
1 
 

بعة ابدلغادرة والقدوم عرب ادلطارات وادلعابر احلدودية اإلجراءات ادلت  
 السورية

 
ادلتخذة يف ادلرحلة ادلقبلة إلعادة تشغيل مطار دمشق اإلجراءات يف إطار سلسة 

ة يرجى ، وادلعابر احلدودية الرب ية يف القدوم وادلغادر 0202و  تشرين األ 1الدويل يف 
 افرين التقي د ابإلجراءات اآلتية:ادلسمجيع من 

عند الدخو   pcrشرتط وجود فحص أواًل: عند ادلغادرة من سورية إىل بلد ي  
 آلي:اب مايقلا بجيإليو 
 ة االلكرتونية اخلاصة بوزارة الصحة عرب الرابط:التسجيل على ادلنص   .1

https://mofaex.gov.sy/moh/pcr  موعد إلجراء اختبار حلجز
pcr  ة.ادلراكز ادلعتمدة من الوزارة وادلذكورة يف ادلنص   أحديف 

 أن تكون النتيجة سلبية مل ميِض عليها الوقت ادلطلوب إىل بلد ادلقصد. .0
 جيب اصحطاب نتيجة الفحص الكرتونياً أو ورقياً عند ادلغادرة. .3

  سورية إىل القدوم: عند اً يناث
السماح ابلدخو  إىل أراضي اجلمهورية العربية السورية عرب ادلطارات  .1

 pcr وادلعابر احلدودية شريطة اصطحاب ادلسافر القادم نتيجة اختبار 

 ساعة كحد أقصى. 69سلبية مل ميض عليها أكثر من 
ادلعتمدة من ار صادرة عن أحد ادلراكز الطبية ة االختبجيب أن تكون نتيج .0

قبل وزارة الصحة يف دولة القدوم واليت تعترب معتمدة من قبل وزارة 
 الصحة السورية.

شركات الطريان ابلتأك د من وجود نتيجة  مابلنسبة للقادمني جوًا تلتز  .3
 لكل مسافر قادم إىل سورية على منت طائراهتا. سلبيةpcr اختبار 
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ابحلجر  سلبية pcrاختبار تعه د ادلسافرين القادمني ادلصطحبني نتيجة  .4
 أايم. 5ادلنزيل دلدة 

 .سلبيةpcr اختبار نتيجة عاماً من اصطحاب  21يستثىن من ىم دون الـ .5
العربية السورية والذي تشتبو السلطات  خيضع ادلسافر القادم للجمهورية .6

للحجر الصحي  ةهق التعريف القياسي للحالة ادلشتبالصحية إبصابتو وف
 ادلؤسساي.

التعليمات الصحية واالحرتازية الصادرة عن وزارة الصحة عند  تطبيق .7
ادلغادرة والوصو  إىل مطارات القطر وفق مصفوفة اإلجراءات اليت 

 لطريان ادلدين السوري وادلعتمدة من قبل الوزارة.وضعتها ادلديرية العامة ل
القادمون الدبلوماسيون والعاملون يف ادلنظمات الدولية واألجانب  يعامل .8

فروضة على معاملة ادلواطن السوري من حيث اإلجراءات ادلرب علاو 
 ادلسافرين.

تتوىل ادلؤسسة العامة للطريان ادلدين وشركات النقل اجلوي ادلعتمدة  .9
على تطبيق ىذه اإلجراءات يف مطارات اجلمهورية العربية  اإلشراف
 السورية.

 


