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Directorate General of Civil Aviation 

STATE OF KUWAIT 

 

 .Circular No( 15/2120رقم )تعميم 
   

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت 

 الدولي: -

 All Airlines Operating at Kuwait International 
Airport:- 

ر ماااااااااااالتعميم رقااااااااااام ) متااااااااااااريخ ( 10/2021الحاقاااااااااااا

( 11/2021( والتعماااااااااااااايم رقاااااااااااااام )17/02/2021)

( والتعماااااااااااااااايم رقاااااااااااااااام 20/02/2021متاااااااااااااااااريخ )

( ونظااااااااااااارار 02/03/2021( متااااااااااااااريخ )12/2021)

   لوضاااع الوماااااي العاااالمي لراااايروس كوروناااا الم اااتجدل

وضااامن إجاااراتات التعاماااة ماااع جااحاااة كوروناااا قامااات 

مإعتماااااد نظااااام الصااااحية فااااي دولااااة الكوياااات  ال اااالطات

(MUNA) 

 “Medical Utility Network Accreditor”

للتدقيق على المختمرات خارج دولة الكويت والتأكد من 

موثوقية الشهادات الصادرة منها ورمطها   ممرنامج 

لضمان عدم التالعب أو التزوير مشهادات الرحص حيث 

 -تم إعتماد معض الدوة كمرحلة أولى وهي كالتالي: 

نيماااااة  – ااااير نكا  –ماااانشالدي   –الرلمااااين  –)الهنااااد 

 –ال ااااعودية  –عمااااان  –قطاااار  –تركيااااا  –ا مااااارات –

 –فرن اااااااا  –المملكاااااااة المتحااااااادة  –األردن  –مصااااااار 

 أمريكا(.

ر مأنه  يتم تطميق هذا النظام ورمط المختمرات   علما

الخارجية وفق خطة زمنية ممرمجة لكافة الدوة و يتم 

 إصدار التعاميم الالزمة في حينه.

 Reference to our circulars (10/2021) dated 

)17/02/2021(, (11/2021) dated )20/02/2021( and 

(12/2021)  dated (02/03/2021) and according to 

the current    global corona virus pandemic 

status, including the procedures for dealing 

with the pandemic. The State of Kuwait Health 

Authorities have approved (MUNA) system 

‘Medical Utility Network Accreditor’ to audit 

the laboratories outside The State of Kuwait 

by a program to ensure reliability and to 

guarantee   the issued certificates are not 

forged or tampered and some countries were 

accredited at the  first stage as follows: - 

(India, Philippines, Bangladesh, Sri Lanka, 

Nepal, Emirates, Turkey, Qatar, Oman, Saudi, 

Egypt, Jordan, United Kingdom, France and 

United States of America). 

Please note that the system will be 

implemented to link laboratories abroad 

according to a programmed time plan   for all 

countries and necessary circulars will be 

issued in due time.   

 نااب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General 

For Kuwait International Airport Affairs 
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