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 (Personbevis) شھادة دائرة الضرائب السویدیة  

استنساخ ھویة سویدیة قا�نیة مثل إجازة السیاقة او جواز السفر اوغريمهااا

Notarius Publicus

��مه تعاىل

مستمسك آخر

    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
 کن حذرا من إرسال أیة وثیقة أصلیة عرب الربید ، واال�تفاء بارسال صور مستن��ة عن الوثائق املطلوبة .ا

مالحظات ضروریة
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مقدم الطلب

املطلوبة لل��ول � الوثیقة - اإلس�رة رقم 130 
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643195-1

Öppettider 
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10:00  - 16:00
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��مه تعاىل

مزید من التوض��ات حول الوثیقة املطلوبه ا

أي �ع من الوثیقه ترید ان ���ل علیھا

املکانالتار��

اإلسم ال�امل

 التوقیع

اإلسم و ا�قب / �قیع مسؤل امللف

الت�تب � �ذا املکان التار��

Förnamn, Efternamn

اإلسم الثالثي وا�قب
رقم اهلاتف

العنوان          

  مکان الوالدة

- ا��نسیةالرقم املدين السویدي

رقم الربید     املنطقة    
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الوثائق المطلوبة للحصول علی الوثیقة - الإستمارة رقم 130
E-post: info@imamalicenter.se
 www.imamalicenter.se
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Öppettider
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Fax: 08-580 128 81
Notarius Publicus
بسمه تعالی
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 
كن حذرا من إرسال أية وثيقة أصلية عبر البريد ، والاكتفاء بارسال صور مستنسخة عن الوثائق المطلوبة .ا 
ملاحظات ضرورية
مقدم الطلب
 المطلوبة للحصول علی الوثیقة - الإستمارة رقم 130
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
بسمه تعالی
مزید من التوضیحات حول الوثیقة المطلوبه ا
أي نوع من الوثیقه ترید ان تحصل علیها
التاریخ
المکان
الإسم الکامل
التوقيع 
الإسم و اللقب / توقیع مسؤل الملف
لاتکتب شی بهذا المکان
التاریخ
Förnamn, Efternamn
الإسم الثلاثي واللقب
رقم الهاتف
          العنوان
مکان الولادة  
-
الرقم المدني السویدي
الجنسية
    المنطقة 
    رقم البرید
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