمرالزوجة (إذا�ن الزواج األول للب�ت )  ا               

الزوجهالزوج

 إلجراءالعقد الشرعي (الزواج)ا  
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املکانالتار��

 �قیع الزوجة
 

اإلسم ال�املاإلسم ال�امل

 �قیع الزوج

املکانالتار��

املھر:ا

الرقم املدين السویدي مکان الوالدةاإلسم الثالثي وا�قب
من السیدأوافق � زواج إ�تي السی�

اإلسم و ا�قب / �قیع مسؤل امللف

الت�تب � �ذا املکان التار��

 اإلس�رة رقم

 شرو ط 
ااخری:

Förnamn, Efternamn

اإلسم الثالثي وا�قب
رقم اهلاتف

العنوان   

  مکان الوالدة
ا��نسیةالرقم املدين السویدي

Förnamn, Efternamn

اإلسم الثالثي وا�قب
رقم اهلاتف

العنوان 
رقم الربید   

  مکان الوالدة
ا��نسیةالرقم املدين السویدي

رقم الربید     املنطقة    املنطقة    

- -
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-

إشرتطت الزوجة ضم� العقد بأن ی�ون هلا و�لة مطلقة من قبل الزوج يف طالق ��سھا مع حق �کیل الغري يف ذلك و ��دید �ع الطالق ��رط أن تبذل �ھا �زوج

 التوقیع التار��   املکان  
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 اذا اراد صاحب الطلب ان يرسل الوثائق والاستمارات عن طريق البريد فعليه ان يستحصل تأييد محام يملك تصريحا من قبل الجهة المسماة                                                                                                                                    او في غير هذه الصورة فان المركز يعتذر عن تقديم أي وثيقة. لمزيد من المعلومات بهذا الشأن 
يمكنكم الاتصال بمحام في المدينة (هذا الامر لن  یكون لازما فيما لو قام  صاحب الطلب نفسه بمراجعة المركز).ا         
    ببببببببب 
كن حذرا من إرسال أية وثيقة أصلية عبر البريد ، والاكتفاء بارسال صور مستنسخة عن الوثائق المطلوبة .ا
من الضروري تسليم او إرسال الوثائق المطلوبة كاملة الى المركز ، وفي حالة نقصان بعض الوثائق فان الملف يبقى دون مراجعة.ا
في حالة وجود او غير مفهومة في الاستمارة يرجى الاتصال بالمركز للاستفسار عنها.ا
ان لم يكن احد الزوجين مسلما ويود ان يكون مسلما فعليه ان يملأ (الإستمارة رقم 132 – التشرف بالاسلام).ا 
ملاحظات ضرورية
Notarius Publicus
Imam Ali Islamic Center
Tel. 08-580 123 14 
Fax: 08-580 128 81
Besökadress
Datavägen 2B
175 43 Järfälla
Telefontider
mån-tors
11.00 - 15.00
Öppettider
mån-tors
10:00  - 16:00
Plusgiro
643195-1
E-post: info@imamalicenter.se
 www.imamalicenter.se
بسمه تعالی
الوثائق اللازمةلإجراء العقدالشرعي
الأب او الجد من طرف الأب - في حال أن یکون أول زواج للبنت.ا 
في حالة وفاة ولي الأمر فان احضار شهادة الوفاة يكون ملزما.ا
Adobe Designer Template
Employee Information Form
8.2.1.4029.1.523496.503679
نتعهد بأن المعلومات المقدمة أعلاه کلها صحیحة و تم إکمالها و کتابتها و نحن في کامل وعینا و نوکل سماحة
لإجراء عقد زواجنا الدائم    
               موافقة ولي أمرالزوجة (إذاکان الزواج الأول للبنت )  ا   
الزوج
الزوجه
  لإجراءالعقد الشرعي (الزواج)ا 
E-post: info@imamalicenter.se
 www.imamalicenter.se
Plusgiro
643195-1
Öppettider
mån-tors
10:00  - 16:00
Telefontider
mån-tors
11.00 - 15.00
Besökadress
Datavägen 2B
175 43 Järfälla
Imam Ali Islamic Center
Tel. 08-580 123 14 
Fax: 08-580 128 81
التاریخ
المکان
توقيع الزوجة  
الإسم الکامل
الإسم الکامل
توقيع الزوج 
التاریخ
المکان
الإسم الثلاثي واللقب
مکان الولادة  
الرقم المدني السویدي
أوافق على زواج إبنتي السيدة
من السيد
الإسم و اللقب / توقیع مسؤل الملف
لاتکتب شی بهذا المکان
التاریخ
الإستمارة رقم    
Förnamn, Efternamn
الإسم الثلاثي واللقب
رقم الهاتف
   العنوان
مکان الولادة  
الرقم المدني السویدي
الجنسية
Förnamn, Efternamn
الإسم الثلاثي واللقب
رقم الهاتف
 العنوان
   رقم البرید
مکان الولادة  
الرقم المدني السویدي
الجنسية
    المنطقة 
   المنطقة 
    رقم البرید
-
-
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-
  المکان                                                                                                                                                                                                                                                   
  التاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
التوقيع                                                                                                                                                                                                                                       
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