إلى السادة األجانب المقيمين في اليابان

عربي）（アラビア語

ابتداء من التاسع من شهر يوليو 2102
سيتم إصدر بطاقات اإلقامة بإدخال نظام جديد إلدارة إقامة األجانب يف اليابان .كما سيتم إلغاء نظام تسجيل األجانب.

إصدار بطاقات اإلقامة


من ينطبق عليهم النظام اجلديد  :يتم إصدار بطاقات اإلقامة لألجانب املقيمني يف اليابان احلاصلني عل تةرة إقامة أكثر من" ثالثة أشهر".

 .ال يسري هذا النظام اجلديد عل احلاصلني عل تةرة إقامة قصرية من "الدبلوماسيني" أو من هم يف "مهمة رمسية".
بدال من بطاقات اإلقامة.
 .احلاصلني عل اإلقامة الدائمة اخلاصة،سوف يتم إصدار شهادات خاصة هبم ً



املعلومات املذكورة يف البطاقات :صورة (الوجه تقط) ،واالسم بالكامل ،واجلنسية  /املنطقة ،وتاريخ امليالد ،اجلنس ،ووضع اإلقامة ،وتةرة اإلقامة ،وتصري العمل.



فترة الصالحية
 01سنة تيما توق

أقل من سن السادسة عشر

احلاصلون عل اإلقامة الدائمة

 7سنوات من تاريخ اإلصدار

حىت عيد امليالد الساد عشر للمقيم

أشخاص غري املقيمني الدائمني

حىت هناية مدة اإلقامة

حىت تاريخ انقااء تةرة اإلقامة أو عيد ميالد الفرد الـ ،01أيهما
يأيت أوال



مكان اإلصدار

مكاتب اهلجرة اإلقليمية :ابتداءً من  9يوليو  ،2102سيتم إصدار بطاقات اإلقامة يف مطار "ناريتا" ،ومطار "هانيدا" ،ومطار "تشوبو" ومطار "كانساي" لكل

من سيدخل اليابان وسيقيم تيها لفةرة متوسطة أو طويلة .أما من سيدخل اليابان عرب املناتذ األخرى غري اليت  م ككرها ،تسوف ترسل إليهم بطاقات اإلقامة عن
طريق الربيد املسجل وكلك بعد التوجه إىل مكتب البلدية واإلبالغ عن حمل اإلقامة بعد دخول اليابان .وملزيد من املعلومات ،يرج االتصال مبكاتب اهلجرة
اإلقليمية ،أو املكاتب الفرعية للهجرة .


آخر موعد لتغيير بطاقات تسجيل األجانب إلى بطاقات اإلقامة
حىت يتم إصدار بطاقة اإلقامة اجلديدة ،تعترب شهادة تسجيل األجانب معادلة لبطاقة اإلقامة لغرض إشعار اإلقامة أو اإلجراءات يف مكاتب اهلجرة اإلقليمية .لذا تليس
من الاروري االستبدال الفوري لشهادة تسجيل األجانب للحصول عل بطاقة اإلقامة.
سوف يتم إصدار بطاقة اإلقامة اجلديدة يف مكتب اهلجرة اإلقليمية عند طلب جتديد إكن متديد تةرة اإلقامة ،وما إىل كلك.،
جيب علي املقيمني احلاصلني عل اإلقامة الدائمة تيما توق سن السادسة عشر التغيري لبطاقة اإلقامة يف موعد أقصاه  8يوليو ،)"(2102أما املقيمون احلاصلون عل

إقامة دائمة حتت سن السادسة عشر تيجب علىهم تغيري بطاقة إقامتهم يف موعد أقصاه  8يوليو  ,2102أو عند عيد ميالدهم ال 01،أيهما يأيت أوال.
أياا التغيري لبطاقة اإلقامة اجلديدة يف موعد أقصاه  8يوليو .2102
(")مالحظة :املقيمون حتت بند" أنشطة خاصة" بفةرة إقامة أربعة أو مخسة سنوات ،جيب عليهم ً



مزايا النظام الجديد
حاملو جواز سفر و بطاقة اإلقامة ،ال حاجة هلم للتقدم عل احلصول عل تصري الدخول مرة أخرى عند مغادرة اليابان ،طاملا أن العودة ستكون يف خالل سنة من تاريخ
املغادرة ،و طاملا أن بطاقة اإلقامة مازالت سارية .و هذا ما يسم بـ"نظام الدخول اخلاص".كما جيب األخذ يف االعتبار عدم إمكانية جتديد بطاقة اإلقامة أثناء التواجد
باخلارج أي من خارج اليابان.
مالحظة  :سيتم تطبيق نظام الدخول اخلاص علي حاملي تصري اإلقامة الدائمة اخلاص ،يف حالة العودة إىل اليابان خالل عامني من تاريخ املغادرة.



شهادات اإلقامة
املقيمون األجانب سيحق هلم استخراج بطاقة اإلقامة أو شهادة اإلقامة الدائمة اخلاصة من البلدية احمللية اليت يقيمون تيها ،متاما كما هو الوضع بالنسبة للمواطنني اليابانيني.

البيانات املوضحة :شهادات اإلقامة للمقيمني األجانب ستوض بيانات خاصة للرعايا األجانب ،مثل اجلنسية  /املنطقة ،ووضع اإلقامة ،وتةرة اإلقامة ،هذا جبانب االسم،
تاريخ امليالد واجلنس و العنوان.



إصدار نسخة من شهادة اإلقامة

الرعايا األجانب يف اليابان أياا سيكون هلم احلق يف استخراج نسخة من شهادة اإلقامة أو شهادة بالبيانات املذكورة كما هو احلال مع املواطنني اليابانيني،تيسجل اإلقامة من
مكاتب البلدية احمللية .وللحصول عل مزيد من املعلومات بشأن نظام تسجيل اإلقامة األساسي ،يرج االطالع عل الرابط التايل اخلاص بوزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت :
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

احلاالت التالية تستلزم التقدم بإخطار للجهات التالية:
اجلهة املختصة
مكاتب البلدية احمللية

املوقف

( )0عند تقرير عنوان جديد ،أو عند تغيري حمل اإلقامة
إخطار باالنتقال أو إخطار بتغيري العنوان أو إخطار بةرك حمل اإلقامة.
يرج إحاار بطاقة اإلقامة أو شهادة اإلقامة الدائمة اخلاصة (أو بطاقة تسجيل األجانب).
عند التغيري إىل عنوان يف بلدية خمتلفة ،جيب التقدم بإخطار بةرك حمل االقامة للبلدية احمللية األوىل.

مكاتب اهلجرة اإلقليمية

( )2عند تغيري االسم واجلنسية  /املنطقة ،اخل
( )3عند تقدان بطاقة اإلقامة أو أهنا أصبحت بالية غري صاحلة لالستعمال .

( ")4املقيمني الدائمني والذين تقل أعمارهم عن  01سنة من العمر"
عند انتهاء تةرة صالحية بطاقة اإلقامة.
التقدم بصيغة اإلخطار و تسليمها باليد

(" )2احلاصلون عل تأشرية العمل (مع بعض االستثناءات)و الطالب و املتدربون"

ملكتب اهلجرة اإلقليمي ،أو إرساهلا بالربيد

عند تغري اسم أو عنوان املؤسسة التابع هلا مثل صاحب العمل أو املؤسسة التعليمية  ،أو يف حالة إتال الشركة،

ملكتب اهلجرة اإلقليمي بطوكيو

أو يف حالة إهناء عقد العمل ،أو يف حالة االنتقال بسبب عقد عمل جديد
(" )1املقيمون حتت بند"األسرة" أو "األنشطة املعينة (ج)" أو "املراتقون لألزواج أو للزوجات" ،،األزواج من حاملي اجلنسية
اليابانية "،األزواج من حاملي تأشرية اإلقامة الدائمة"
يف حالة االنفصال مع املراتق (الزوج أو الزوجة) أو الوتاة

لالستعالمات باللغات األجنبية أو احلصول عل مزيد من املعلومات يرج االتصال باملكاتب التالية.
اللغات املتاحة :



االجنليزية والصينية والكورية واإلسبانية والربتغالية

مركز استعالمات اهلجرة

من االثنني إىل اجلمعة :من الساعة  8:31وحىت الساعة 07:02
هاتف( 0570-013904 :هواتف  ،PHS ، IPاملكاملات الدولية )03-5796-7112

لالستفسار عن طريق اهلاتف أو املثول شخصيا ،اخلدمات



وحدات دعم مراكز االستشارات

متوترة بلغات أخرى غري اليابانية,كما أهنا ختتلف تبعا أليام

من االثنني إىل اجلمعة :من الساعة  9:11وحيت الساعة 01:11

األسبوع ،لذا يرج التأكد من مراجعة هذا املوقع.

مركز الدعم االستشاري للمقيمني األجانب (شينجوكو)

شينجوكو :االنكليزية والصينية واإلسبانية والربتغالية والبنغالية

مركز سايتاما للمعلومات والدعم

والفيتنامية واإلندونيسية

مركز "هاماماتسو" للثقاتات املتعددة ،ركن املشاورة

سايتاما :االنكليزية والربتغالية واالسبانية والصينية والكورية

عل شبكة اإلنةرنت: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

والتغالوغية والتايالندية والفيتنامية
هاماماتسو :االنكليزية والربتغالية واإلسبانية والصينية والتغالوغية
مكتب اهلجرة يف وزارة العدل :تيما يتعلق بنظام إدارة اإلقامة اجلديد:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

اإلصدارات متاحة باللغة اإلجنليزية ،والصينية (املبسطة والتقليدية) والكورية واإلسبانية والربتغالية
ترمجة  :جامعة طوكيو للدراسات األجنبية

03-3202-5535

048-833-3296
053-458-1510

