
إستمارة التقديم معبأة وموقعة من المتقدم -٣

إذا تعذرذكر الراتب، الرجاء تقديم شهادة  توظيف مع  كشف الحساب البنكى الخاص بالراتب ألخر ثالثة أشهر الماضية*

 الطلب مقدم من اليابان لزيارة والغرض المستقبل في السفر خطة على تنص التي الرسالة     

إستمارة التقديم معبأة وموقعة من المتقدم -٣

إستمارة التقديم معبأة وموقعة من المتقدم -٣

    

شهادة توظيف للمعيل الرئيسى للمتقدم - ٧

يرجى العلم بأن طلب تأشيرة متعددة الدخول يخضع للفحص

٭عقد زواج ٱو شهادة ميالد

وثائق تثبت الوضع المالي المستقر للمعيل الرئيسي-٨

 بصورة من تأشيرة المعيل٨ و٧فى حالة حصول المعيل الرئيسي المذكور أعاله على تأشيرة متعددة الدخول لليابان يتم استبدال رقم *

: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 

صورة عن جواز السفر األصلي  - ٢

(الرجاء لصقها وعدم تدبيسها) صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء لم يمر عليها ستة أشهر- ٤

صورة عن حجز تذكرة الطيران- ٥

وثائق تبثت صلة القرابة٦

األجتماعات فى المشاركة•

:التجارية الشؤون•

:(اإلمارتين المقيمين فى اإلمارات)الوثائق المطلوبة من أفراد عائلة المتقدم فى حالة التقديم بمفردهم بدون المتقدم 
السوق وأبحاث واإلعالن، البيع، بعد ما العقد، توقيع وخدمات األعمال رجال محادثات األعمال، اتصال

( صفحة فارغة للتأشيرة2أكثر من )جواز سفر ساري-١

٭عقد زواج ٱو شهادة ميالد عمل زيارة*

رسالة طلب تٱشيرة متعددة الدخول- ٨ تقتصر على األنشطة دون تلقي أجر *   

سياحية زيارة*  

:(اإلمارتين المقيمين فى اإلمارات)الوثائق المطلوبة من أفراد عائلة المتقدم فى حالة التقديم سويا مع المتقدم 

( صفحة فارغة للتأشيرة2أكثر من )جواز سفر ساري-١ ئلة العا زيارة*
صورة عن جواز السفر األصلي  - ٢

(الرجاء لصقها وعدم تدبيسها) صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء لم يمر عليها ستة أشهر- ٤ األصدقاء/المعارف زيارة    *
صورة عن حجز تذكرة الطيران- ٥

وثائق تبثت صالة القرابة٦

(مع ذكر الراتب الشهري أو السنوي للمتقدم)توظيف /شهادة راتب-٦

*ٱلصحاب الشركات الرجاء تقديم صورة من السجل التجاري 　

(تغيير اإلسم واللقب ) وثائق تثبت التجنيس وتغيير اإلسم- ٧  يوما فى كل مرة كحد أقصى٩٠ مدة الزيارة عنأالتزيد يجب*      : الزيارة القصيرة

ينطبق هذا فقط على  أولئك المجنسين إلى  اإلمارات العربية المتحدة وعلى أولئك الذين تغيرت أسمائهم) ) تقتصرعلى العمليات التجارية من غيرأجر    *  

 
:زيارة قصيرة و تشمل

(الرجاء لصقها وعدم تدبيسها) صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء لم يمر عليها ستة أشهر- ٤

صورة عن حجز تذكرة الطيران- ٥

(من تاريخ اإلصدار وحتى تاريخ اإلنتهاء) سنوات ٥بصالحية ذات الوثائق المطلوب تقديمها من اإلمارتين حاملى جوازات السفر 

األوراق المطلوبة البد أن تكون األصل إال إذا طلب الصورة

 يوما30مدة اإلقامة القصوى /  سنوات أو انتهاء جواز السفر أيهما يأتي أوال 3صالحية - تأشيرة االعفاء لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة على أساس تسجيل جواز السفر 

السفارات والقنصليات العامة أو المكاتب القنصلية) سنوات العادية التي تم تسجيلها في البعثات الدبلوماسية لليابان 5المواطنين الذين يحملون  جوازات السفر صالحية  

(... الخ - زياره االقرب اواالصدقاء- مشاهده معالم المدينه  )         معفاه من الحصول علي تاشيره مقدما اذا كان الغرض من زياره اليابان هو اقامة قصيره االجل 

 يوما يطلب منك الحصول على التأشيرة اليابانية أدناه90 يوما تصل إلى 30إذا كانت الزيارة أكثر من 

المتقدم من المطلوبة األوراق السبب من الزيارة
( صفحة فارغة للتأشيرة2أكثر من )جواز سفر ساري-١

صورة عن جواز السفر األصلي  - ٢

NOTE:                           : مالحظة*   

 
يرجى العلم  بان الوثائق المطلوبة فى هذه الصفحة هى لإلماراتين حاملى 

سنوات فقط ال غير ٥جوازات السفر بصالحية   

يتوجب على حاملي جوازات السفرالتى تكون صالحيتها 

 . سنتين مراجعة الوثائق المطلوبة فى الصفحة التالية
سنوات وتم تجديد ٥سنوات لليابان على جواز السفر القديم بصالحية  ٣اذا كان لديك تأشيرة دخول 

الرجاء  مراجعة  .، فى هذه الحالة تعتبرتأشيرة اليابان ملغاة الجوازالقديم إلى جواز جديد بصالحية سنتين

 .الوثائق المطلوب تقديمها من اإلماراتين حاملى جوازات السفر بصالحية سنتين
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