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Directorate General of Civil Aviation 

STATE OF KUWAIT 

 .Circular No( 16/2120رقم )تعميم 

   

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت 

 الدولي: -

 All Airlines Operating at Kuwait International 
Airport: - 

ً بالتعميم رقم ) ( بتاريخ 15/2021الحاقا

برنامج ( مرفق أدناه تاريخ البدء بتطبيق 15/03/2021)

”Medical Utility Network Accreditor“ 

                           (MUNA) 

 - كالتالي:على بعض الدول كمرحلة أولى وهي 

 التطبيقتاريخ  الدولة الرقم

 25/03/2021 مملكة البحرين 1

 25/03/2021 دولة االمارات العربية 2

 25/03/2021 جمهورية تركيا 3

 قتم التطبي جمهورية الهند 4

 قتم التطبي جمهورية الفلبين 5

 قتم التطبي جمهورية بنغالديش الشعبية 6

الشعبية جمهورية سريالنكا  7
 الديمقراطية

 قتم التطبي

جمهورية نيبال الديمقراطية  8
 االتحادية

 قالتطبيتم 

 

 -بالتالي: وعليه يرجى االلتزام 

 

( 10/2021بالتعميم رقم )جاء االستمرار بالعمل بما  -1

( 11/2021( والتعميم رقم )17/02/2021بتاريخ )

( 12/2021( والتعميم رقم )20/02/2021بتاريخ )

 .(02/03/2021بتاريخ )

 

 Subsequent to our circular (15/2021) dated 
(15/03/2021), please find below the effective 
dates of implementation the program 

“Medical    Utility   Network    Accreditor” 
                            (MUNA) 
On some countries as a first stage as the 
following: - 

Effective date Country No. 

25/03/2021  Kingdom of Bahrain 1 

25/03/2021 United Arab Emirates 2 

25/03/2021 Republic of Turkey 3 

ACTIVE Republic of India 4 

ACTIVE Republic of Philippines  5 

ACTIVE  People’s Republic of 
Bangladesh 

6 

ACTIVE Democratic socialist 
republic of Sri Lanka 

7 

ACTIVE Federal Democratic 
Republic of Nepal 

8 

 
Accordingly, please adhere to the following: - 

 
1- Continue to act according to our 

circulars (10/2021) dated (27/02/2021), 
(11/2021) dated (20/02/2021) and 
(12/2021) dated (02/03/2021). 
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Directorate General of Civil Aviation 

STATE OF KUWAIT 

 

 

عدم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت التأكد من  -2

    المذكور أعاله اال بعد حصوله على شهادةمن الدول 

سلبية تثبت خلوه من فايروس كورونا  PCR)فحص )

( ساعة من 72شريطة أن تكون سارية المفعول )

تظهر عليه أي أعراض  وأالتاريخ المسحة )الفحص( 

 –ارتفاع بدرجة الحرارة  -والعطاس  -مثل )الرشح 

من أحد  على أن تكون الشهادة صادرة والكحة الخ...(

( MUNAفي برنامج ) المعتمدة المختبرات

 .) مسافر كويت (منصةوالمذكورة في 

 

 
طبق هذذذذذا  -3 يمي م ع ت ل يوم  ا خميسمن  ل فق  ا موا ل ا

حسب (  00:01في تمام الساعة )( 25/03/2021)
 .دولة الكويتالمحلي لتوقيت ال

 
 

 
2- To ensure not to accept any passenger 

to travel and arrive to the state of Kuwait 
from the above-mentioned countries 
without obtaining a certificate to prove 
negative (PCR) result and free from 
Corona Virus valid for (72) hours from 
the date of test and do not appear any 
symptoms such as (cold, sneezing, high 
temperature, cough etc..). Provided the 
certificate must be issued from 
approved laboratories through (MUNA) 
program and mentioned in 
(Kuwaitmosafer) platform. 

  
3- This circular will be effective from 

Thursday 25/03/2021 at (00:01) State of 
Kuwait local time.    
 
 
 
 
  

 

 نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General 

For Kuwait International Airport Affairs 
 
 

 م/ صالح عبدهللا الفداغي


