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 دولال 19اإلجراءات المتخذة بشأن كوفيد 

 دول مجلس التعاون

ي دو  •
ات سارية المفعول مجلس التعاون لالسماح لمواطن  للسفر  والحاصلير  عىل تأشير

 من وإىل السعودية. 

 . ساعة قبل الوصول 48شهادة خلو من فايروس كورونا بصالحية  •

ام • ىلي )مدة  الي  
أيام(  7جميع المسافرين بالتوقيع عىل التعهد الخاص بالحجر المي  

 . ي
ون   والتسجيل بتطبيق "تطمن" اإللكي 

 السعودية

 م. 1/10/2020بتاري    خ إعادة فتح المطار  •

طريق  أو عن للسفارةعن طريق طلب  الدخول يسمح بدخول حامىلي اإلقامة أو  •
ي 
ان العمان  ان السالم(و  الناقالت الوطنية )الطير  طير

 يوم.  14حجر مؤسسي لمدة  •

ة اإلقامة بالسلطنة.  •  تأمير  صحي طول في 

ط  نالعائدي يستثن  الدبلوماسيير   • اطات الصحية عدى شر اىل سلطنة عمان من االشي 
 . ىلي

 الحجر الصحي المي  

يل تطبيق  •  مع وضع سوار التتبع.  "ترصد"تي  

ي  ريال 5دفع رسوم  •
 . عمان 

 عمان

بالدخول لمرافقيهم  والسماحللسياحة  يسمح بدخول مواطنير  دول مجلس التعاون •
يطة مرافقة كفالئهم عىل نفس الرحلة.   حامىلي اإلقامة عىل كفالتهم الشخصية شر

انزيت. ا •  ستمرار حركة الي 

 قطر

يطة تحميل تطبيق  •  . COVID19 DXBيسمح بدخول القادمير  من دولة الكويت شر

  . من السفر ساعة  96قبل  PCRفحص  •

 الوصول.  عند  PCR جراء فحصإ •

 مارات إل ا

ة  • ي دول مجلس التعاون ممن ال يحتاجون لتأشير
يسمح بدخول المقيمير  ومواطن 

 مسبقة باإلضافة لحامىلي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. 

ي  60يخضع القادمون إلجراءات الفحص عىل نفقتهم الخاصة بمبلغ  •
دينار بحرين 

ىلي لمدة
 . أيام 10 والعزل المي  

( قبل السفر. يدفع المسافر تكاليف الفحص عن طريق  •  تطبيق )مجتمع واعي

 البحرين

 الدول العربية

ان التجارية •  . توقيف رحالت الطير

 يسمح فقط بخروج األجانب.  •
 لمغربا

 الجزائر رحالت التجارية. المغلقة عىل  اتالتزال المطار  •

 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــقـنــــــــإدارة ال



ي مطار الملكة علياء عند  PCRيجب عىل القادمير  من دولة الكويت اجراء فحص  •
 
ف

ا ي حالة عدم  مالوصول ومن ثم التوقيع عىل تعهد بااللي  
 
ىلي لمدة أسبوع ف

بالحجر المي  
 اإلصابة. 

ىلي لمدة  PCRالدبلوماسيير  لفحص  عال يخض •
م بتطبيق الحجر المي   عىل ان يلي  

 .  أسبوعير 

ي  •
ون  والحصول عىل رمز ( إلدخال بيانات المسافر visit jordan) اعتماد الموقع االلكي 

 خاص يتم اظهاره للموظف عند الوصول اىل المطار. 

 ألردنا

 يسمح بدخول القادمير  من الكويت.  •

 ساعة من الوصول.  72قبل  PCRالحصول عىل تحليل  •
ي تونس بعد ثالثة أيام من الوصول إليها.  PCRيتم اجراء تحليل  •

 
 ف

 تونس

 

 . 23/9/2020جميع الرحالت ملغية حن  تاري    خ  •

 للرحالت الطبية واإلنسانية والعسكرية. يسمح  •
 

 سوريا 

 

تسمح السلطات المرصية بدخول األجانب وفق ضوابط معينة، وهي الدبلوماسيير   •
ي المنظمات اإلقليمية والدولية، واألقارب من الدرجة األوىل، الزيارات 

وموظف 
 الرسمية والحاالت اإلنسانية، رحالت الشحن والطائرات الخاصة. 

ي لمدة ال تتجاوز الفحص  •  . ساعة 72الطن 

 مرص

 

ي لمدة ال تتجاوز  •  ساعة قبل السفر.  48الفحص الطن 

•  .  يخضع المسافر للفحص والحجر الصحي
 

 العراق

 

 أو فحص عند الوصول عىل نفقة المسافر.  ساعة 48قبل  PCRشهادة فحص  •

ىلي  •
 يوم.  14حجر مي  

 

 أربيل

 اليمن . فحص حراري للمواطنير  اليمنيير  عند الوصول •
سنة مع نتيجة  12ما عدى األطفال دون  ساعة كحد أقىص 96خالل  PCRشهادة  •

 فحص سلبية. 

عىل جميع المسافرين القادمير  إىل لبنان تعبئة اإلستمارة الصحية المتوفرة عن طريق  •
 . ي
ون   الموقع اإللكي 

ساعة من الوصول كحد أقىص  72عند الوصول إىل لبنان، إما إجراء فحص آخر بعد  •
ي لمدة 

 
ىلي أو الفندف

ام بالحجر المي   أيام من تاري    خ  10عىل نفقتهم الخاصة أو اإللي  
 الوصول. 

 لبنان



 . يسمح بدخول الكويتيير   •

 . PCRشهادة فحص   •
ي 
 جيبون 

 11/9/2020إستئناف الرحالت الجوية من تاري    خ  •

 أيام كحد أقىص.  3 مدتهPCR تقديم فحص  •

ي حالة اإلصابة.  14التعهد بتحمل كافة مصاريف الفحص والحجر لمدة  •
 
 يوم ف

 تعبئة إستمارة تتبع للمسافر قبل الوصول.  •

 موريتانيا

ساعة  72سلبية معتمدة صادرة قبل  PCRعىل جميع القادمير  ابراز شهادة فحص  •
 األطفال دون سن السادسة.  بإستثناء من تاري    خ الدخول

ساعة عند  72تجاوزت مدته  PCRال تعتمد السلطات الصحية السودانية فحص  •
 الدخول للسودان. 

 تعبئة إستمارة بيانات المسافر عند الوصول.  •

 من تاري    خ  •
ً
 . م16/9/2020تم إلغاء الحجر الصحي للقادمير  اعتبارا

ي للمواطنير  السودانيير  عند المغادرة.  •
 فحص مجان 

 السودان

 ( ساعة من الوصول. 48للقادمير  قبل ) PCR)فحص ) •

، رجال االعمال، السياح الزائرين باستثناء )الوفود الرسمية يوم 14حجر صحي لمدة  •
ة(  . لمدة قصير

إقليم 
 كردستان

 موريتانيا المطار مغلق حن  إشعار آخر.  •

 دول آسيوية

 وحامىلي اإلقامة والعالج •
وط معينة.  يسمح بدخول الدبلوماسيير   وفق شر

ي  •
ة سياحية والن  أما فيما يخص السياح األجانب فمن المقرر الموافقة لهم عىل تأشير

.  1/10/2020سيبدأ العمل فيها بتاري    خ 
ً
 إال انه لم يتم اإلعالن عنه رسميا

 تايلند 

إلغاء القيود بالنسبة للدخول والخروج للمواطنير  األجانب بواسطة الخطوط الجوية  •
 .  والقطار بمراعات الحجر الصحي

 . (PCR)شهادة  •

ىلي لمدة  •
 يوم.  14حجر مي  

 أوزبكستان

 للسياحة. يمنع السفر  •

 ساعة.  96قبل الوصول للمطار لمدة ال تتجاوز  PCRفحص ال •

ي حاله عدم يوم عىل نفقة  14حجر مؤسسي لمدة  •
 
المسافر للمواطنير  اإليرانيير  ف

 . حصولهم عىل نتيجة الفحص

  ال •
ً
ات سياحية حاليا  . يوجد تأشير

 إيران

 . يسمح للدخول من نهاية أغسطس •

ط  •  . ساعة من السفر 72قبل  PCR وفحصلياىلي  5اإلقامة عن  لأال تقبشر
يالنكا  سير

ي حن  إشعار آخر.  •  نيبال ال يسمح بدخول أي مسافر أجنن 

 يسمح الدخول لبعض االستثناءات •

ي والحجر الصحي لمدة  •  يوم.  14الفحص الطن 
 باكستان

.  واألقاربال يسمح بدخول األجانب باستثناء حامىلي اإلقامة  •  الفلبير   والدبلوماسيير 



ة لألنشطة التجارية  •  واألعمال. تمنح التأشير

 . أيام 5فحص الحمض النووي لمدة ال تزيد عن  •

 -الصير  
 كوانزو

اتحامىلي اإلقامة  باستثناءبدخول األجانب  حيسمال  • التجارية مع الحجر  والتأشير
 . يوم 14لمدة 

ة تحدد  • ة المدى لرجال األعمال مع العزل الشخىصي لمدة قصير ة قصير   تمنح تأشير
 . من قبل السلطات

ي لمدة  •  . ساعة من الوصول 72عن  د ال تزيفحص طن 

 تايوان

 

ي المقيمير   باستثناءبدخول األجانب  حال يسم •
 وتايوان.  ومكاو الصير   ومواطن 

ي لمدة  •  . يوم 14ساعة مع الحجر المؤسسي لمدة  72عن  د ال تزيفحص طن 
 

 هونغ كونغ

 ال يسمح بدخول األجانب باستثناء حامىلي اإلقامة وللمهمات الرسمية والطلبة.  •
كوريا 
 الجنوبية

 بوتان . غير مسموح بدخول األجانب، باستثناء الدبلوماسيير  والمقيمير   •

 

طيسمح بدخول المسافرين األجانب للسياحة  • تقديم بطاقة إقرار بالحالة  ويشي 
 . الصحية

 المالديف

 يسمح بالدخول لحامىلي اإلقامة.  •

ىلي لمدة  •
ط الحجر المي   يوم أو اىل حير  صدور  14يسمح بدخول الدبلوماسيير  بشر

 . ي  نتائج الفحص الطن 

 ساعة.  72موعد السفر ب    قبل PCR فحص •

 اليابان

 غالديشبن ليست من هذه الدول.  والكويتالسماح لبعض الدول للتشغيل إىل بنغالديش  •

ة  PCRشهادة  •  ساعة.  72خالل في 

يا •  ندونيسيا(إ-الفلبير  -السماح للطائرات األجنبية من دخول البالد باستثناء )مالير 

ألف دوالر  50 بقيمة تغطية الطبيةلل األدن  الحد  تقديم شهادة التأمير  الصحي مع •
كة تأمير  بتكلفة  ،أمريكي   يوم.  20دوالر أمريكي صالحة لمدة  90أو التعاقد مع شر

 بلساعة ق 24( وانتظار النتيجة خالل PCR) سحةجميع الركاب بأخذ م يجب عىل •
 دخول البالد. 

ي المطار بمبلغ مبلغ يجب إيداع  •
 
جع ف .  2000ماىلي مسي   دوالر أمريكي

 يوم.  14 لمدة حجر صحي  •

 كمبوديا

 للعمل والشؤون الخاصة.  الذي يحملون إقامة سارية المفعولألجانب يسمح بدخول ا •

 بيان حالة.  الستخراج والقنصليةتقديم شهادة فحص سلبية إىل السفارات  •

ه وإذا  قبل السفر  ساعة 48الحمض النووي لحد أقىص  اختبار  • إذا كانت الرحلة مباشر
ة تؤخذ مسحة من بلد العبور عن طريق المراكز الصحية المعتمدة من قبل  غير مباشر

 . ”WeChat“شهادة الخلو عن طريق تطبيق  ورفعالسفارة 

 الصير  



الزام جميع الركاب الصينيير  واألجانب الذين سيسافرون من الكويت إىل الصير  إجراء  •
اختبار الحمض النووي واختبار األجسام المضادة، وتقديمها للسفارة للحصول عىل 

 .  الرمز الصحي

ىلي للسفراء ورؤساء البعثات والقائمير  باألعمال وعائالتهم لمدة ) •
( يوم 14عزل مي  

 من 
ً
 م2020فمي  نو  6اعتبارا

 الحجر المؤسسي تحدده السلطات الصحية.  •

 . والطلبةال يسمح بدخول األجانب باستثناء حامىلي اإلقامة  •

يا، تايوان وفيتنام  • ، مالير  اليا، ماكاو، الصير 
ي أسي 

يخضع حامىلي اإلقامة من مواطن 
ىلي لمدة 

 أيام.  7للحجر المي  

ي لمدة ال تزيد عن  • ي الدول يوم  14الحجر المؤسسي و ساعة  72فحص طن 
لمواطن 

 يتحملها المسافر عىل نفقته. األخرى 

  . ”Trace Together“تحميل تطبيق  •

 سنغافورة

 يسمح بدخول األجانب.  •

 أيام.  7 ىصقبل السفر لحد أق PCRشهادة  •

ي مركز الحجر لحير  ظهور   PCRالفحص عند الوصول لمن ال يحمل شهادة  •
 
والبقاء ف

 النتيجة. 

ونية.  •  يطلب من جميع المسافرين إكمال المعلومات للبطاقة الصحية االلكي 

 إندونيسيا

الحظر عىل خدمات الركاب التجارية الدولية المجدولة من واىل الهند حن  تاري    خ  •
م باستثناء جميع عمليات الشحن الدولية والرحالت الجوية المعتمدة 30/9/2020

ي ال
ان المدن   هندي. بشكل خاص من قبل الطير

 الهند

 من تاري    خ  يسمح بدخول األجانب •
ً
 صحي الحجر ال رسوممع دفع  24/9/2020إعتبارا

 . (دوالر أمريكي  1132) اإللزامي 
يا  مالير 

باستثناء دخول األجانب للمهام  رحالت التجاريةالمطارات مغلقة امام الال تزال  •
ورية  . الرص 

 تحدده السلطات حسب تصنيف دولة المسافر.  يوم 14-3 ما بير  حجر مؤسسي  •

 . تحمل المسافر تكاليف الحجر ي •

 .دوالر بروناوي للمقيمير   300رسوم الفحص  •

ام بالحجر الصحي  • .  اعفاء الدبلوماسيير  من الرسوم وااللي   ىلي
 المي  

 بروناي 

 . 2020مطار منغوليا مغلق أمام الرحالت التجارية الدولية حن  نهاية أكتوبر  •

 وحامىلي اإلقامة. يسمح  •
 بدخول الدبلوماسيير 

 يوم.  21الحجر الصحي لمدة  •

 منغوليا

مون بإحضار شهادة  ة وعوائلهمبيسمح بدخول الدبلوماسيير  واشهم والطل • ولكن يلي  
PCR  يوم.  14أيام قبل السفر ويتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة  3صالحة لمدة 

 فيتنام

 الدولية وأغالق الحدود. تعليق دخول السياح والرحالت  •
كوريا 
 الشمالية

 دول أوروبا



 أذربيجان . نغير مسموح بدخول األجانب حن  اآل •

 . والخليجيير  إىل سويشا  الكويتيير  ال يسمح بدخول المواطنير   •

ط الخضوع للحجر  • الدول المسموح لها بالسفر اىل سويشا هي الدول األوروبية بشر
ي السويشية لمدة

ي األراض 
 
 أيام.  10 الصحي ف

 سويشا

ي بغرض العالج  • يسمح بدخول المسافرين األجانب خارج دول االتحاد األورون 
 . 1/7/2020والدراسة فقط اعتبارا من تاري    خ 

 اسبانيا

ي إحدى الدول المصنفة من الدول اآلمنة لمدة  •
 
يسمح بدخول المسافرين المقيمير  ف

 يوم.  14

 موعد السفر. ساعة من  72 إجراء فحص فايروس كورونا قبل •

للمواطنير  والحاصلير  عىل اإلقامة المالطية تقديم شاهدة فحص فايروس كورونا  •
 أيام.  7لمدة ال تزيد عن 

 أيام من تاري    خ الوصول اىل مالطا.  10اىل  7فحص اخر بعد  •

اإلا •  من تاري    خ الوصول.  14بالحجر الصحي لمدة  ملي  

 مالطا

 بولندا. بدخول المواطنير  الكويتيير  اىل  غير مسموح •

يجوز لألجانب الدخول اىل بولندا بعد الحصول عىل الموافقة من القائد العام لحرس  •
 الحدود. 

 بولندا

ي اإلتحاد  •
ي تمديد الحظر لكافة مواطن   . األورون 

ي دولة الكويت.  •
 غير مسموح بدخول مواطن 

 اليونان

إطالق الرحالت السياحية والدورية بشكل طبيعي لجميع الدول من تاري    خ  •
 م. 7/9/2020

المسافرين القادمير  من الدول ذات المنطقة الحمراء من  لجميع PCR فحص شهادة  •
 . ي  خارج االتحاد األورون 

ي الخاص  24تعبئة بيانات السفر قبل  •
ون  ساعة من السفر عىل الموقع االلكي 

  بالسلطات الصحية. 

 عند الوصول.  PCRفحص  •

ىلي لحير  ظهور نتيجة الفحص.  •
 حجر مي  

ىلي عند البقاء  •
ي إحدى الدول المصنفة من الدول  14اإلعفاء من الحجر المي  

 
يوم ف

 اآلمنة قبل السفر إىل سلوفاكيا. 

ي  •  من خارج االتحاد األورون 
م جميع القادمير   

 للحجر  خضوعغير األمنة للمن الدول يلي 
ىلي 
 والخضوع لفحص كورونا خالل اليوم الخامس من قدومهم.  المي  

•  . ىلي
 القادمير  من الدول االمنة من الحجر المي  

 يعف 

 اسلوفاكي

ي قائمة البلدان منخفضة الخطورة.  ال •
 
ي الدول غير المصنفة ف

 يسمح بدخول مواطن 

 يسمح بدخول الدبلوماسيير  فقط.  •

 . ىصأيام كحد أق 5شهادة خلو بصالحية  •

 التشيك

ط أن يكون لديهم اختبار  • ي   PCRيسمح لجميع المواطنير  األجانب بالدخول بشر  سلن 
 ساعة قبل السفر.  48لمدة 

البوسنة 
 والهرسك



من إحضار نتيجة الفحص عند  وموظفير  المنظمات الدولية نيستثن  الدبلوماسيو  •
 الوصول. 

ط إبراز المسافر  حال يسم •  بدخول المسافرين من الدول المصنفة عالية الخطورة أو بشر

 ات مقنعة للدخول. ر مي   •
 الدنمارك

 ال يسمح بدخول القادمون من دولة الكويت.  •

وي    ج، ايسلندا،  • ، المملكة المتحدة، الي  ي الدخول فقط لدول االتحاد األورون 
 وليختنشتاين وسويشا. 

 السويد

وري حن  تاري    خ  تمديد السفر الغير  •  م. 15/1/2021ض 

ي دوليسمح با •
.  لدخول لمواطن  ي  منطقة الشمال ودول اإلتحاد األورون 

وي    ج  الي 

 14يجب عىل جميع الركاب القادمير  إىل آيسلندا االختيار بير  الحجر الصحي لمدة  •
 أيام.  6-5يوًم أو اجراء االختبار المزدوج إىل جانب الحجر لمدة 

 يحرص  شهادة خلو. ال يفرض الحجر عىل من  •

 آيسلندا

ي والمملكة المتحدة يسمح لهم  المواطنير  الكويتيير   •  من دول األعضاء األورن 
القادمير 

 . PCRبدخول بلغاريا من غير شهادة 

 ساعة.  72 خلو بصالحيةشهادة إبراز  القادمون من الكويت المواطنون عىل •

 بلغاريا

اليزال  والقرار  28/9/2020لغاية  29/8/2020من  منع دخول المواطنير  األجانب •
 .
ً
 نافذا

 أوكرانيا

ي إحدى الدول  14بعد مرور  السماح بدخول المواطنير  الكويتيير   •
 
 من إقامتهم ف

ً
يوما

 المدرجة ضمن قائمة السفر اآلمن. 

ي الخاص بالسلطات الصحية.  •
ون   تعبئة استمارة عن طريق الموقع اإللكي 

 بلجيكا

 المقيمير  والدبلوماسيير  والطلبة. يسمح بدخول  •

 . PCRشهادة  •
 لكسمبورغ

 مسموح بدخول مواطنيها.  وغير  تعتي  دولة الكويت من الدول المحظورة •

ي الكويت مع تقديم يسمح بدخول الدبلوماسيير  و  •
 
شهادة حاالت العالج الغير متوفر ف

PCR  أقىص.  كحد   ساعة 48 مدتها 

ىلي  •
ام بالحجر المي   ي المستشف   االلي  

 
كانت نتيجة الفحص الصادرة   إذا يوم  14لمدة  أو ف

 من المطارات األلمانية إيجابية. 

 لمانياا

 تم وضع الكويت بقائمة الدول الموبوءة.  •

 قامة، الدبلوماسيير  والعالج فقط. اإل حامىلي يسمح بدخول  •

 ساعة من موعد السفر.  72قبل  PCRشهادة  •

ىلي  •
 أيام.  10حجر مي  

 النمسا

ص بدخول المواطنير  من دولة الكويت باعتبارها من الدول المحظورة.  حيسمال  •  قي 

 يسمح بدخول األجانب من حامىلي اإلقامات الدائمة والمؤقتة.  •

ي عند الوصول.  •  الفحص الطن 

اء لمدة  • ي دولة الكويت بعد إقامتهم بدول القائمة الخرص 
 14يسمح بدخول مواطن 

 .يوم

 ضبيا



 الجبل األسود من دولة الكويت.  ال يسمح بدخول القادمير   •

ي كامل البالد اعتبارا من  •
 
 م. 2020نوفمي  حن  األول من ديسمي   30فرض حجر صحي ف

ي دولة الكويت باستثناء حامىلي اإلقامةالاليزال  •
 . الدائمة منع ساريا امام مواطن 

 فرنسا

اطات مسبقة.  •  تركيا يسمح بدخول األجانب بدون أي اشي 

 استونيا . القادمير  للسياحة إال من لدية إقامة أو للدراسةال يسمح بدخول  •

 التفيا . ال يسمح بدخول القادمير  للسياحة إال من لدية إقامة أو للدراسة •

ي  •
 
يطة تقديم حجز فندف  روسيا  أو امتالك عقار أو أقارب. يسمح بدخول القادمير  للسياحة شر

ي القائمة الصادرة عن االتحاد  •
 
م اليونان ف ي الخاصة بدخول المسافرين تلي   األورون 

ي المنظمات 
ي من ذلك الدبلوماسيير  المعتمدين وموظف 

األجانب اىل أراضيها، وتستثن 
 . ي  الدولية اىل جانب الطاقم الطن 

 كرواتيا

ي اإلتحاد  باستثناءال يسمح بدخول األجانب  •
حامىلي اإلقامة والدبلوماسيير  ومواطن 

ي   . األورون 
 ليتوانا

ي الهنغارية باستثناء الطالب غير مسموح دخول  •
المسافرين األجانب اىل األراض 

.  والمرض    والدبلوماسيير 

ي المطار أو إبراز شهادة فحص •
 
 . فحص القادمير  إليها ف

 رومانيا

ي  • ي دول االتحاد األورون 
 هنغاريا . يسمح فقط بدخول المسافرين األجانب من مواطن 

ات للمواطنير  الكويتيير   • ات صالحة تعليق استخدام التأشير ممن لديهم تأشير
 لدخول أيرلندا. 

ة األمد لدخول أيرلندا بعرض السياحة  • ات قصير وقف استقبال طلبات إصدار التأشير
 باستثناء: 

•  . ي قطاع الصحي
 
 العاملير  أو الباحثير  ف

 األجانب الذين لديهم إقامة، األقارب من الدرجة األوىل.  •

، الطلبة، الدبلوماسيير   •  .الموظفير 

 ايرلندا

ي  والدبلوماسيير  يسمح بدخول حامىلي اإلقامة  •
ي  ومواطن   وبريطانيا اإلتحاد األورون 

ازيل.   والي 

 . ساعة 72ركوب الطائرة ب   قبل COVID-19بالسارس إجراء فحص العدوى  •

 كوسوفو

ي  • ي اإلتحاد األورون 
.  يسمح بدخول مواطن  تغال وحامىلي اإلقامات والدبلوماسيير   الي 

 الدول الغير مستقرة. التزال دولة الكويت من  •

 ساعة.  48 ز (لمده ال تتجاو PCRفحص ) •

•  .  حجر صحي

 سلوفينيا

 سلبية.  PCRشهادة  •

يوم واالنعزال عن المخالطة، الدبلوماسيير  وأشهم  14الحجر الصحي لمدة  •
ط.   استأنفاهم من هذا الشر

وط الحجر عقوبة غرامة تصل إىل  • ي حال كش شر
 
 .£1000ف

 بريطانيا

ي تختلف القيود واإلجراءات حسب بلد المسافر والوجهة القادم منها  •
تم تحديدها  والن 

 مجموعات.  6ب  
 إيطاليا



 (. F)المجموعة  بدخول الكويتيير  ال يسمح  •

 ساعة.  72بحد أقىص   PCRشهادة •

 فحص إجباري عند الوصول.  •

ىلي لمدة  •
 يوم.  14حجر مي  

 أمريكا الشمالية

ا، الطلبة، حامىلي اإلقامة يسمح بدخ  ول األج  انب من  •
العمال الحاصلير  عىل فير 

.  الدائمة  والدبلوماسيير 

 للسياحة او للعالج دون أي مشاكل.  يسمح بدخول المسافرين الكويتيير   •

 يوم.  14 ز حجر صحي تطوعي ال يتجاو  •

 . المستجدين للعام الدراسي الحاىلي  عدم قبول الطلبة الكويتيير   •

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 . 9/2020/ 30جميع الرحالت ملغية حن  تاري    خ  •

 . والطلبة وعالجالدبلوماسيير  ال يسمح بدخول المسافرين األجانب، باستثناء  •

ىلي لمدة  •
 يوم.  14حجر مي  

 كندا

 مريكا الجنوبية وأمريكا الوسىط والكاريب   دول أ

كات معينة.  ةإعادة فتح بعض الرحالت إىل دول محدد •  ىلي يتش وشر

 كوادوراإل . كيتو داخل البالد وخارجها   الرحالت من مطار استئناف  •

و إعادة تشغيل الرحالت الداخلية فقط.  •  بير

ية والبحرية والجوية مغلقة.  •  التزال المنافذ الي 

•  .  يسمح بدخول الدبلوماسيير 
 بوليفيا

ورية  والحاالت الدبلوماسيير   بدخول األجانب باستثناء حال يسم • القصوى الغير الرص 
 للتأجيل. قابلة 

 م. 2020أكتوبر  1من المحتمل إستئناف الرحالت التجارية بتاري    خ  •

 رجنتير  األ

ة من  CHARTERيسمح بدخول السياح عن طريق رحالت  • ويتم نقلهم مباشر
 المطارات إىل المنتجعات السياحية ويمنع خروجهم. 

حيث توجد عيادات طبية متخصصة داخل  PCRيجب الخضوع إىل فحص  •
 المنتجعات. 

 كوبا  

ي عند الوصول.  ساعة 48قبل  PCRشهادة  •  من السفر وإجراء الفحص الطن 

 تعبئة استمارة عند الوصول إىل المطار.  •

ي المطار.  100 •
 
 دوالر أمريكي لعمل الفحص ف

انتيغوا 
 وباربودا

 ساعة.  48 صالحيةب خلو شهادة  •

 يوم.  14 لمدة حجر صحي  •
 سانت لوسيا

 مازالت المطارات مغلقة.  •
ترينيداد 
 وتوباغو

 ويتم استثناء الحاالت اإلنسانية.  م22/9/2020تم اغالق جميع الرحالت حن  تاري    خ  •

 ساعة سواء كان مغادر أو قادم أو ترانزيت.  48شهادة خلو بصالحية  •
 بنما



 قبل المغادرة أو الوصول.  أيام 5بصالحية  خلو شهادة  •

 لما تحدده السلطات المختصة.  حجر صحي  •
ً
 وفقا

سانت 
فينسنت 
 والغرينادين

 قياس درجات الحرارة عند الوصول وقبل صعود الطائرة.  •

ي من أي أعراض.  •
 تعبئة لنموذج يفيد بأن المسافر ال يعان 

 المكسيك

ط الحصول عىل شهادة  •  .أيام 5 بصالحية PCRيسمح بدخول المسافرين بشر

•  . ي
 
ي الحجر الصحي لحير  التعاف

 
 عىل من تتأكد إصابته البقاء ف

 الدومنيكان 

ان أمام الرحالت الداخلية فقط.  •  فتح الطير

 مازالت الرحالت الدولية مغلقة حن  اشعار أخر.  •
 غواتيماال

ان تسير بشكل طبيعي  •  نيكاراغوا توجد أية قيود مفروضة من السلطات.  وال حركة الطير

ان أمام الرحالت الداخلية فقط.  •  فتح الطير

 مازالت الرحالت الدولية مغلقة حن  اشعار أخر.  •
 هندوراس 

 غويانا م. 2020ة تمديد العمل بقرار تعليق الرحالت الجوية الدولية حن  نهاي •

اطات الصحية وتقديم فحص خلو من يسمح بدخول  • ام باالشي  ط االلي   السياح بشر
 فايروس كورونا. 

. شهادة تأمير  ص ا المسافرين ان يحملو يجب عىل  •  حي

ازيل  الي 

 فريقيادول أ

ط تقديمهم  يسمح بدخول الكويتيير   •  .أيام 3 بصالحية PCRشهادة بشر

 عند الوصول. ختبار فحص كورونا إل  الخضوع •

 من  4إىل  3معدل الرحالت اليومي من  •
ً
 إىل  10رحالت إبتداءا

ً
.  6صباحا

ً
 مساءا

 الغابون

 من تاري    خ  •
ً
 . 18/9/2020السماح بالسفر الدوىلي إعتبارا

، ويخضع المسافرون يسمح بالسفر من وإىل ناميبيا عي  مطار هوسي   • كوتاكو الدوىلي
 للحجر الصحي عىل نفقتهم الخاصة. 

 ناميبيا

ي قبل السفر.  •
ون  ورة تسجيل المسافر بياناته عىل الموقع اإللكي   ض 

 عند الوصول للمطار.  togosafe)تحميل تطبيق ) •

ي توغو.  72إجراء فحص قبل  •
 ساعة من مغادرة أراض 

 أقىص.  أيام من الوصول كحد  5إجراء فحص آخر بعد  •

ي لحير  ظهور النتيجة.   PCRفحص  •
 عند الوصول ، و الحجر الذان 

 يورو.  60رسوم الفحص  •

 توغو

 ساعة من تاري    خ إصدارها.  72لمدة ال تتجاوز  PCRتقديم شهادة  •

 الفحص عند الوصول.  •

 دوالر.  50رسوم الفحص  •

ي حالة إصابته بالفايروس.  •
 
ي ف

 يحصل المسافر عىل عالج مجان 

 النيجر

ساعة من وصولهم إىل أديس  72سلبية قبل  PCRحجر صحي لمن ال يحمل شهادة  •
 أيام.  7 لمدةأبابا 

 ساعة.  72 بصالحيةسلبية  PCRشهادة  •

 أثيوبيا



 سيتم فتح المطار الدوىلي للسائحير   •

 ساعة.  72بصالحية سلبية  PCRشهادة  •
 أوغندا

 يسمح بدخول السياح.  •

ي الرسوم الفحص  • ،  83طن   ساعة.  72النتيجة خالل دوالر أمريكي

، النتيجة خالل  125رسوم الفحص الشي    ع  •  ساعة.  24-6دوالر أمريكي

ي  •
ون  ي الموقع اإللكي 

 
عند الوصول مع إمكانية دفع  وتقديمها تعبئة إستمارة صحية ف
ي الموقع. 

 
 رسوم الفحص ف

 المغادرة،أيام فهو غير ملزم بعمل الفحص قبل  3إذا كانت مدة إقامة المسافر أقل من  •
ي آخر.  أيام، 3زادت عن  إذا أما   فعليه إجراء فحص طن 

 موعد السفر. من أيام  3 قبل المسافر المغادر أن يقوم بالفحص إلزام •

•  . ي
ي حال تأكيد اإلصابة يخضع المسافر إىل العالج المجان 

 
 ف

 بنير  

 . 1/9/2020فتح المطار أمام الرحالت الدولية بتاري    خ  •

 . ساعة 72صالحية ب PCRشهادة خلو  •

الموقع  عي   ل الذي يتم إجراؤه عند الوصو  دوالر  150بقيمة   PCR دفع رسوم فحص •
ان قبل السفر.  كة لطير  وتقديم إثبات الدفع لشر

 غانا

 ساعة.  72بصالحية   PCRشهادة فحص  •

ي  •
ون   دوالر.  90بقيمة  دفع الرسوم عن طريق الموقع اإللكي 

 إجراء الفحص عند الوصول.  •

ىلي لمدة الحجر  •
اف السلطات الصحية.  14المي    يوم تحت إشر

 ساحل العاج

 ساعة.  72بصالحية   PCRفحص  •

ي المطار  •
 
إذا لم يحمل المسافر شهادة فحص عند الوصول، سيتم إجراء الفحص ف

ي الفندق لمدة  155بقيمة 
 
 ساعة حن  تتوفر النتائج.  72دوالر والحجر ف

 بوركينا فاسو

ي  •
 لديها نسب إصابات مشابهة لجنوب أفريقيا. يسمح بالسفر للدول الن 

 ساعة.  72 بصالحيةشهادة فحص  •

م بالحجر الصحي عىل حسابة الخاص.  • ي حالة لم يقدم المسافر شهادة فحص يلي  
 
 ف

ي تظهر عليهم أعراض اإلصابة.  •
 يفرض حجر صحي عىل المسافرين الن 

 ".  COVID ALERT SOUTH AFRICAتحميل تطبيق " •

 جنوب أفريقيا

ي قبل الوصول.  االستمارةتعبئة  •
ون   الصحية عي  الموقع اإللكي 

دوالر إلجراء الفحص عند  65أيام قبل الوصول ، أو دفع  7بحد أقىص   PCRشهادة  •
ي الفندق لحير  صدور النتيجة. 

 
 الوصول و الحجر الصحي ف

ىلي لمدة  •
اف السلطات الصحية.  14الحجر الصحي المي    يوم تحت إشر

 ماىلي 

 السنغال ساعة.  72أقىص  بحد   PCRشهادة  •

 ساعة.  72بحد أقىص   PCRشهادة  •

ي حال وجود مسافر مصاب يتم حجر مسافرين  •
 
 يوم.  14ف

 غينيا بيساو

دي ساعة.  72بحد أقىص   PCRشهادة  •  كابو فير
 



  



 

ال  يا و نيوزيالنداأستر

 الحدود مغلقة )الجو أو البحر( •

 . والمقيمون المواطنونو يسمح بدخول الدبلوماسيير   •

ىلي تحدده السلطاتحجر  •
 يوم.  14لمدة  مؤسسي أو مي  

 انيوزيالند

اليير  وحاملير  اإلقامة الدائمة والمواطنير   •
اليا للمواطنير  االسي 

السماح بالسفر إىل اسي 
اليا فقط.  ي اسي 

 
 النيوزلنديير  المقيمير  ف

 يوم.  14يخضع المسافرين للحجر اإلجباري لمدة  •

اليا، ويقوم بمسحة أخرى  48خالل  PCR يتم عمل فحص • ساعة من الوصول إىل اسي 
ي عشر من مدة الحجر. 

 خالل اليوم العاشر والثان 

يسمح بدخول حامىلي الجنسيات األخرى عن طريق الحصول عىل استثناء من وزارة  •
الية.   الداخلية األسي 

اليا  أسي 

 


