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معلومات عامة

ي 
ننيهو /نبيون باليابانيهاليابان وتعن 

قها  ي , ومعناها مصدر الشمس او مشر
 
الشمس: ن

منبع :هون , 

الحكم

اطورا وب رلمان يحكم اليابان نظام ملكي ويظم امبر

.منتخبا

الموقع

ق آسيا بي   شمال الم حيط تقع اليابان شمال شر

.الهادئ وبحر اليابان

المساحة

كيلومبر مرب  ع 377,873تبلغ مساحة اليابان 

تتكون اليابان من ارب  ع جزر رئيسية 

ة4,000ومحاطة بأكبر من  .جزيرة صغب 

وكيوشو وشيكوكو وهي هوكايدو وهونشو 
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.فيما يلي الجزر االرب  ع الرئيسية ومواقعها

ي الشمال:)هوكايدو
 
(جزيرة تقع ف

ي جزيرة جميلة شمال جزيرة هونشو الرئيسية
 
ف

.اليابان

قية األقىص لر  ا من الروافد الشر
ً
وسيا ,قريبة جد

وتشتهر بمناظرها الطبيعية الجميلة 

لج اكي   ومنحدرات البر  ية والبر والحياة البر

(الجزيرة الرئيسية:)هونشو

و وتدىع األرض الرئيسية؛ ومن جنوب هوكايد

, إىل الشمال تسوغورو عبر مضيق 

من منطقة شيكوكو عبر البحار الداخلية,

ي من منطقة كيوشو 
ر
ف والشمال الشر

كانمونعبر مضيق  



(اصغر الجزر الرئيسية:)شيكوكو 

Shikoku هي أصغر جزيرة ومنطقة في اليابان

ومن المعروف. وربما األكثر سلمية

عن طبيعته وفيرة، واألنهار الجميلة

ي الجنوب:)كيوشو
 
(جزيرة تقع ف

.ناوا تضم منطقة كيوشو جزيرة كيوشو وجزر أوكي

مال مزيًجا مثالًيا من التاري    خ والجKyushuتقدم 

الطبيع  

أوكيناوا ، . فوكوكاوالمدن الحديثة مثل 

.لرائعة المحافظة الجنوبية ، والمعروفة بشواطئها ا

كانمونعبر مضيق 
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اللغة 

  اليابان لغة رسمية واحدة فقط ه  
 
اللغة توجد ف

ن عىل لكن الكثير من اليابانيير  قادري. اليابانية

ية إىل حد معير  نظ  ألن التفاهم باللغة االنجلير 
ً
را

  ي
ية ه  اللغة االجنبية الت  جب ان اللغة االنجلير 

.يدرسها أي شخص كجزء من التعليم االلزام  

السكان

. ميلون نسمة126يبلغ تعداد سكان اليابان اكير من 

  مناطق حض  
 
ية يعيش الكثير من اليابانيير  ف

يبلغ . وعاصمة اليابان طوكي. مأهولة كثيفة السكان

  تت
ى الت  كون من تعداد سكان منطقة طوكيو الكير

ها المدينة وبعض ضواحيها والمناطق المحيطة ب

 12حواىل  
ً
.مليون شخص تقريبا

الدين

يرات اىل ان تتمتع اليابان بحرية كاملة وتشير التقد

وهذه و والشينتالبوذيهمن سكانها يعتنقون % 96

لمعابد مستنده عىل الناس المنتمير  لاالحصائيه

.وليس بناء عىل عدد المؤمنير  الحقيقيير  
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 :العملة 

  
الير  اليابان 

  يساوي1
ين يابان 

ريال سعودي0.035

  اليابان يفضل تحويل العملة اىل دوالر ثم تحويله
 
ا ف

اىل ين 

المناخ

 المتداد البلد عىل مس
ً
، ونظرا

ً
احة معتدل عموما

كم من الشمال إىل الجنوب، 3,000تبلغ حواىل  

فقد يعتمد الطقس عىل الوقت والمكان الذي

.  يسافر فيه الشخص

وأفضل وقت لزيارة اليابان

ث حي. ابريلنهايهمن منتصف شهر مارس اىل 

  تعد واالساكورا تتفتح أزهار الكرز أو كما تسىم 
لت 

 لدولة اليابان
ً
اوح وهو فصل الربيع و تي  . رمزا

درجة 18درجات مئوية و5درجات الحرارة بير  

مئوية

ثم من بداية شهر اغسطس اىل منتصف شهر 

نوفمير 

وسم من شهر يونيو وحت  نهاية شهر يوليو هو م

األمطار
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نت واهم التطبيقات  االنبر

 POCKET"المتنقل فايالواياستأجر راوتر 

WIFI"

نت للحصول عل شعات عالية من اإلنبر

شاهد هذا الموضوع  

الكهرباء

ي الي
 
ابان هي الفولتية الكهربائية المستخدمة ف

موحدة 

فولت100وبقوة 

وشكل االفياش

فرق التوقيت 

ساعات عن الرياض6

https://sosotrips.com/



تأشيرة اليابان للسعوديين

طلبات التأشيرة اليابانية

جواز السفر

مم حديثة و ذات ٤٥مم ٤٥صور شخصية مقاس 

خلفية بيضاء 

تأشيرة يمكنك تعبئة نموذج ال) تعبئة نموذج الطلب 

(اليابانية اون الين من هنا 

الصاق الصور الشخصية على النموذج بواسطه

صمغ و يمنع استخدام الدباسة 

ورقة تعريف من العمل موضح بها الراتب

ل غير مطلوب و لكن يفض) كشف حساب بنكي 

(ارفاقة

لبه و احيانا يتم ط) كتابة برنامج الرحلة في جدول 

(يمكن طباعة جدول الرحلة او كتابته بخط اليد 

غير مطلوبة و لكن ) حجوزات طيران و فنادق 

(يفضل ارفاقها 

يف شرح مختصر كيف تستخرج فيزا اليابان و ك

ة اليابانية تقوم بتعبئة النموذج و ماهي طلبات التأشير

سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية

在サウジアラビア日本国大使館

https://sosotrips.com/

https://www.traveldiv.com/japan-visa/
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/sa/services/RequiredDocuments.htm


التنقل والمواصالت 

  اليابان من أحدث و 
 
 تعتير وسائل النقل ف

 
أرف

كات القط   العالم، ومن أشهر شر
 
ارات المواصالت ف

كة جيه ار  JRشر

JR-EAST - East Japan Railway Company

ي اليابان
 
المواصالت ف

Busالحافلة 

Taxiسيارة األجرة 

Train & Subwayالقطار وقطار األنفاق 

ام  Tramالي 

IC Cardsبطاقات أي س  

عير عبارة عن بطاقات تنقل مسبقة الدفع تعمل

  اليابان؛ قطار األ 
 
نفاق وسائل المواصالت العامة ف

ام والحافالت خالل؛ طوكيو وكانساي  كايما وأو والي 

وشيما وسابورو  ينة كل مد. وناغوياونيجاتاوهير

تمتلك بطاقة أي س  خاصة بها، وال يمكن 

.استخدامها بير  المدن المختلفة

يمكن الحصول عليها من خالل ماكينات البيع

فعيل المتوفرة داخل محطات النقل العام، يمكنك ت

ق؛ البطاقة عند ركوب أي من وسائل النقل عن طي

.ليةوضعها أمام القاري الخاص ببوابات التذكار اآل

https://sosotrips.com/

https://www.jreast.co.jp/e/


ي اليابان
 
قائمة للعطالت الوطنية ف

يوم رأس السنة الجديدة-يناير 1

عطالت البنوك للعام الجديد-يناير 3و 2

يوم بلوغ سن الرشد-( االثنين الثاني من يناير)يناير 1٤

يوم التأسيس الوطني-فبراير 11

يوم االعتدال الربيعي-مارس 21

العيد األول لألسبوع الذهبي-شوا داي -أبريل 29

تنازل اإلمبراطور أكيهيتو-أبريل 30

ناروهيتواإلمبراطور الجديد " تتويج"بداية عهد جديد ، -مايو 1

(جزء من األسبوع الذهبي)يوم ذكرى الدستور -مايو 3

(جزء من األسبوع الذهبي)يوم المساحات الخضراء -مايو ٤

آخر عطلة في األسبوع الذهبي-يوم الطفل -مايو 6

يوم البحر أو يوم البحرية-( االثنين الثالث من يوليو)يوليو 1٥

11إنه في الواقع يوم )يوم الجبل -أغسطس 12

يوم احترام المسنين-( االثنين الثالث من سبتمبر)سبتمبر 16

يوم االعتدال-سبتمبر 23

يوم الصحة والرياضة( االثنين الثاني من أكتوبر)أكتوبر 1٤

ناروهيتوضم اإلمبراطور -أكتوبر 22

يوم الثقافة-نوفمبر ٤

عيد الشكر العمالي-( نوفمبر)تشرين الثاني 23

عطلة بنك ليلة رأس السنة-ديسمبر 31
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كيف تصل الى اليابان

من الخليج على طيران اإلماراتية او االتحاد 

اوالعكسأوساكا -طوكيو والمغادرة من  –يفضل القدوم الى 
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اهم مناطق الجذب السياحي في اليابان

https://sosotrips.com/



شرح مناطق الجذب السياحي باللغة العربية

https://sosotrips.com/

https://www.alyaban.travel/location/mainspot/index.html


اهم المدن السياحية في اليابان 

Tokyoطوكيو / 1

يوكوهاما

منطقة فوجي

Hakone

Osakaاوساكا / 2

مدن يمكن زيارتها من اوساكا

Kyoto

Nara 

Kobe

Himeji

Hiroshimaهيروشيما  /3

هوكايدو/4
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