
 اإلدارة العامة للطريان املدين
الكويت  دولة   

 :Date    27/11/2021                                                                                          27/11/2021التاريخ:   

 
 
 

 
 

 
  

1 
 

Directorate General of Civil Aviation 

STATE OF KUWAIT 

 

 Circular No.( 32/2120رقم )تعميم 
 

 
 

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت  

 الدولي: - 

 All Airlines Operating at Kuwait International 
Airport: - 

بناء على قرار مجلس الوزراء والسلللطات اليللبية بدولة  

تقييم الوضلللللع الوبلااي العلالمي ل لايروس    الكويلت  وبعلد

 التالي: يرجى العمل على  كورونا المستجد

 

  -أوالً: 

الى  إيقلا  جميع ربتت الطيران التجلاريلة المبلاشلللللر  القلادملة   •

 –بوتسلوانا    –  اناميبي  –أفريقيا   )جنوبكل من   الكويت مع دولة

 –زامبيلا    –  إسلللللواتيني  –ليسلللللوتو    –موزمبيق    –زيمبلابو   

 .الجو  ربتت الشبن باستثناءمتو ( 
  

 

 - ثانياً: 

يطبق البجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول  •

الثاني عند الويول واألول     PCRأيام مع عمل فبص    7لمد   

 .الويول تاريخ في اليوم السادس من

 

 - ثالثاً: 

يمنع دخول البتد لغير الكويتين القلادمين من تلك الدول سلللللواء  •

يقيموا خارج  كان القدوم مباشللر  أو عن طريق دول أخرم مالم 

 يوما على األقل. 14تلك الدول لمد  

 

 
 

 ً  - : رابعا

(  28/11/2021الموافق )  األبلديوم    مناعتبلارا   يطبق هلاا التعميم

( بسللللب التوقيت المبلي لدولة الكويت  00:01في تمام السللللاعة )

 وبتى أشعارا آخر.

 Based on the decision of the Council of 
Ministers and health authorities in the State of 
Kuwait, and after the evaluation of the global 

corona virus pandemic status please adhere to the 
following: - 
 

First: - 

• Suspend all direct commercial flights arriving to 
the State of Kuwait from  (South Africa - Namibia - 
Botswana - Zimbabwe - Mozambique - Lesotho - 
Eswatini - Zambia - Malawi) except  for air freight 
flights. 
 

Second: -  

• Institutional quarantine will be applied to citizens 
arriving from those countries for a period of 7 
days, first PCR test to be conducted upon arrival 
and second PCR test on the sixth day from the 
arrival date. 

 

Third: - 

• Non-Kuwaiti’s arriving from the above-mentioned 

countries  are not allowed to enter the country, 

either arriving directly or via another country 

unless they have resided outside these countries 

at least (14) days prior arrival to the state of 

Kuwait. 
 

Fourth: -  

• This circular will be effective from Sunday 
(28/11/2021) at (00:01) Kuwait Local time and until 
further notice. 

 
 

 نااب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي 
Deputy Director General 

For Kuwait International Airport Affairs 
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