
        إلى السادة األجانب المقيمين في اليابان  

  2012من شهر يوليو  التاسعابتداء من 
  .سيتم إلغاء نظام تسجيل األجانبكما  .األجانب يف اليابان إقامةإدخال نظام جديد إلدارة باإلقامة  اتصدر بطاقيتم إس

 
 اإلقامة اتإصدار بطاق

  ثالثة أشهر "أكثر مناصلني على فرتة إقامة اليابان احل املقيمني يف جانباإلقامة لألات ر بطاقصداإ: يتم يهم النظام اجلديد ن ينطبق علم". 
 ."مهمة رمسية"أو من هم يف  "الدبلوماسيني"ال يسري هذا النظام اجلديد على احلاصلني على فرتة إقامة قصرية من  .
ماصخ اتسوف يتم إصدار شهادعلى اإلقامة الدائمة اخلاصة،اصلني حلا .   .قامةاإل اتبطاق  منبدًال  ة 

 قامة، وتصريح العملاملنطقة، وتاريخ امليالد، اجلنس، ووضع اإلقامة، وفرتة اإل / اجلنسيةو ، بالكامل االسم: صورة (الوجه فقط)، و املذكورة يف البطاقاتملعلومات ا.  
 
 فترة الصالحية 

  سنة فيما فوق 16 أقل من سن السادسة عشر
  سنوات من تاريخ اإلصدار 7 د السادس عشر للمقيمحىت عيد امليال

 
  الدائمة احلاصلون على اإلقامة

، أيهما 16الـأو عيد ميالد الفرد اإلقامة  تاريخ انقضاء فرتة حىت
  يأيت أوال

اية مدة اإلقامة  املقيمني الدائمني أشخاص غري حىت 

 
 ن اإلصدارمكا 

لكل  "كانساي" طارمو  "تشوبو" ومطار ،"هانيدا"ومطار  ،"ناريتا"اإلقامة يف مطار  اتسيتم إصدار بطاق ،2012و يولي 9ن م مكاتب اهلجرة اإلقليمية: ابتداءً 
عن  قامةاإل اتبطاقإليهم سوف ترسل ف،  مت ذكرهاغري اليتاملنافذ األخرى   عرب اليابان يدخلا من س. أمَّ ةطويل فيها لفرتة متوسطة أو وسيقيماليابان  يدخلسمن 

تب اهلجرة اكمبرجى االتصال ملزيد من املعلومات، يُ و  .اليابان خولد دواإلبالغ عن حمل اإلقامة بعالبلدية  كتبلك بعد التوجه إىل موذ ربيد املسجل طريق ال
 . لهجرةلفرعية لتب ااكامل وأاإلقليمية، 

 
 اإلقامة بطاقاتتسجيل األجانب إلى  بطاقاتتغيير ل آخر موعد 

  ليس لذا ف .بطاقة اإلقامة لغرض إشعار اإلقامة أو اإلجراءات يف مكاتب اهلجرة اإلقليميةل معادلة عترب شهادة تسجيل األجانبتقامة اجلديدة، حىت يتم إصدار بطاقة اإل
 اإلقامة.شهادة تسجيل األجانب للحصول على بطاقة االستبدال الفوري لمن الضروري 

 .إذن متديد فرتة اإلقامة، وما إىل ذلك، جتديد  طلب اإلقليمية عند يف مكتب اهلجرة ةاجلديد إلقامةاسوف يتم إصدار بطاقة 
املقيمون احلاصلون على   ماأ،(")2015يوليو  8 أقصاه بطاقة اإلقامة يف موعد للتغيري ا فيما فوق سن السادسة عشرة الدائم احلاصلني على اإلقامة نياملقيمجيب علي 

 أيهما يأيت أوال. 16عيد ميالدهم ال، , أو عند2015يوليو  8 أقصاه يف موعد  تهمقامإتغيري بطاقة  همعلىيجب حتت سن السادسة عشر فإقامة دائمة 
 .2015يوليو  8 أقصاهيف موعد  اجلديدة بطاقة اإلقامةللتغيري ا اأيضً  قامة أربعة أو مخسة سنوات، جيب عليهمإبفرتة  "نشطة خاصةأ "املقيمون حتت بندمالحظة: (")

 جديدالنظام ال زايام 

العودة ستكون يف خالل سنة من تاريخ  أنّ  ، طاملاعند مغادرة اليابان دخول مرة أخرىالتصريح على   احلصول للتقدم علىهلم جواز سفر و بطاقة اإلقامة، ال حاجة  وحامل
ثناء التواجد أ مكانية جتديد بطاقة اإلقامةإذ يف االعتبار عدم جيب األخ كما."اخلاص نظام الدخولـ"بطاقة اإلقامة مازالت سارية. و هذا ما يسمى ب أنّ  املغادرة، و طاملا

  .أي من خارج اليابان باخلارج
 خالل عامني من تاريخ املغادرة.إىل اليابان علي حاملي تصريح اإلقامة الدائمة اخلاص، يف حالة العودة  سيتم تطبيق نظام الدخول اخلاص:  مالحظة

 شهادات اإلقامة  
  .يابانينيال لمواطننيلبالنسبة  هو الوضع البلدية احمللية اليت يقيمون فيها، متاما كمامن بطاقة اإلقامة أو شهادة اإلقامة الدائمة اخلاصة حق هلم استخراج سين األجانب و املقيم

   االسم،  ، هذا جبانبنطقة، ووضع اإلقامة، وفرتة اإلقامةللرعايا األجانب، مثل اجلنسية / امل بيانات خاصة  ستوضح شهادات اإلقامة للمقيمني األجانب :البيانات املوضحة       
  .و العنواناجلنس و  تاريخ امليالد

（アラビア語） عربي      
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 إصدار نسخة من شهادة اإلقامة  
من  اإلقامةسجل فيكما هو احلال مع املواطنني اليابانيني،بالبيانات املذكورة   أو شهادة شهادة اإلقامة نسخة من سيكون هلم احلق يف استخراج أيضا  يف اليابان  الرعايا األجانب 

 :وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالتب اخلاصساسي، يرجى االطالع على الرابط التايل األ اإلقامة تسجيل نظام للحصول على مزيد من املعلومات بشأن. و البلدية احمللية مكاتب
gyousei/zairyu.html-http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c 

  
 : خطار للجهات التاليةإالتقدم باحلاالت التالية تستلزم 

 املختصة ةاجله  املوقف 
  حمل اإلقامةعنوان جديد، أو عند تغيري  تقريرعند  )1(

  .برتك حمل اإلقامة خطارإ أو خطار بتغيري العنوانإ أو  خطار باالنتقالإ
 .)تسجيل األجانبة بطاق(أو شهادة اإلقامة الدائمة اخلاصة أو  اإلقامةيرجى إحضار بطاقة 

 .رتك حمل االقامة للبلدية احمللية األوىلبخطار إجيب التقدم بتغيري إىل عنوان يف بلدية خمتلفة، العند 

 البلدية احملليةمكاتب 

 قليميةمكاتب اهلجرة اإل  عند تغيري االسم واجلنسية / املنطقة، اخل) 2(
ا أصبحت إلقامةبطاقة افقدان  عند )3(   .غري صاحلة لالستعمال بالية أو أ
  "سنة من العمر 16املقيمني الدائمني والذين تقل أعمارهم عن  ")4(
 .اإلقامةعند انتهاء فرتة صالحية بطاقة  
  "نو الطالب و املتدرب وض االستثناءات)عالعمل (مع ب تأشرية ن علىو احلاصل" )5(

  مثل صاحب العمل أو املؤسسة التعليمية ، أو يف حالة إفالس الشركة، هلا التابع ةؤسساملتغري اسم أو عنوان  عند 
اء عقد العمل، أو يف حالة     بسبب عقد عمل جديد االنتقالأو يف حالة إ

و تسليمها باليد خطار صيغة اإلالتقدم ب
رساهلا بالربيد إقليمي، أو ملكتب اهلجرة اإل
 قليمي بطوكيوملكتب اهلجرة اإل

 حاملي اجلنسيةج من ا زو ،، األ"اتلزوجلأو  زواجلأل ونرافقامل"أو  "(ج) األنشطة املعينة" أو "األسرة" ن حتت بندو املقيم") 6(
  "ةالدائم قامةاإل تأشريةمن حاملي  ج ا زو األ "اليابانية،

 وفاةالأو ) الزوج أو الزوجةاملرافق (نفصال مع يف حالة اال
 

 .التاليةكاتب املحلصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال بأو ا غات األجنبيةللالستعالمات بال
 مركز استعالمات اهلجرة  

  17:15  الساعةحىتو  8:30 من الساعةمعة: إىل اجل ثننيمن اال
 )7112-5796-03 ، املكاملات الدوليةIP  ،PHS اتفو (ه013904-0570   : فهات

  اللغات املتاحة :
 سبانية والربتغاليةاالجنليزية والصينية والكورية واإل

 دعم مراكز االستشاراتات وحد 
  16:00 الساعة حيتو  9:00من الساعة معة: إىل اجل ثننيمن اال

        5535-3202-03             )للمقيمني األجانب (شينجوكو مركز الدعم االستشاري 
        3296-833-048           ممات والدعللمعلو سايتاما مركز 
        1510-458-053            لثقافات املتعددة، ركن املشاورةل "هاماماتسو"مركز 

  :oj.go.jp/info/index.htmlm-http://www.immiعلى شبكة اإلنرتنت

شخصيا، اخلدمات املثول لالستفسار عن طريق اهلاتف أو 
الغات أخرى غري اليابانيةب متوفرة يام ألتبعا  ختتلف ,كما أ

  .يرجى التأكد من مراجعة هذا املوقع ااألسبوع، لذ
سبانية والربتغالية والبنغالية نجوكو: االنكليزية والصينية واإلشي

  واإلندونيسيةوالفيتنامية 
سايتاما: االنكليزية والربتغالية واالسبانية والصينية والكورية 

  والتغالوغية والتايالندية والفيتنامية
 التغالوغيةو  سبانية والصينيةهاماماتسو: االنكليزية والربتغالية واإل

  فيما يتعلق بنظام إدارة اإلقامة اجلديد:مكتب اهلجرة يف وزارة العدل: 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html  

 سبانية والربتغاليةاللغة اإلجنليزية، والصينية (املبسطة والتقليدية) والكورية واإلب متاحةاإلصدارات 
 : جامعة طوكيو للدراسات األجنبية ترمجة




