
 

 Commercial Circulars & Procedures بازرگانیرویه و بخشنامه های 

 توسعه فروش – 66011بخشنامه شماره: 

 92/60/6000تاریخ صدور: 

 به: دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی 

 اماراتبه کشور شرایط ورود موضوع: 

 

 جهت ز ر شرررا   عربی متحده امارات فرودگاه مقامات اطالعیه طبق

 الزم االجراست. DWC و DXB از/به پروازها تمامی

 

 همکاری شورای شهروندان عربی، متحده امارات شهروندان-6

 های دبیووردی به فرودگاه گردشگرانی و فارس خلیج

 خلیج همکاری شورای شرهروددا   عربی، متحده امارات سراناا   همه

نشور  زا دظر صرف نااد، می سفر دبی به نه بازد دناادگادی و فارس

  .دهاد ادجام سفر از پیش PCR آزما ش با ستمبدا سفر می

با ست تاها می COVID19آزما ش  مافیدتیجه   هایگواهی تمامی

 مورد دو سدسررت گزارش) شرودد  چاپ عربی  ا ادگلیسری  هایزبا  به

 های لیست در نه مقاصدی برای PCR تست اعتبار(. باشرد قبول دمی

 به شررد  سرروار دقطه اولین از پیش سرراعت 27 ادد، دشررده ذنر ز ر

DXB/DWC آزما ش دتا ج براشرررد. می PCR خود/  خودآزما ی 

 امارات در شده صادر PCR دتیجه آزما ش .دیست قبول قابل تجو زی

 84 زمادی بازه در امارات به مجدد ورود برای توا  می را عربی متحده

 سال 27 ز ر نودنا  .نرد استفاده مبدا مقصد اساس بر ساعت 27  ا

)مشررروب به ارا ه مدار   شرد د  تا متوسر   داتوادی دارای مسرافرا   و

 .هستاد معاف PCR ادجام پزشکی مربوطه( از
 

 به کشففورها تمامی از عربی متحده امارات اتبفاع سفف ر -9
DXB/DWC  

 PCR آزما ش ادجام به دیازی عربی متحده امارات هیچ  ک از اتباع

 PCR آزما ش ورود بدو در و دداردد، DXB/DWC به ورود از پیش

 .دهاد ادجام

  ا PCR اجباری تسررت الزام از مسررافرا  به شرررل ذ ل  همچاین

مقاصرررد معاف  همه از دبی، به سرررفر از قبل GDRFA تا یدپیش

 .باشادمی

 را امارات تبعه  ک درجه بسرررتگا  از  کی نه ورودی مسرررافرا *

 .نااد می همراهی

 می همراهی سفر طول در را امارات تبعه حامیا  نه داخلی نارگرا *

 .نااد

 .اادن می سفر پرواز هما  با اسپادسر  ا بستگا  با مشروب به ا اکه

Circular No. 11068 – Sales Development 

Issuance Date: 19th JAN 2022 

To: Sales Offices &  Travel Agencies 

Sub: Requirements for traveling to UAE 
    

      

 According to UAE airport authorities’ notification that 

the following conditions must be met for all flights 

to/from DXB & DWC effective immediately: 
  
 
1-UAE residents, GCC citizens & tourists arriving to 

DXB/DWC  
All UAE residents, GCC citizens, and visitors traveling 

to Dubai will need to conduct a pre-travel (before 

departure) PCR test, irrespective of the country they are 

coming from.  
 All Negative COVID19 Certificates must be printed in 

English or Arabic languages only (No Handwritten 

Reports) PCR test validity for all other destinations that 

are not mentioned in the below lists is no more than 72 

hours before the first embarkation point to 

DXB/DWC.  Self-Testing/Self-Administered PCR test 

results are not acceptable. PCR issued in UAE can be 

used for reentry into UAE if within the required time 

frame 48 or 72 hours based on the originating 

destination. Children under 12 and passengers with 

moderate to severe disabilities (subject to submit relative 

medical document) are exempt from PCR. 
  
 
2-UAE Nationals from all countries arriving to 

DXB/DWC  

 
All UAE Nationals are Not required to conduct any PCR 

test before arriving at DXB/DWC, PCR Test on arrival 

only. 
An exemption is also extended to the below categories of 

passengers from the requirement of mandatory PCR test 

or GDRFA pre-approval prior traveling to Dubai, from 

all destinations. 
*The inbound passengers escorting a 1st degree UAE 

nationals’ relative.  
*Domestic workers escorting a UAE national sponsor 

during travel. 
Given that they are traveling on the same flight with the 

relative or sponsor.  
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 پیش رو لیست شده کشورهای از یکی از مسافرت صورت در -3

با  PCR دتیجه مافی آزما ش ملزم به ارا ه ورودی مسررافرا  تمامی

 PCR آزما ش دوم و باشادسفر می از پیش ساعت 27 حدانثر اعتبار

 شود: ادجام دبی به ورود بمحض دیز

 مراجعه بخش ا ن در نشورها ساعته 84 اعتبار به مربوب*  ادداشت) 

 ( ناید

 آفریقا و خاورمیانه

 ، ارد ، چادعاج، سررومالی،  ، سرراحلبوروددی، عراق، سرراگال، آدگوال

ر ه، سو مور تادیجاوبی، مصر،  لاد، جیبوتی، لباا ، سرودا   سرومالی 

 دامیبیا، زامبیا.تودس، ا را ،  ار تره، مرانش، 

 اروپا

 هرزگو ن، روسیه، گرجستا ، اسلوانی، اونرا ن و بوسای
 

 آسیا
 آذربرا جرا ، فیلیپین، ازبکسرررترا ، نرامبوج، تراجیکسرررترا ، ترنیه      

 قرقیزستا ، ترنماستا ، و تاام، میادمار

 آمریکای جنوبی
 آرژادتین، برز ل، شیلی

 : PCRشرایط مازاد آزمایش -0

پذ رد اعتبار آزما ش چاادچه سفر از نشورهای به شرل ذ ل ادجام می

PCR ساعت باشد. 84با ست می 

 ر تادیا،ب ترنیه، تاجیکسررتا ، دامیبیا، مور تادی، لباا ، چاد، بوروددی،

 زامبیا ازبکستا ،

 PCRنشورهای دارای محدود ت با ارا ه دتیجه مافی آزما ش  لیست*

 است آمده تفصیل به ز ر پاراگراف در ساعته  84با اعتبار 

 دارای محدودیت  کشورهای
 
 روز( 28) چهارده در شررامل مسررافرادی نه) ذ ل نشررورهای از ورود 

 (: ادد نرده سفر/  بازد د ز ر در شده ذنر نشورهای از گذشته

 باگالدش خلق جمهوری*

 هاد جمهوری*

 نامرو  جمهوری*

 لیبر ا جمهوری*

 دپال فدرال دمونراتیک جمهوری*

 پانستا  اسالمی جمهوری*

 سیرالئو  جمهوری*

 سر الدکا دمونراتیک سوسیالیستی جمهوری*

3-If travelling from one of the countries mentioned 

below all arriving passengers require a negative PCR test 

validity no more than 72 hours (see note* for 48 hr test 

validity Countries in this section) before first embarkation 

point and a second PCR test will also be conducted upon 

arrival in Dubai:  
 

 

Middle East & Africa 

Angola, Iraq, Senegal, Burundi,  Ivory Coast, Somalia, 

Chad, Jordan, Somaliland, Djibouti, Lebanon, South 

Sudan, Egypt, Mauritania, Syria, Eritrea, Morocco, 

Tunisia, Iran, Namibia, Zambia 

Europe 

Bosnia & Herzegovina Russia Georgia Slovakia Ukraine 

 

Asia 

Azerbaijan Philippine Uzbekistan Cambodia Tajikistan 

Turkey Kyrgyzstan Turkmenistan Vietnam Myanmar 

 

South America 

Argentina Brazil Chile 

 
 

4-Additional PCR Requirements: 48 hour PCR required 

if arriving from: 
Burundi, Chad, Lebanon, Mauritania, Namibia, 

Tajikistan, Turkey, United Kingdom, Uzbekistan, Zambia 
*Restricted list Countries with 48 hour PCR requirements 

are detailed in the following para  

 

 

 
Restricted Countries  

 

 Arriving from the following countries (including those 

who visited/travelled to the below mentioned countries 

in the last fourteen (14) days): 
  
*The People's Republic of Bangladesh 
*The Republic of India 
*The Republic of Cameroon 
*The Republic of Liberia 
*The Federal Democratic Republic of Nepal    
*The Islamic Republic of Pakistan 
*The Republic of Sierra Leone 
*The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 
*The Republic of Indonesia (72 hour PCR) 
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 (PCR ساعت 27) اددودزی جمهوری*

 فدرال اداره طرف از ای تا ید ه افغادسررتا )هیچ اسررالمی جمهوری*

 خارجیا  و اقامت امور نل اداره  ا (ICA) شرررهروددی و هو ت

(GDRFA) دیست دیاز مورد.) 

 سودان جمهوری*

 رواندا جمهوری*

 گینه جمهوری*

 اوگاندا جمهوری*

 غنا جمهوری*
 
در صورت عدم رعا ت شرا   فوق از پذ رش مسافرا  ممادعت بعمل    

ی آژادس صررادر نااده بلیت خواهد آمد و تمام مسررئولیت آ  بر عهده

 می باشد.

 باشد.می 2833دی ماه  33مورخ پاج شابه تار خ اثر بخشاامه از روز  

*The Islamic Republic of Afghanistan (no approval is 

required from the Federal Authority for Identity and 

Citizenship (ICA) OR from the General Directorate of 

Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) 
*The Republic of the Sudan 
*The Republic of Rwanda 
*The Republic of Guinea 
*The Republic of Uganda 
*The Republic of Ghana 

 

 

 

 

   The passengers who don’t not meet the above schemes, 

will be refused check-in process at airport and all relevant 

responsibilities remain with the agency issuing ticket. 

 

   This circular is affective as of 20th JAN 2022. 

 
  

  
   

 

 

                     

         

 


