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Directorate General of Civil Aviation 

STATE OF KUWAIT 

 

 Circular No.( 3/2022رقم )تعميم 
 

 
 

 إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت  

 الدولي: - 

 All Airlines Operating at Kuwait International 
Airport: - 

عتباراً  إ، وبدولة الكويتالسللللطات الةللل ية    تعليماتبناء على  

تملام السلللللاعلة    ( في20/02/2022الموافق )  األ لدمن يوم  

يرجى االلتزام    (  سلللل التوقيت الم لي لدولة الكويت00:01)

 -بالتالي:  

 

 من دولة الكويت.  رةالمغاد -أوالً: 

أي اشللتراطات ةلل ية  دون    من  ةيسللمل لجميع الركال المغادر

الة ية    شروطال استيفاءعلى أن يتم متعلقة في فايروس كرونا  

 .اليها المغادرالدولة   دخولالخاةة في 

 

 

 .)للمواطنين الكويتيين فقط(  القدوم الى دولة الكويت -ثانياً:  
 

الى دولة الكويت   المواطنين الكويتيين القادمين جميععلى يجل 

ف ص  تقديم فايروس  خلوالتثبت    سلبية  PCR))  شهادة  من 

  ( ساعة 72)  مدة الر لة بلالقبول على  موعد  قبل  وةال ة  كرونا  

المضادة  و   ينالم ةن لغير  فقط  وذلك   اللقا ات  يتلقوا  لم  الذين 

لم  الذين من كذلك ، ولدى دولة الكويتالمعتمدة لفايروس كرونا 

  .تلقي الجرعات المطلوبة يكمل 

 ( سنة. 16سن الل ) هم دونمن   األطفالويستثنى من ذلك 

 

 

 

 As per the Health Authorities instructions in the 
State of Kuwait and effective Sunday (20/02/2022) at 
(00:01) Kuwait Local time please adhere to the 
following: - 
 
 
First – Departure from the state of Kuwait: 

All departing passengers are allowed to leave 
without any health requirements related to corona 
virus, provided that all health requirements to enter 
the   country of destination must be adhered to. 
  
 

Second: Arrival to the state of Kuwait    (for Kuwaiti 
citizens only): 
All Kuwaiti citizens arriving to the state of Kuwait 
must submit negative PCR test certificate proving 
they are free from Corona virus and valid for 72  
hours before the time of acceptance on the flight, 
only for those non-immunized, for those did not 
receive the approved anti-Coronavirus vaccines by 
the State of Kuwait, and for those did not complete 
the required dose (s).  
Children under the age of (16) years are exempted. 

   

 نائل المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي 
Deputy Director General 

For Kuwait International Airport Affairs 
 
 

   م/ ةالل عبد هللا الفداغي


