
 لألجانب المسجلین كمقیمین في الیابان 

 ةيبرعلا

رقًما (یسمى أیًضا الرقم الفردي أو "رقمي")،  12سیتم إعالمك برقم التأمین االجتماعي والضرائب المكون من 
 .2015بدًءا من أكتوبر 

 
 

الفردیة ضمن نظام رقم التأمین االجتماعي والضرائب، والذي یعد قاعدة لربط المعلومات الموزعة على  یتم إصدار األرقام
عدة وكاالت تحت اسم الشخص الذي یحملھا وتجمیعھا. یخدم النظام كبنیة تحتیة اجتماعیة لتحسین كفاءة أنظمة التأمین 

 ق مجتمع عادل ومنصف.االجتماعي والضرائب، لتحقیق المزید من الراحة للجمھور، وخل
سیحصل األجانب المسجلون كمقیمین  في الیابان (مقیمو نصف المدة، والحاصلون على اإلقامة الدائمة الخاصة، وما إلى ذلك) 

 أیًضا على أرقامھم الفردیة.
 

 
 

  الدخل والمقتطعة، الالزمة في إجراءات ستقدم رقمك الفردي إلى الموظف الستخدامھ في إصدار شھادات ضریبة
 التأمین االجتماعي والضرائب.

  ستقدم رقمك الفردي إلى شركات األمن وشركات التأمین للتأشیر على المستندات القانونیة المستخدمة في إجراءات
 الضرائب.

 .ستقدم رقمك الفردي إلى مكتب المعاشات للمطالبة باستحقاقات معاش الموظف الخاصة بك 
 قدم رقمك الفردي إلى مكتب البلدیة لتلقي استحقاقات الرعایة.ست 

 

 
 

 .سُیرسل مكتب البلدیة بطاقة إشعار إلى عنوانك الُمسجل 
 قد تفشل في تلقي بطاقة اإلشعار إذا لم یكن عنوانك الحالي مسجالً. یرجى تأكید عنوانك المسجل مقدًما.

  ستتلقى كل أسرة، عن طریق برید مسجل، ظرًفا یحتوي على بطاقات إشعار تبین األرقام ، 2015بدًءا من أكتوبر
 الفردیة ألعضاء األسرة. ھذه البطاقة مھمة ألنھا تثبت رقمك الفردي في إجراءات الضریبة والضمان االجتماعي.

 تجنب فقدانھا عن طریق الخطأ.
 .یمكنك تقدیم طلب للحصول على بطاقة الرقم الفردي 

فر خیارات طلب متعددة، مثل إعادة طلب بطاقة رقم فردي ُمرفق معھا صورة لوجھك عن طریق البرید، أو التقدم تتو
على اإلنترنت بصورة لوجھك تم التقاطھا بھاتف ذكي. سیتم تناول إجراءات الطلب التفصیلیة في التعلیمات المرفقة في 

 أو بعده. 2015الظرف المستلم في أكتوبر 
 م بطاقة الرقم الفردي.ومن ثم ستستل 

، ستستلم إشعاًرا أن بطاقة الرقم الفردي الخاصة بك جاھزة لإلصدار. إذا 2016في ینایر أو في شھر الحق من عام 
 اخترت استالم البطاقة من مكتب البلدیة، فیرجى إحضار العناصر الثالث التالیة: اإلصدار األول مجاني

 بطاقة اإلشعار 
  بعد الطلب)إشعار اإلصدار (یستلم 
 (رخصة قیادة، جواز سفر، بطاقة إقامة، وما إلى ذلك) بطاقة ھویة شخصیة 

 . ما الرقم الفردي (الملقب بــ "رقمي")؟1

 . متى یستخدم الرقم الفردي؟2

 . اإلجراءات الالزمة3
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  تثبت ھذه البطاقة كالً من رقمك الفردي وھویتك في أي إجراءات متعلقة بالرقم الفردي. تخدم أیًضا مثل بطاقة الھویة
 الرسمیة الخاصة بك.

  إلكترونیة للبطاقة مجاًنا واستخدامھا في العائدات الضریبیة عبر االنترنت.یمكنك إضافة شھادة 
  یمكنك أیًضا استخدام البطاقة لتلقي خدمات مقدمة من حكومتك المحلیة على النحو الذي تحدده المراسیم (على سبیل

للمتاجر الصغیرة بإصدار  المثال: خدمات المكتبة العامة، وإصدار شھادات تسجیل مختومة). ستسمح حتى بعض البلدیات
 الشھادات العامة.

  ستبقى بطاقة تسجیل اإلقامة األساسیة ساریة حتى موعد تاریخ االنتھاء. ومع ذلك، یجب أن تسلمھا بمجرد حصولك على
 بطاقة رقم فردي.

 علومات ستحتوي الرقاقة في بطاقة الرقم الفردي على اسمك، وعنوانك، وتاریخ میالدك، وجنسك، ورقمك الفردي، وم
أخرى مكتوبة على وجھ البطاقة باإلضافة إلى الشھادة اإللكترونیة حیثما ینطبق ذلك. لن یتم تسجیل أي معلومات شخصیة 

 حساسة للغایة، مثل دخلك.
 
 

 
 

  القانون. ال تظھر رقمك الفردي لآلخرین وأنت ال تبالي.ال ُیسمح ألحد استخدام األرقام الفردیة أو جمعھا ما لم یسمح لھ 
  سیخضع للعقوبة أي شخص یحصل على األرقام الفردیة لآلخرین وأي شخص مخول یتعامل مع البطاقات الفردیة

 لآلخرین ویزود طرًفا ثالًثا بملف یحتوي على أرقام فردیة ومعلومات شخصیة حساسة بطریقة غیر قانونیة.
 

 
 

 معلومات مركز االتصال 
 (للغة الیابانیة) 0187-20-0570
 (للغة اإلنجلیزیة، والصینیة، والكوریة، واإلسبانیة، والبرتغالیة) 0291-20-0570
 ]2015سبتمبر  30/ [حتى 
السنة/ خالل أیام األسبوع (مغلق في عطالت نھایة األسبوع، واألعیاد القومیة، وعطلة رأس  17:30إلى  9:30من 
 العام الجدید)

 )2016مارس  31إلى  2015أكتوبر  1/ (
 في عطالت نھایة األسبوع والعطالت 17:30إلى  9:30خالل أیام األسبوع،  20:00إلى  9:30

مالحظة: سیتم تطبیق رسوم على المكالمة ألن ھذه الخدمات من 

 الھاتفیة.” نافي“

 
 

 

 . ما ھي بطاقة الرقم الفردي؟4

 . االحتیاطات في التعامل مع الرقم الفردي.5

 االتصال. معلومات 6

 الرجاء التعامل بعنایة مع

 رقمك الفردي.

 ساٍر طوال حیاتك بأكملھا. فھو


