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Syrian passengers travelling to Jordan المسافرين السوريين القادمين إلى األردن 

  Date/ التاريخ        
22 March 2015  

Reference/ الرقم المرجعي   
 201503221 

Effective date/ تاريخ التطبيق   
IMMEDIATELY 

 
 

من هيئة تنظيم الطيران المدني لينا إبناءاً على ماورد     

 12/7000/1/654مملكة األردنية الهاشمية بالخطاب رقم بال

م ، بخصوص المسافرين 26/2/2015والصادر بتاريخ 

 ألردن.االسوريين القادمين إلى 

 

ال إالمسافرين السوريين عدم قبول يجب تاريخه من عتباراً إفإنه 

 )قدوم ومغادرة(.تجاهين باإلبعد الحصول على تذكرة سفر 

 

( من الشرط A+Bمرين السوريين من الفئة )المستثستثناء إيتم 

( A+Bمن الفئة )ستثمار اإلبرازهم لبطاقات إشريطة  ،عالهأ

 سارية المفعول.

 

داخل وخارج  وكالء السفر والسياحةلذا يجب على جميع 

الى بالسفر المسافرين السوريين الراغبين بالغ إ"المملكة " 

ضرورة الحصول على تذكرة سفر بدنية الهاشمية األرملكة ملا

لتجنب المسائلة القانونية وذلك ( )قدوم ومغادرةتجاهين باإل

أن يكون لدى المسافر ، كما يجب وتعرضهم للغرامات المالية

السوري والمقيم في المملكة إقامة صالحة وتأشيرة خروج 

  .وعوده صالحة

 

 

     According to what we have received 
from the Civil Aviation of the 
Hashemite Kingdom of Jordan in letter 
number 654/1/7000/12 issued on 
26/02/2015 about Syrian passengers 
travelling to Jordan. 

Therefore, effective immediately, it’s 
mandated not to accept Syrian 
passengers unless they have a round 
trip ticket. 

 

Syrian investors of categories (A+B) are 
exempted from above condition, as long 
as they present their valid investor’s 
card of category (A+B). 

 

All Travel Service Providers in and 
outside the Kingdom of Saudi Arabia 
should inform Syrian passengers 
wishing to travel to Jordan of the 
importance of having a round trip ticket, 
to avoid any legal accountability or 
financial fines, and Syrian travelers who 
are residents in the kingdom, must have 
a valid Iqama and Exit/Re-entry visa. 

 

 
 

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 
 إذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق على هذه النشرة، نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي:

If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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