
 مالحظة هامة

 

 

سنتين، لمدة اإلماراتية السفر جوازات لحاملي بالنسبة  - 

  يجب أن يكون كل من جواز السفر و بطاقة هوية اإلمارات ساري المفعول

الطلب تقديم وقت في أشهر ٦ من أكثر لمدة   

 

األقل على عمل أيام ٧ التأشيرة طلب تقديم فحص يستغرق سوف  - 
 

 

 

التالية الصفحة في متوفرة مطلوبة رقم ※ 



(من تاريخ اإلصدار وحتى تاريخ اإلنتهاء) بصالحية سنتين الوثائق المطلوب تقديمها من اإلمارتين حاملى جوازات السفر

األوراق المطلوبة البد أن تكون األصل إال إذا طلب الصورة

( صفحة فارغة للتأشيرة2أكثر من )جواز سفر ساري -  ١

٢ (الرجاء لصقها وعدم تدبيسها)صورة عن جواز السفر األصلي  - 

٣ ( شهور من تاريخ تقديم الطلب6سارية اكثر من  )صورة عن بطاقة الهوية االماراتية -  

إستمارة التقديم معبأة وموقعة من المتقدم -   ٤

صورتين شخصيتين حديثتين خلفية بيضاء لم يمر عليهما ستة أشهر-  ٥

صورة عن حجز تذكرة الطيران-   ٦

جدول الرحلة من تاريخ الوصول إلى تاريخ العودة مع ذكر اسم الفندق ورقم التليفون-  ٧

(من و إلى)مع ذكر المسمى الوظيفى،الراتب الشهرى،و تاريخ اإلجازة )راتب /شهادة توظيف-  ٨

.كشف الحساب البنكى للشركة آلخر ثالثة أشهر الماضية-  ٩

(مع توقيع الشريك األخرالمذكور بالرخصة على شهادة التوظيف)إذا كان المتقدم مستثمر أو من أصحاب الشركات يرجى تقديم صورة من السجل التجاري ورساله الشركة : مالحظة 　

رسالة تشرح سبب الدعوة-  ١ ( صفحة فارغة للتأشيرة2أكثر من )جواز سفر ساري -   ١

(فى حالة إذا كان الداعى أو شريكه يابانى)صورة طبق األصل من سجل العائلة-  ٢ (الرجاء لصقها وعدم تدبيسها)صورة عن جواز السفر األصلي  -  ٢

(من تاريخ الوصول إلى تاريخ العودة من اليابان(يوما بيوم )شامال األنشطة اليومية )جدول الرحلة -  ٣ ٣ ( شهور من تاريخ تقديم الطلب6سارية اكثر من  )صورة عن بطاقة الهوية االماراتية - 

:،فى هذه الحالة يتم تقديم التالى(غير يابانى)إذا كان الضامن يحمل جنسية أجنية -  ٤ إستمارة التقديم معبأة وموقعة من المتقدم -   ٤

٥ (الرجاء لصقها وعدم تدبيسها)صورتين شخصيتين حديثتين خلفية بيضاء لم يمر عليهما ستة أشهر -  ٥

صورة عن حجز تذكرة الطيران-  ٦

رسالة ضمان-  ٦ (مع ذكر المسمى الوظيفى،الراتب الشهرى )راتب /شهادة توظيف-  ٧

:أي من الوثائق التالية للضامن ٧ كشف الحساب البنكى الشخصىي آلخر ثالثة أشهر الماضية-  ٨

نسخة من أرومة الشيك الخاصة بالعائد النهائي للضريبة مختومة بختم اإلستالم من مكتب الضرائب  أو-  ٨ (مع توقيع الشريك األخرالمذكور بالرخصة على شهادة التوظيف)إذا كان المتقدم مستثمر أو من أصحاب الشركات يرجى تقديم صورة من السجل التجاري و رسالة الشركه  : مالحظة* 

إستمارة ) شهادة دفع الضرائب - وثائق تثبت صلة القرابة ٩

 (بالنسبة لزيارة األقارب)… شهادة ميالد،عقد زواج،نسخة مصدقة من شهادة سجل العائلة* 

(األصدقاء/بالنسبة لزيارة المعارف)... صور فوتوغرافية،رسائل،فواتير مكالمات دولية الخ* 

٩  وثائق تثبت صلة القرابة - 

 . نسخة مصدقة من تسجيل األسرة, وثيقة زواج , شهادة ميالد : زيارة االقارب 

صور، رسائل، البريد اإللكتروني؛ فواتير للمكالمات الهاتفية الدولية: زيارة المعارف او االصدقاء  

رسالة تشرح سبب الدعوة-  ١ ( صفحة فارغة للتأشيرة2أكثر من )جواز سفر ساري -  ١

(من تاريخ الوصول إلى تاريخ العودة من اليابان (يوما بيوم )شامال األنشطة اليومية )جدول الرحلة -  ٢ (الرجاء لصقها وعدم تدبيسها)صورة عن جواز السفر األصلي  -  ٢

رسالة ضمان-  ٣ ٣ ( شهور من تاريخ تقديم الطلب6سارية اكثر من  )صورة عن بطاقة الهوية االماراتية - 

المؤسسة/ نسخة مصدقة لسجل التأسيس أو لمحة عامة عن الشركة -  ٤ ستمارة التقديم معبأة وموقعة من المتقدم - إ ٤

:مالحظة -  (الرجاء لصقها وعدم تدبيسها)صورتين شخصيتين حديثتين  خلفية بيضاء لم يمر عليهما ستة أشهر -  ٥

صورة عن حجز تذكرة الطيران -  ٦

(مع ذكر المسمى الوظيفى،السبب من الزيارة،و من سيتكفل بمصاريف الزيارة)راتب /شهادة توظيف-  ٧

(أشهر عند التقديم٣صالحة لمدة  )صورة من السجل التجاري للشركة 

كشف الحساب البنكى للشركة آلخر ثالثة أشهر الماضية

مالحظة : 

المستندات المطلوبة يجب ان تكون صالحة في وقت طلب التأشيرة، ويجب أن تقدم في غضون ثالثة أشهر من تاريخ صدورها

قد يطلب من المتقدم وثائق إضافية التي تعتبر ضرورية إلتمام االجراءات

يرجى العلم بأن طلب تأشيرة متعددة الدخول يخضع للفحص

.في حالة اذا كان المتقدم ال يفهم اللغة االنجليزية او اليابانية يرجى احضار مترجم مع جواز سفره الساري 

* زيارة العا ئلة

    أو األقارب من الدرجة الثالثة

* المشاركة فى اإلجتماعات

اتصال األعمال، محادثات رجال األعمال وخدمات توقيع

العقد، ما بعد البيع،  واإلعالن ،و أبحاث السوق بإستثناء

تجارة السيارات و قطع السيارات المستعملة

* الشؤون التجارية : 

* زيارة المعارف و األصدقاء 

* زيارة األقارب ذات صلة الدم

األوراق المطلوبة من اليابان األوراق المطلوبة من المتقدم السبب من الزيارة

زيارة سياحية*  
زيارة األماكن السياحية  *

(مع توقيع الشريك األخرالمذكور بالرخصة على شهادة التوظيف)إذا كان المتقدم مستثمر أو من أصحاب الشركات يرجى تقديم صورة من السجل التجاري و رسالة الشركه   : مالحظة *
بدال من نسخة عن سجل التأسيس أو لمحة عامة عن الشركة" شهادة توظيف"فى حالة تقديم الدعوة من قبل فرد،  يجب تقديم   / 

المؤسسة

شهادة اٳلقامة مع وصف العالقة بين جميع ٱفراد اٱلسرة و جميع المسائل المدرجة باستثناء عدد فردي 

(رقم شخصي)ورمز سجل المقيم   

،، نسخة من جواز سفره بما في ذلك(متضمنة لكل األمور بإستثناء رمز سجل اإلقامة)صورة من كال الجانبين لبطاقة اإلقامة السارية  

الخروج ، و إذن اإلقامة/ صفحات البنود الوضع ، وسجالت الدخول 

إذا كانت الشركة مدرجة بالبورصة، فى هذه الحالة يكون من غير الضروري تقديم نسخة مصدقة من سجل التأسيس أو لمحة عامة  

المؤسسة  ويكتفى/ عن الشركة  بتقديم تقرير ربع سنوي للشركة 

مالحظة*
يرجى العلم  بان الوثائق المطلوبة فى هذه الصفحة هى لإلماراتين حاملى جوازات السفر بصالحية سنتين فقط ال غير

.  سنوات  مراجعة الوثائق المطلوبة فى الصفحة السابقة٥يتوجب على حاملي جوازات السفرالتى تكون صالحيتها 

:إلماراتين حاملى جوازات السفر بصالحية سنتينيرجى العلم بأن ا

متعددة الدخول لليابان فى الوقت الراهنتأشيرةليسوا مؤهلين للتقديم على -١

أن لى المتقدمفى حال تم قبول الطلب الخاص بك  و تم منح التأشيرة من قبل وزارة الشؤون الخارجية في اليابان، يتوجب ع-٢

.الصادرة عن حكومتنا " وثيقة السفر " يأتي إلى القنصلية شخصيا للتوقيع على 

.بأمر من حكومتنا " وثيقة سفر " ستقوم القنصلية العامة لليابان في دبي بإصدار ولصق التأشيرة على -٣

ند دخول الصادرة لك مرفقه  بجواز سفر دولة اإلمارات العربية المتحدة الخاص بك ع" وثيقة السفر " حمل يتوجب عليك 
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