سامت ادلخول

Visa

مسة دخول لسفرة واحدة أوسفراتن جواز سويدي او فرميلينؽ او وثيلة سفر

 س نة21 للبالـني اذلين ثخجاوز اغامرمه الـــ

Single entry or two trips for Swedish, Alien's passport or
travel documents, (Svenskt, Främlingpass pass eller Rese
document)

 س نني6 الاظفال اذلين مل يخجاوزوا الـ

485 SEK
153 SEK
Free, جما ًان

مسة دخول ملرة واحدة أو مذؼددة جواز سفر دامناريك

485 SEK

Single and multiple for Danish passports

مسة دخول ملرة واحدة أو مذؼددة جواز سفر نروجيي

485 SEK

Single and multiple for Norwegian passport

مسة دخول ملرة واحدة أو مذؼددة جواز سفر ايسلندي

485 SEK

Single and multiple for Icelandic passport

مسة دخول ملرة واحدة جواز سفر فنلندي
 س نة31 سفر للبالـني اذلين ثخجاوز اغامرمه الـــ
 س نة31 الاظفال اذلين مل يخجاوزوا الـ
 س نني6 الاظفال اذلين مل يخجاوزوا الـ

683 SEK
518 SEK
88 SEK

 س نة21 الاظفال اذلين مل يخجاوزوا الـ

مسة دخول مفردة جواز غرايق
 اذا اكهت دلهيمS متنح مسة ادلخول حلاميل جوازات السفر الؼراكية من فئة
اكامة يف السويد ػىل جواز السفر سارية املفؼول وضادرة غن السلعات
.السويدية حرص ًا
 اشهر3 مفردة
مفردة اضعرارية لشهر واحد
 اشهر6 مذؼددة
مرور مفردة ملدة شهر واحد

168SEK
818 SEK
811 SEK
168 SEK

)جسجيل كنطيل(مضن هظام ادلور+اضدار جواز سفر تدل غن منهتيي املدة
)جسجيل كنطيل(مس خؼجل+اضدار جواز سفر تدل غن منهتيي املدة

2766 SEK + 113 SEK
7375 SEK + 231 SEK

2766 SEK + 113 SEK
) ؾرامة (مضن هظام ادلور+ جسجيل كنطيل+ اضدار جواز سفر تدل اتلف
+ 563 SEK
) ؾرامة (مس خؼجل+ جسجيل كنطيل+ اضدار جواز سفرتدل اتلف
7375 SEK + 231 SEK
+ 461 SEK
 ؾرامة(مضن+  جسجيل كنطيل+ اضدار جواز سفر جديد تدل غن مفلود
)هظام ادلور
+  جسجيل كنطيل+اضدار جواز سفر جديد تدل غن مفلود
)ؾرامة(مس خؼجل
الدسجيل اللنطيل
الخطديق اللنطيل
الواكةل اخلاضة
الواكةل الؼامة

Over 12 Years
Under 12 Years
Under 6 Years

Single visa for Finnish passports
over 12 Years
Under 12 Years
Under 6 Years
Single visa for Iraqi passport
The Embassy accept Iraqi passport sort S, only if there
is a valid Swedish residence permit issued by the
Swedish authorities in the passport.
Single 3 Month
Single Emergency 1 Month/ one entry
Multiple/ 6 Month
Single one entry/ one Month
New Passport+ Consular register(queue system)
New Passport+ Consular register(express system)
Damaged Passport+ Consular register + fine(queue
system)
Damaged Passport+ Consular register + fine (express
system)

2766 SEK + 113 SEK Lost or stolen Passport+ Consular register+ fine(queue
system)
+ 563 SEK
Lost or stolen Passport+ Consular register+
7375 + 231 SEK
fine(express system)
+ 461 SEK
113 SEK
113 SEK
811 SEK
811 SEK

Consular register
Consular legalization
Speacial Power of attorney
General Power of attorney

113 SEK

Statement of civil status
The Fee list

تيان ابلحوال املدهية(والدة،وفاة،زواج،ظالق....اخل)

قائمة الرسوم

تيان هلل جامثن
ؾرامة جسجيل الزواج تؼد شهرين

213 SEK
563 SEK

ؾرامة ثبخري جسجيل الوالدة أو وفاة تؼد شهرين

563 SEK

ؾرامة ثبخري جسجيل الوالدة تؼد شهرين
الشهادة املؼعاة لـرض جتاري ثخضمن مبلؽ

811 SEK
811 SEK

الشهادة املؼعاة لـرض جتاري ال ثخضمن مبلؽ

563 SEK

الفواثري

a statement to transfer a deceased
fine for delay of registration of Marriage after two months
fine for delay of registration of births and deaths after two
months
fine for delay of registration of births after two months
Commercial certificate include amount of money
Commercial certificate does not include amount of
money” Certificate of origin”
Invoices

حتسة الرسوم تنس بة واحد وهص ابملائة من اكمل كمية الفاثورة ػىل أن ال حزيد
الرسوم اثنان وارتؼون الف ًا ومخسامئة وثالثة كرون سويدي

fees are 1.5% of the total value of the invoice
Maximum fees 46.089,00 SEK

To calculate the fees on invoices follow the following formula:
For invoice in Euro
(total value of the invoice) * (1.5%( *)527,64) / ) 54,25( =fees in SEK(roundup to next highest
whole number)
For invoice in US $:
(total value of the invoice) * (1.5%( * )500,06) / ) 54,25( =fees in SEK ( roundup to next highest
whole number )
For invoice in SEK
(total value of the invoice) * (1.5%) = fees in SEK

Maximum fees 46.089,00 SEK
231 SEK

ثذكرة مرور

Laissez-passer

231 SEK

الى من يهمه األمر مع تحديد الجهة

To whom it may concern Certificate

231 SEK
461 SEK
461 SEK
922 SEK
231 SEK

املطادكة ػىل ثطارحي
املطادكة ػىل واكةل منظمة دلى البؼثة أو خارهجا
س ند اكامة
تيان هلل أاثث ومفرشات وس يارة وؿريها من وسائط النلل
مامل يرد ذكره أهفا من واثئق وليست ذات ظاتع جتاري

