
 

 

 من عملية اإلجالء لثةللمرحلة الثا  طيران الشرق األوسطشركة جدول رحالت تعديل 

للمرحلة  المعدل جدول رحالتهاعن  الخطوط الجوية اللبنانية -شركة طيران الشرق األوسط  تعلن :2020أيار  10بيروت في 

 PCRن التي تجري فحوصات لمرض الكورونا  من البلدا  ضمنا   2020أيار  24و  14 بينالممتدة  من عملية اإلجالء ةلثالثا

Test  ( أيار 24- 22-20-18-16-14أيام)  الكورونا لمرض فحوصات فيها تتوفر ال التي البلدان منو  PCR Test (ايام 

 .PCR Test فحص شروط تطبق حيث وموسكو لوساكا و مدريد باستثناء( أيار 15-17-19-21-23

تم  وقد PCR Test فحص ون جنبا  إلى جنب في الطائرات المغادرة من البلدان التي تجريتجدر االشارة إلى أن الركاب سيجلس

 .لكذلتعكس  فرسال تعديل أسعار بطاقات

 تخضع رحالت المرحلة الثالثة من عملية اإلجالء للشروط التالية:

مع السفارة اللبنانية  وذلك في مختبرات متعاقدةكحد أقصى قبل ثالثة أيام من تاريخ الرحلة   PCR يجب إجراء فص .1

بعض السفارات في الخارج قد تعاقدت مع مع اإلشارة إلى أن  ،أو في أي مختبر معترف به من قبل الدول المعنية

 .فسةمختبرات يمكنها إصدار النتائج ضمن المهلة المحددة و بأسعار منا

 تقرير طبي.ب PCRمكن اإلستعاضة عن فحص ال ي

بحيث ال يسمع بصعود اي  الصعود على متن الطائرةتسجيل الدخول وسلبية قبل  PCRيجب التأكد أن نتائج  فحوص 

 .إيجابية PCRراكب أظهر نتيجة 

 

إال في حال ثبوت نتيجة فحص  ،غير قابل لإلستردادهذه على رحالت اإلجالء بطاقات السفر ذهابا  وإيابا  ثمن ن إ .2

PCR قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة ليتم جز على األقل وإلغاء الح وعندها يجب إعالم مكاتب الشركة إيجابية 

 إسترداد قيمة بطاقة السفر.

 

 لشروط التالية: كر باذالتأكد من شروط دخولهم إلى الجمهورية اللبنانية ون يتوجب على جميع الركاب .3

لجنسية أو اإلقامة أو ا للرعايا اللبنانيين وعائالتهم، زوج، زوجة و أوالد بالدخول إلى لبنان، بما فيهم حاملي يسمح  -

 أوراقهم قيد الدرس وذلك وفقا  لما نص عليه تعميم األمن العام اللبناني.

 الصعود على متن الطائرة.تسجيل الدخول وقبل يسمح بسفراألوالد من أم لبنانية شرط إبراز المستندات التي تثبت ذلك  -

 الرحالت. ال يسمح بنقل العمال األجانب )المساعدة المنزلية( على متن هذه -

 .على متن هذه الرحالت جىء فلسطيني في لبنان"ال"ال يسمح بسفراألفراد الذين يحملون وثيقة سفر -

 

 الشركة اإللكتروني عبر موقعز تلقائيا  ، الحجشراء بطاقات السفر الراغبين بالعودةيمكن للمسافرين اللبنانيين  .4

 www.mea.com.lbDesktop   وليس عبر تطبيق الشركة(  حصراMEA Mobile APP  ) أو عبر مكاتب

وينصح بشراء بطاقات السفر قبل الموعد   MEA Call Center 961-1-626999الشركة في بلد المغادرة أو عبر 

 .PCRاألقصى إلجراء فحوصات 

 

 ،الت خاصة لهم عبر مطارات لندناما بالنسبة لركاب الواليات المتحدة و كندا و جنوب أميركا فقد تم تخصيص رح .5

ويمكن حجز وشراء  إلزاميا   PCRدون أن يكون إجراء فحص  أيار 23-21-19-17-15باريس و فرانكفورت أيام 

 :بطاقات السفر فقط عبر مكاتب الشركة في

 2446850 212 1 أو asharh@mea.aeroو   meausa@aol.com :الواليات المتحدة األميركية -نيويورك

   9541464 514 1أو  yultome@mea.aero: كندا -مونتريال 

ضور شخصيا  حأو ال llcenter@mea.com.lbca أو  MEA Call Center 626999-961مركز اإلتصاالت 

 .لبنان ،بيروت-مكتب مبيعات جفينورإلى  ركابنا الكرام ويذمن قبل 

 إن أوقات وتواريخ جميع الرحالت في الجدول أدناه قد تخضع للتعديل في ضوء الحصول على األذونات من قبل السلطات األجنبية المختصة.

 

http://www.mea.com.lb/
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  أيار( 24- 22-20-18-16-14)أيام   PCR Testان التي تجري فحوصات لمرض الكورونا لبلدالطائرات المغادرة من ا     

تم تعديل أسعار بطاقات السفر لتعكس عدد المقاعد  وقد ، PCR فحص شروط تطبق حيثوموسكو  لوساكاو مدريدباإلضافة إلى 

 المشغلة على متن الطائرة.

 

 .(أيار 23-21-19-17-15 ايام) Test PCR  الكورونا لمرض فحوصات فيها فرتتو ال التي لبلدانالطائرات المغادرة من ا       

 

 2020، أيار 14الخميس  

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME296 14/5/2020 11:05 13:00 روتبي -اسطنبول 

 ME475 14/5/2020 11:35 14:00 بيروت -الرياض 

 ME228 14/5/2020 12:10 17:00 بيروت -فرانكفورت 

 ME248 14/5/2020 12:45 18:00 بيروت  -باريس 

 ME258 14/5/2020 15:10 20:00 بيروت -جنيف 

 ME453 14/5/2020 18:45 21:00 بيروت -أبو ظبي 

 ME455 14/5/2020 19:40 22:00 بيروت -دبي  

 ME568 14/5/2020 15:20 23:30 بيروت -أبوجا 

 ME246 14/5/2020 19:00 01:35 بيروت -لندن 

 

 2020 ،أيار 15الجمعة 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME345 15/5/2020 13:05 15:00 بيروت -إربيل 

 ME228 15/5/2020 12:10 17:00 بيروت -**فرانكفورت 

 ME248 15/5/2020 12:45 18:00 بيروت - **باريس

 ME238 15/5/2020 14:25 19:00 بيروت -ميالنو 

 ME250 15/5/2020 14:20 20:00 بيروت -مدريد 

 ME554 15/5/2020 13:05 23:00 بيروت -أكرا 

 ME574 15/5/2020 15:30 00:30 بيروت -كنشاسا 

 ME246 15/5/2020 19:00 01:35 بيروت  - **لندن

 

 

 2020، أيار 16سبت لا

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ لرحلةرقم ا الوجهة

 ME317 16/5/2020 10:45 13:00 روتبي -القاهرة 

 ME475 16/5/2020 11:35 14:00 بيروت -الرياض 

 ME375 16/5/2020 12:35 15:00 بيروت -جدة 

 ME248 16/5/2020 12:45 18:00 بيروت -باريس 



 
 ME256 16/5/2020 14:50 20:00 بيروت -بروكسل 

 ME453 16/5/2020 18:45 21:00 بيروت -ي أبو ظب

 ME455 16/5/2020 19:40 22:00 بيروت -دبي 

 ME246 16/5/2020 19:00 01:35 بيروت  -لندن 

 

 

 2020، أيار 17األحد 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME459 17/5/2020 11:35 14:30 بيروت -الدوحة 

 ME228 17/5/2020 12:10 17:00 بيروت - **فرانكفورت

 ME248 17/5/2020 12:45 18:00 بيروت - **باريس

 ME556 17/5/2020 13:20 22:00 بيروت -الغوس 

 ME566 17/5/2020 13:55 23:30 بيروت -واغادوغو 
 ME562 17/5/2020 16:15 01:00 بيروت -بونت نوارالكونغو  

 ME246 17/5/2020 19:00 01:35 بيروت  - **لندن

 

 2020، أيار 18اإلثنين 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME292 18/5/2020 11:15 12:00 روتبي -الرنكا 

 ME475 18/5/2020 11:35 14:00 بيروت -الرياض 

 ME248 18/5/2020 12:45 18:00 بيروت  -باريس 

 ME473 18/5/2020 16:25 19:30 بيروت -مسقط 

 ME258 18/5/2020 15:10 20:00 روتبي -جنيف 

 ME453 18/5/2020 18:45 21:00 بيروت -أبو ظبي 

 ME455 18/5/2020 19:40 22:00 بيروت -دبي 

 

 2020، أيار 19الثالثاء 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME457 19/5/2020 10:40 13:00 روتبي -الكويت

 ME280 19/5/2020 14:00 15:00 بيروت -تبليسي جورجيا

 ME347 19/5/2020 13:45 16:00 بيروت -البصرة 

 ME228 19/5/2020 12:10 17:00 بيروت - **فرانكفورت

 ME248 19/5/2020 12:45 18:00 بيروت - **باريس

 ME558 19/5/2020 13:25 23:30 بيروت -أبيدجان 
 ME564 19/5/2020 16:10 01:00 بيروت -  كوتونو



 
 ME246 19/5/2020 19:00 01:35 بيروت  - **نلند

 

 2020، أيار 20األربعاء 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME475 20/5/2020 11:35 14:00 روتبي -الرياض 

 ME375 20/5/2020 12:35 15:00 بيروت -جدة 

 ME485 20/5/2020 13:25 16:00 بيروت -الدمام 

 ME228 20/5/2020 12:10 17:00 تبيرو -فرانكفورت 

 ME248 20/5/2020 12:45 18:00 بيروت -باريس 

 ME453 20/5/2020 18:45 21:00 بيروت -أبو ظبي 

 ME455 20/5/2020 19:40 22:00 بيروت -دبي 

 

 2020، أيار 21الخميس 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME459 21/5/2020 11:35 14:30 بيروت -الدوحة 

 ME228 21/5/2020 12:10 17:00 بيروت - **فرانكفورت

 ME248 21/5/2020 12:45 18:00 بيروت -**باريس 

 ME522 21/5/2020 13:20 21:20 بيروت -كازابالنكا 

 ME556 21/5/2020 14:20 23:00 بيروت -الغوس 

 ME246 21/5/2020 19:00 01:35 بيروت  -**لندن 

 ME560 21/5/2020 17:25 03:15 روتبي -لوساكا 

 

 

 2020، أيار 22الجمعة 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME296 22/5/2020 11:05 13:00 روتبي - اسطنبول

 ME475 22/5/2020 11:35 14:00 بيروت -الرياض 

 ME375 22/5/2020 12:35 15:00 بيروت -جدة 

 ME256 22/5/2020 14:50 20:00 بيروت -بروكسل 

 ME485 22/5/2020 13:25 16:00 بيروت -الدمام 

 ME248 22/5/2020 12:45 18:00 بيروت  -باريس 

 ME455 22/5/2020 19:40 22:00 بيروت -دبي 

 ME246 22/5/2020 19:00 01:35 بيروت -لندن 

 

 2020، أيار 23السبت 



 
 *الوصول اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME292 23/5/2020 11:15 12:00 بيروت - الرنكا

 ME459 23/5/2020 11:35 14:30 بيروت -الدوحة 

 ME228 23/5/2020 12:10 17:00 بيروت - **فرانكفورت

 ME248 23/5/2020 12:45 18:00 بيروت -**باريس 

 ME290 23/5/2020 16:40 20:30 بيروت -موسكو 

 ME558 23/5/2020 14:25 0:300 بيروت -أبيدجان 

 ME246 23/5/2020 19:00 01:35 بيروت  - **لندن

 ME552 23/5/2020 17:25 03:15 روتبي -مابوتو 

 

 2020، أيار 24األحد 

 الوصول* اإلنطالق* التاريخ رقم الرحلة الوجهة

 ME475 24/5/2020 11:35 14:00 روتبي -الرياض 

 ME228 24/5/2020 12:10 17:00 بيروت -فرانكفورت 

 ME248 24/5/2020 12:45 18:00 بيروت -باريس 

 ME453 24/5/2020 18:45 21:00 بيروت -أبو ظبي 

 ME455 24/5/2020 19:40 22:00 بيروت -دبي 

 ME246 24/5/2020 19:00 01:35 بيروت -لندن 
 

       جميع الرحالت هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة*

 

 ريكية وكندا وغيرها** ربط الواليات المتحدة األم

 

 

  مة لجميع الركاب.التمنى الشركة عودة آمنة وست

 

 

 دائرة العالقات العامة

                   شركة طيران الشرق األوسط


