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  تأييدإثبات و طلب وثيقة 
 لحكم تطليق صادر من المحكمة السويدية

 
 حول الطلبمعلومات 

 
من  نموذجهذا الة ــــلحكم تطليق صادر من المحكمة السويدية" عن طريق تعبئ يتم إصدار "وثيقة تأييد .1

ي حال بقاء 
 
" زواج"عقد يراجعها الزوج، ولم يتم لم و  ،مطلقي    الطرفي   قبل الزوجة فقط ف عي

جديد  شر

 . كال وذلك منذ تاريــــخ حكم المحكمة، وعليه توقع الزوجةبينهما بأي شكل من األش

 يجب تقديم المستمسكات التالية مع الطلب:  .2

 . نسخة من قرار المحكمة ▪

 نسخة من هوية الزوجة.  ▪

 "قيد النفوس"من  نسخة ▪

Personbevis, Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter 
ائب بتاريــــخ جديد لم يتجاوز أسبوعي    بي   الحالة المدنية مطلقة ) و  من مصلحة الض 

ُ
 ( Skildت

ي مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه.  .3
 
 بعد قبول الطلب يتم إصدار التأييد ف

ي يصدرها المسجد ال  .4
ة أو ـــمثل استحقاق المهر أو النفق حكم المحكمة قة لها بمتعلقاتعالالوثيقة الت 

 الحضانة أو ما إىل ذلك من أمور قد تكون من حق الزوجة أو الزوج. 

 للمسجد قدر .5
ً
عا داد.   -:1000 ہيقدم مع الطلب تبر ويمكن الدفع المباشر  كرونة سويدية غب  قابل لالسب 

ي المسجد أو عن طريق
 
 Bankgiro: 765-8313أو      Swish: 123 288 70 40 :  ف

ة   يرفض .6 وط. مباشر  كل طلب ناقص أو لم يستوف جميع الشر

 
 : المعلومات الشخصية لألزواج الذين انفصلوا بقرار المحكمة السويدية             

 

 سم الزوجا سم الزوجةا

 )المدينة/الدولة( الزوج مكان والدة )المدينة/الدولة( الزوجة مكان والدة

 الزوج جوالرقم  الزوجة جوالرقم 

  لزوجةلالتاىلي عنوان الترسل الوثيقة عىل            يد يد            لزوجلالتاىلي عنوان الترسل الوثيقة عىل   ال ترسل بالبر  ال ترسل بالبر

ي 
أقسم باهلل العظيم رب العرش العظيم أن جميع المعلومات والوثائق الت 

أقدمها مع هذا الطلب صحيحة، ونحن الطرفان بقينا مطلقي   ولم 
" جديد بيننا بأي شكل من  عي

ي الزوج، ولم يتم عقد "زواج شر
يراجعت 

 : وقعتاألشكال وذلك منذ تاريــــخ حكم المحكمة، وعليه 
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