
 زواج وشراكة زواج

 لالتفاق على موعد ومكان الحفل. FLENإذا كنت تريد أن تتزوج مدنًيا، اتصل بمنّسق الزفاف في 

ِاّتصل أيًضا بدائرة معلومات مكتب الضرائب وقيد النفوس لتقديم طلب الحصول على رخصة زواج. الطلب ُيملئ ويرسل مجّدًدا إلى مكتب 

 جباية الضرائب.

السويد تجري أيًضا على األزواج األجانب، أو إذا كان الزوج أو الزوجة غير مسّجل في السويد. كل المعلومات متوفرة رخصة زواج من 

 لدى مصلحة الضرائب.

 معلومات مكتب جباية الضرائب وقيد النفوس.

 استمارات رخصة زواج.

هذه الوثائق تكّون  وثيقة رخصة زواج ووثيقة زواج. تسلم أو ترسل الوثائق إلى منّسق الزواج في البلدية.بعدها نرسل إليك استمارات 

 أشهر. 4أرضية للبروتوكول وشهادة الزواج. الرجاء االنتباه أن الوثائق صالحة ل

ن. ممكن لطاقم الموظفين في دار البلدية . يمكن أن يكونا أقارب أو أصدقاء للزوجي18عند الزواج ُيشترط وجود شاهدين أعمارهما فوق ال

 أن يشارك كشاهد خالل الدوام. الزواج المدني في فلين مّجاني.

 منفذو الزواج المدني في السويد

 الزواج المدني ُينّفذ من قبل منفذين مدنيين تعينهم إدارة أإلقليم

 حفل الزواج في دار بلدية فلين

، في «الصالة الملكية»زفاف طويلة أو قصيرة. يتّم الزفاف في مكتبة فندق القطار الذي يدعى  يمكن للزوج أو الزوجة االختيار بين حفلة

 مكتب السياحة، الطابق األرضي. يتم الزفاف أثناء دوام العمل واإلجازات بعد اإلنفاق بين الزوجين ومنسق الزواج.

 حفل زواج في مكان آخر

 ار البلدية. ممكن اإلّتفاق على هذا األمر بين منفذ الزواج والزوجانيمكننا أن نؤدي خدمة الزواج في مكان آخر غير د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7880.4.19b9f599116a9e8ef36800024527.html
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7880.4.19b9f599116a9e8ef36800024527.html


 معلومات

 منسق الزواج

Jessica Ekermann 

jessica.ekermann@flen.se 

02 00 43  +0157 

 مصلحة جباية الضرائب

567 567 - 0771 

 موقع الشبكة العنكبوتية

 مواعيد الهاتف:

 8-19اإلثنين إلى الخميس من الساعة 

 8-16الجمعة من الساعة 

 وزارة الخارجية

00 10 405 - 08 

 موقع الشبكة العنكبوتية

  

 أنت من الوافدين الجدد في السويد ولديك صعوبة مع اللغة؟ 

 لتحصل على موعد مع أمير الذي يرشدك إلى الجهة القادمة.  Kompassenاتصل بمكتب استقبال الوافدين الجدد لدى البلدية 

 أمير إبراهيم أحمد.

52 04 43 - 0157 
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