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 Visa entry from GCC to Kuwait 
إلى دولة  الخلٌجً دول مجلس التعاون مندخول التأشٌرة 

 الكوٌت

  Date/ التارٌخ        
21 December 2015  

Reference/ الرقم المرجعً   
 201512211 

Effective date/ تارٌخ التطبٌق   
IMMEDIATELY 

 

 وٌتبدولة الكمن مدٌر محطة السعودٌة  وردما إلى  نظرا
غٌر مستوفً الشروط التً تسمح لهم  ضٌوفعن وصول 

أن السلطات األمنٌة فً دولة حٌث دولة الكوٌت، لدخول الب
الكوٌت تلزم شركات الطٌران فً مثل هذه الحاالت بإعادة 

كما  للشروط الى الدول  القادمٌن منها  المخالفٌن الضٌوف
درة وق مبلغ بدفع   أنها تفرض غرامه على شركة الطٌران 

مل أعلٌه ن  اعادته.تمت  ضٌف( دٌنار كوٌتً عن كل 555)
 مراعاة الشروط التالٌة:

 
 

ون الهجرة بوزارة ؤاإلدارة العامة لششروط وتعلٌمات 

 : الكوٌتٌة الداخلٌة

ومنحهم سمة  الكوٌتلمقٌمً دول مجلس التعاون بدخول  ٌسمح

صالحة  من المطار تأشٌرة على والحصولدخول للسٌاحة 

المؤقتة لمدة ثالثة أشهر بعد التأكد من توافر الشروط  لإلقامة

 :التالٌة

 

 :من المهن المسموح لها الدخول أن تكون مهنة القادم -1

 المهندسون الصٌادلة االطباء

 القضاة المستشارون المحامون

أعضاء النٌابة 
 العامة

 الصحفٌون األساتذه الجامعٌٌن

 محللً النظم الطٌارون اإلعالمٌون

 مبرمجً
 الكمبٌوتر

 رجال األعمال المدراء

أعضاء السلك 
 الدبلوماسً

أصحاب و مدراء 
ومندوبً الشركات و 
 المؤسسات التجارٌة

الحاصلٌن على 
مؤهالت جامعٌة 
)ضرورة احضار 

صورة من 
الشهادة 
 الجامعٌة(

 

 

 

      According to what we have received from 
SAUDIA manager in Kuwait regarding the arrival of 
some guests who haven’t fulfilled the conditions 
which allow them to enter Kuwait, where security 
authorities in Kuwait abide airline companies in 
such cases to return violating passengers to their 
countries and impose a fine upon the airline 
company to pay 500 KD per each passenger being 
returned. Therefore, the following conditions must 
be fulfilled. 

 
Conditions and instructions of the general 
immigration affairs at the Kuwaiti Ministry of 
Interior: 
 
Residents of GCC are allowed to enter Kuwait and 
are granted tourism visa entry upon arrival valid 
for three months after ensuring they fulfill the 
following conditions: 

 
1. The passenger’s profession has to be one 

of the authorized professions: 
 

Doctors Pharmacists Engineers 

Lawyers Counsellors Judges 

Members of 
public 

prosecutions 

University 
professors 

Journalists 

Media 
personnel 

Pilots Data analysts 

Computer 
programmer 

Managers Businessmen 

Diplomatic 

Travelers with 
a college 

qualifications 
( a copy of the 

certificate 
must be 

provided ) 

Owners, 
Managers and 

Companies 
representatives 
and commercial 
establishments 
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من حملة وثائق أن ٌكون حامل جواز سفر ولٌس  -2

 .السفر أو تذاكر المرور بكافة أنواعها

سفر وإقامة ال تقل صالحٌتها  جواز لدٌهٌكون أن  -3

 إحدى دول مجلس التعاون منعن ستة أشهر 

 .الخلٌجً

قٌود أمنٌة بدولة الكوٌت  بشأنهأن ال ٌكون مسجال  -4

 .من الدخول أو الخروج منها تمنعه

 .ة(عود)سفر  تذكرة حامل القادمأن ٌكون  -5

 .استٌفاء الرسوم المقررة -6

 وان السكن بالكوٌت.أن ٌحدد عند طلب التأشٌرة عن -7

الٌتم منح أو صرف تأشٌرة للجنسٌات التالٌة )  -8

ٌستثنى من ذلك زوجات المواطنٌن السعودٌٌن على 

 ( أن تكون بصحبته

 البنغالية السورية العراقية

 الباكستانية اإليرانية اليمنية

 المانيمار األفغانية
حاملي جوازات السلطة 

 الفلسطنية

 

 -:ولدخول عند الوصال تأشٌرة 

بناء على تعلٌمات اإلدارة العامة لشئون الهجرة بوزارة    

دولة فور  52تقرر منح مواطنً فقد ، بالكوٌت الداخلٌة

وصولهم من خالل المنافذ الحدودٌة دون اشتراط كفٌل أو تعبئة 

النموذج، وٌتم االكتفاء بتسجٌل البٌانات فً الحاسب اآللً مع 

مع توافر  ،ت الدخولتوفٌر كافة متطلبات تسهٌل إجراءا

 -:الشروط التالٌة

 .(عودة)القادمٌن تذاكر سفر لدى أن ٌكون  .1

للسلطات المختصة الحق فً التحفظ ورفض دخول أي  .2

 .شخص لدولة الكوٌت دون إبداء أي توضٌح

من  ٌحمل سجل أمنً غٌر مشرف ٌمنع بموجبه أن ال  .3

 .الدخول أو الخروج منها

صالحٌته تقل ال ن ٌحمل جواز سفر ساري المفعول أ .4

 .أشهر ستة  عن

 .أن ٌحدد عند طلب التأشٌرة عنوان السكن بالكوٌت .5

ات أو جواز ال ُتعتمد  وثائق السفر االضطرارٌة  .6

 ات مرور أو جوازال ات أو جواز ةمؤقتالطوارئ أو ال

 .لالجئٌن

على بصمة الكشف عن المبعدٌن و  المسافرٌنتبصٌم  .7

 .( سنه فما فوق18البصمة العشرٌة لعمر )

توثٌق حركة الدخول ووضع رقم التأشٌرة أعلى ختم  .8

 .الدخول بالجواز

 

2. To hold a valid passport, not a travel 
document or pass documents of all kinds. 

3. To own a passport and residency with 
validity of not less than 6 months in one of 
the GCC countries. 

4. Not to have a criminal file in Kuwait that 
forbids him/her from entering the country 

5. The passenger should have a return ticket 
too. 

6. Pay the required fees. 
7. To indicate his/her residence in Kuwait 

when filling the visa application. 
8. Visa isn’t granted to the following 

nationalities  (none Saudi citizens 
accompanied by Saudi spouses  are 
exempted from below ): 

 

Bengali  Syrian Iraqi 

Pakistani  Iranian  Yemeni 

Palestinian 
passport holders  

Myanmar  Afghani 

 

 Visa upon arrival: 
 
    Based on the instruction of the General 
immigration affairs at the Kuwaiti Ministry of 
Interior, it has been decided to grant 52 nationals 
visa upon arrival without filling an application or 
having a sponsor. Providing data online is enough 
for entering the country along with facilitating 
their entry procedures, as per the following 
conditions: 
 

1- Passengers should have return tickets 
2- Authorities has the right to deny entry any 

visitor without giving any explanation 
3- Not to have a criminal file in Kuwait that 

forbids him/her from entering the country 
4- To own a passport with validity of not less 

than 6 months  
5- Emergency travel documents or emergency 

passports or refugees’ passports are not 
acceptable 

6- Must specify residence in Kuwait while filling 
the application 

7- Have the fingerprint checked for passengers 
to discover deportees and have the 
fingerprints taken for 18 years old 
passengers and above. 
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داخل و خارج  وكالء السفر والسٌاحة علٌه فإننا نهٌب بجمٌع 
المملكة بضرورة اإللتزام بتطبٌق األنظمة واإلجراءات 

عند  (TIMATIC)الدلٌل اآللً لمعلومات السفر ًف المحددة

إجراءات الحجز وإصدار التذاكر وضرورة التحقق من وثائق 
ٌتها وشروط القبول للضٌوف السفر المطلوبة وصالح

وإبالغهم بذلك عند إنشاء سجل الحجز أو عند إصدار التذكرة 
اإللكترونٌة ذلك حرصاً على عدم تعرض الضٌوف لوضع 
غٌر مرٌح ولتفادي الغرامات التً قد تفرض على 

 . "السعودٌة"

 

8- To record arrivals and to add visa number 
above the passport admission stamp 

 
Therefore, all Travel Service Providers inside and 
outside Saudi Arabia should apply the procedures 
mentioned in the TIMATIC when booking or issuing 
tickets, and to ensure the availability of travel 
documents and checking the entry conditions for our 
guests when creating a booking or issuing the ticket, in 
order not to face any situation and avoid any legal fees 
that could be charged upon SAUDIA 
 
 

 National of the 52 countries that are granted visa upon arrival 

 :التً ٌجوز منحهم سمة دخول من المنفذ مباشرة( 25)الدول رعاٌا  

Country  الدولة 

1 
United states 
of America 

27 Saint Marino  27 سان مارٌنو 
الوالٌات المتحدة 

 األمرٌكٌة
1 

2 Britain  28 Lichtenstein  2 برٌطانٌا 28 لٌخشتٌن 

3 France  29 Brunei  3 فرنسا 29 بروناي 

4 Italy  30 Singapore  4 اٌطالٌا 35 سنغافورة 

5 Germany  31 Malaysia  5 ألمانٌا 31 مالٌزٌا 

6 Canada  32 Hong Kong  6 كندا 32 هونج كونج 

7 Australia  33 South Korea  7 استرالٌا 33 كورٌا الجنوبٌة 

8 New Zealand  34 Bhutan 8 نٌوزلندا 34 بوتان 

9 Japan 35  Poland 9 الٌابان 35 بولندا 

10 Netherlands 36 Georgia 15 هولندا 36 جورجٌا 

11 Belgium 37 Vietnam 11 بلجٌكا 37 فٌتنام 

12 Luxembourg  38 Slovenia 12 لوكسمبورج 38 سلوفٌنٌا 

13 Switzerland  39 Estonia 13 سوٌسرا 39 استونٌا 

14 Austria  40 Czech Republic مساالن 45 التشٌك  14 

15 Sweden  41 Turkey  15 السوٌد 41 تركٌا 

16 Norway  42 Bulgaria  16 النروٌج 42 بلغارٌا 

17 Denmark  43 Romania  17 الدانمارك 43 رومانٌا 

18 Portugal  44 Cyprus 18 البرتغال 44 قبرص 

19 Greece  45 Swaziland 19 الٌونان 45 سوزٌالند 

20 Ireland  46 Slovakia  25 اٌرلندا 46 سلوفاكٌا 

21 Finland  47 Cambodia  21 فنلندا 47 كمبودٌا 

22 Spain 48 Latvia  22 اسبانٌا 48 التفٌا 

23 Monaco 49 Laos  23 موناكو 49 الوس 

24 Vatican City 50 Lithuania 24 الفاتٌكان 55 لٌتوانٌا 

25 Iceland 51 Malta 25 اٌسلندا 51 مالطا 

26 Andorra  52 Hungary  26 اندورا 52 هنغارٌا 
 



 
  GDS Sales Strategies          استراتٌجٌات المبٌعات عبر نظم التوزٌع الشامل 

Page 4 of 4 

 

 

 Countries having visa exemption agreement 
 الدول التً لدٌها اتفاقٌات بالدخول بدون تأشٌرات 

 

 

 

 

 

 
  Passport type Country نوع الجوازات الدولة

 Diplomatic, Special & Special Services Turkey 1 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة تركٌا 1

 Diplomatic, Special & Special Services Malta 2 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة مالطا 2

 Diplomatic, Special & Special Services Cyprus 3 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة قبرص 3

 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة + مهمة مصر 4
Diplomatic, Special , Special Services 
& Mission 

Egypt 4 

 Diplomatic, Special & Special Services Azerbaijan 5 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة أذربٌجان 5

 Diplomatic &  Official   Serbia 6 الدبلوماسٌة والرسمٌة صربٌا 6

 Diplomatic, Special & Special Services Morocco 7 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة المغرب 7

 Diplomatic   Spain 8 الدبلوماسٌة اسبانٌا 8

 Diplomatic & Special Bulgaria 9 الدبلوماسٌة + الخاصة بلغارٌا 9

 Diplomatic & Special Italy 10 الدبلوماسٌة + الخاصة إٌطالٌا 11

 Diplomatic & Special Portugal  11 الدبلوماسٌة + الخاصة البرتغال 11

 Diplomatic & Special Peru 12 الدبلوماسٌة + الخاصة بٌرو 12

 Diplomatic & Special Vietnam 13 الدبلوماسٌة + الخاصة فٌتنام 13

 Diplomatic & Special Armenia  14 الدبلوماسٌة + الخاصة أرمٌنٌا 14

 Diplomatic & Special Britain  15 الدبلوماسٌة + الخاصة برٌطانٌا 15

16 
اٌرلندا 

 الشمالٌة
 Diplomatic & Special Northern Ireland 16 الدبلوماسٌة + الخاصة

 Diplomatic, Special & Special Services Philippines 17 الدبلوماسٌة + الخاصة + الرسمٌة فلبٌن 17

 Diplomatic, Special & Special Services France 18 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة فرنسا 18

 Diplomatic, Special & Special Services Tajikistan 19 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة طاجٌكستان 19

 Diplomatic, Official & Special Services Pakistan 20 الدبلوماسٌة + الخاصة + الرسمٌة باكستان 21

 Diplomatic, Special & Special Services Greece 21 الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة الٌونان 21

 Diplomatic, Official & Mission Honduras 22 الدبلوماسٌة + الخاصة + الرسمٌة هندوراس 22

 الصٌن 23
الدبلوماسٌة + الخاصة + الخدمة + 

 جوازات الشئون العامة
Diplomatic, Special , Special Services 
& Passports Public Affairs 

China 23 

 Diplomatic, Official & Mission Mongolia 24 الدبلوماسٌة + الخاصة + الرسمٌة منغولٌا 24

 Diplomatic  Mexico 25 الدبلوماسٌة المكسٌك 25

 Diplomatic, Official & Mission  Hungary 26 الدبلوماسٌة + الخاصة + الرسمٌة هنغارٌا)المجر( 26

 Diplomatic, Special & Special Services Ukraine 27 ٌة + الخاصة + الخدمةالدبلوماس اوكرانٌا 27

28 
جمهورٌة 

 كورٌا
الدبلوماسٌة + الرسمٌة )وجود موافقة 

 مسبقة من وزارة الخارجٌة(
Diplomatic, Mission (Prior approval 
from the ministry of foreign affairs ) 

Korea 28 

29 
جمهورٌة 

 العراق
لوماسٌة )وجود موافقة مسبقة من الدب

 وزارة الخارجٌة(
Diplomatic (Prior approval from the 
ministry of foreign affairs )  

Iraq 29 

 

Saudi Arabian Airlines, GDS Sales Strategies 
 إذا كان لدٌكم أي استفسارات أو تعلٌقات على هذه النشرة، ٌرجى اإلتصال على:

If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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