
واالقامات بالتأشيرات تتعلق أمور حول االتصال  

.باإلقامات المتعلقة واالمور الشنغن تأشيرات بشأن بالسفارة االتصال كيفية حول هي أدناه الواردة المعلومات  

األسر. شمل لم خدمات لتقديم الساعين االشخاص وتجنب تفادى: تنويه  

السويدية أو الهجرة  وكالة يمثلون بأنهم احتياال يزعمون الذين األشخاص بعض بوجود وزارة الخارجية السويدية علم الى ورد

أو أنه قريبة للمقابلة في السفارة  مواعيد على الحصول مثال بإمكانهم بأنه زورا   يدعون األشخاص السفارة في دول معينة. هؤالء

ينة، أحيانا  عن طريق استخدام رسائل مدعين أنها اضافي لحجز موعد للمقابلة في سفارة مع مادي مبلغ يتوجب على مقدم الطلب دفع

 رسمية.

دون غيرها في التعامل مع طلبات  المختصة ةوفي ذلك الخصوص، تود السفارة السويدية االشارة والتنويه بأنها الجهة الوحيد

يد زلم .مادي مقابل أي دون السفارة طريق عن حصري بشكل تتم األسر شمل بلم المتعلقة المواعيد كافة. ومعامالت لم شمل االسر

.السويدية الهجرة وكالة موقع مراجعة يرجىمن المعلومات     

 في أو السويدية السلطات يمثلون بأنهم يزعمون االشخاص بعض أن علمكم الى ورد أو لكم تبين حال في السفارة مخاطبة منكم يرجى

. معين مبلغ على الحصول مقابل الخدمة تلك بتقديم احتياال   األشخاص بقيام الشكوك راودتكم حال

(ambassaden.amman@gov.se) 

السويدية  الهجرة وكالة موقع مراجعة يرجى السويدية الهجرة وكالةو/أو قضية لدى  اإلقامة تصاريح بخصوص أسئلة لديك كانت إذا

المحلي السويد بتوقيت ،16.00 - 8.00 الساعة بين الجمعة إلى االثنين من 0046771235235 بالرقم االتصال أو  

 

صباًحا 9:30 والساعة صباًحا 8:45 الساعة بين والخميس واألربعاء واالثنين األحد: االستقبال ساعات  

ت أو متطلبات تحتاج نماذج الطلبا كنت إذاأو  استفسارات أو اهال وسهال بكم في ذلك الوقت دون تحديد موعد إذا كان لديك أسئلة

الحيوية )الصورة  بياناتثائق أو تحتاج إلى تقديم العلى و تصادق وأجواز سفر،  أو تسلم، ستأنف قرارا  تريد أن ت وأ، الطلبات

.أو الستالم بطاقة تصريح االقامة وبصمات األصابع والتوقيع(  

 

؛شنغنالم طلب للحصول على تأشيرة يتقدل  

هنا: المزيد قراءة يرجى،   VFS GLOBAL   مركز طلبات تأشيرة السويد تحتاج إلى حجز موعد مع

-sweden/visiting-to-citizens/jordan/going-swedish-non-sweden-https://www.swedenabroad.se/en/about

visa /-a-for-sweden/apply 

 

  والعمل؛ اإلقامة تصريح على للحصول طلب لتقديم

 www.migrationsverket.se السويدية الهجرة وكالة موقع في إلكتروني طلب تقديم إلى تحتاج

 

اإلقامة، تصريح بطاقة أو سفرك جواز الستالم  

 نيابة شخص إرسال في ترغب كنت إذا. صباحا 9:30حتى 8:45 الساعة من والخميس واألربعاء واالثنين األحد يوم بك نرحب 

 من نسخة الى باإلضافة قبلك من وموقع اإلنجليزية باللغة مكتوب توكيل بإرسال الشخص هذا تفويض إلى تحتاج لك، الستالمه عنك

   على االطالع يرجى السفارة قبل من المستخدم التوكيل من نسخة على للحصول. سفرك جواز

 

. أوالً  اإللكتروني الموقع على المعلومات من التحقق يرجى شنغن،ال تأشيرات بخصوص أسئلة أي لديك كان إذا  

  visum@gov.se-.ammannambassade    إلى إلكتروني بريد رسالة بإرسال قم المطلوبة المعلومات على العثور من إذا لم تتمكن

 ممكن. وقت أقرب في ما شخص كمع صلواوسيت
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