
 

 

 مهاجرت به کویت 

 و اخذ اقامت از روشهای مختلف در کویت

مهاجرت به کویت، شرایط دریافت اقامت در کویت و انواع روش های مهاجرت به کشور کویت در این مقاله مورد  

گیرد. آیا امکان مهاجرت از طریق کار در کویت وجود دارد؟ آدرس سایت مهاجرتی که  بررسی و تحلیل قرار می 

ان کجاست؟ ما در این مقاله سعی  تهر در  کویت  سفارت آدرس  در زمینه ویزای کویت اقدام می کند چیست؟ 

داریم که به همه سواالت شما در رابطه با مهاجرت به کویت پاسخ دهیم. امیدواریم که این مقاله به پرسش های  

شما پاسخ دهد اما در صورتی که پاسخ سواالت خود را در این مقاله دریافت نکردید می توانید پرسش های خود  

ساعت به   ۲۴نتهایی در قسمت دیدگاه ها درج نمایید و مشاورین ما ظرف را در پایین همین مقاله بخش ا

موسسه حقوقی   سواالت شما پاسخ خواهند داد. اگر نیاز به مشاوره رایگان نیز دارید می توانید با مشاورین ما در 

 .دریافت کنید تماس بگیرید و مشاوره رایگان ( اتریشMIE )ملک پور 

 شرایط مهاجرت به کویت )چگونه به کویت مهاجرت کنیم( 

چگونه به کویت مهاجرت کنیم مهاجرت راه های مختلفی دارد. ما در این بخش راه های مهاجرت به کویت را  

در  بررسی می نماییم. البته بهتر است که اگر به فکر مهاجرت دائم به کشوری هستید ابتدا قوانین اعطای تابعیت  

کشورها را مطالعه نمایید. کشورهای عربی مثل کویت در اعطای تابعیت قوانین بسیار سختی دارند. روشهای  

گذاری، کار، تحصیل ، ازدواج، تولد، پناهندگی و مهاجرت برای  طریق است که شامل سرمایه  ۷مهاجرت 

 :پردازیماز این طرق می هنرمندان و افراد موفق است. در ادامه به بررسی راه های مهاجرت به کویت 

 مهاجرت به کویت برای کار

کویت یکی از کشورهای مرفه عربی است که از دیرباز با ایران مراودات تجاری داشته است. واحد پول این کشور  

دینار کویت است و ارزش پول آنها در برابری با ریال بسیار باالست و همین امر یکی از دالیل مهاجرت افراد  

  آورند می  دست به  نفت از  که درآمدهایی   با ه این کشور محسوب می گردد. مردم کویت چون جویای کار ب

  کویت   کشور  در  که شده باعث امر  همین و  هستند  کار دنبال  به  کمتر  بنابراین کنند می  تجربه  را  مرفهی زندگی

ی توجه به نرخ بیکاری  کار مهاجرت  در  مهم فاکتورهای  از  یکی. باشد  داشته وجود زیاد  بسیار خارجی  کار نیروی 

درصد است و همین امر نشان دهنده شرایط مساعد کاری در کویت    ۳  کویت  کشور  در  بیکاری  نرخ  کشورهاست. 

است. شرایط کار در کویت به این صورت است که شخص باید حتما پیشنهاد کار از یک کارفرمای تابع کویت  
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کویت باشد تا بتواند جاب آفر صادر نماید. در صورتی که  کنیم کارفرما حتماً باید تبعه داشته باشد تاکید می 

تواند از طریق سفارت کویت در تهران اقدام نماید در صورتی که  شخصی این نامه را داشته باشد به راحتی می 

تمایل دارید در کشور کویت مشغول به کار شوید توجه به لیست مشاغل مورد نیاز در کویت اهمیت دارد. البته  

نکته مهم را ذکر کنیم که کشورهای عربی از جمله کویت به راحتی اقامت دائم و تابعیت نمی دهند و   باید این

 .پس از پایان قرارداد کاری در صورتی که قرارداد کاری جدیدی منعقد نگردد باید کشور کویت را ترک نمایید 

 نمودار نرخ بیکاری در کویت 

 

 مهاجرت به کویت از طریق تحصیل 

مهاجرت تحصیلی نیازمند تحقیق در مورد دانشگاه ها، رنکینگ آنها، سطح علمی و اقامت پس از تحصیل و  

هاجرت تحصیلی به کشور کویت شاید گزینه مناسبی نباشد چرا که تحصیل  همچنین زندگی در کشورهاست. م

های باالیی دارد. همچنین وقتی می شود با  در این کشور به زبان عربی است و تحصیل به زبان انگلیسی هزینه 

النه  همین شرایط در کشورهای تاپ اروپایی و کانادا تحصیل نمود و در نهایت اقامت کاری دریافت کرد خیلی عاق

نیست که در کویت درس بخوانید. تحصیل در اتریش، آلمان یا سایر کشورهای اروپایی این امکان را به شخص  

می دهد که پس از تحصیل شش ماه در این کشورها به جستجوی کار بپردازد و در صورت یافتن کار اقامت خود  

و در صورت یافتن کار پس از تحصیل نیز  را به اقامت کاری تبدیل کند. اما کشور کویت این امکان را ندارد  



 

 

شود و در صورت پایان قرارداد کاری باید به کشورهای خود  مادامی که کار میکنید به شما اقامت داده می 

 .سال ۱۰بازگردید حتی پس از 

 رتبه در کشور  نام دانشگاه رتبه در جهان

2238 Kuwait University 1 

3279 College of Technological Studies 2 

3486 

Gulf University for Science & 

Technology 3 

4250 

American University of the Middle 

East 4 

4563 American University of Kuwait 5 

 

 مهاجرت به کویت از طریق تولد 

اخذ تابعیت از طریق تولد در کشورهای مختلف تابع قانون خون و خاک است در قانون خاک نوزادی که در  

کشور دیگری متولد میشود بدون توجه به تابعیت والدینش در آن کشوری که متولد شده است تابعیت آن را  

تواند  ولد شود در صورتی می کند. قانون خون نیز به این صورت است که اگر نوزاد در کشور دیگری متکسب می 

تابعیت آن کشور را دریافت کنند که یکی از والدینش یا هردو تابعیت آن کشور را داشته باشند کشور کویت از  

کند و نوزادانی که از پدر و مادر خارجی در این کشور متولد می شوند نمی توانند تابعیت  قانون خون پیروی می 

 .این کشور را به دست آورند 

 مهاجرت به کویت از طریق ازدواج 

ت را تحت شرایطی به همراه می آورد اگر شخص  ازدواج یکی از روشهای مهاجرت است که برای شخص تابعی

خارجی با یک فرد کویتی که تبعه کویت است و پاسپورت کویت را دارد ازدواج کند و سه سال زندگی مشترک  



 

 

تواند پاسپورت کشور کویت را دریافت کنند. در صورتی که ازدواج قبل از سه سال منجر به  داشته باشد می 

ایان مدت اقامت قانونی خود کشور کویت را ترک نماید البته باید در نظر داشته  جدایی شود فرد باید پس از پ 

باشید که ازدواج صوری نباشد که به صرف اخذ تابعیت صورت گیرد چون ازدواج صوری عالوه بر مسائل و  

  صوری  متوجه  کویت  مشکالت شخصی که ممکن است برای شخص به وجود بیاورد در صورتی که اداره مهاجرت

 .ناپذیری را برای فرد خارجی خواهد داشتدن ازدواج گردد تبعات جبران  بو

 مهاجرت به کویت برای هنرمندان و افراد موفق

یکی از روشهای مهاجرت که اخیراً به عنوان روش مجزا برای مهاجرت درنظر گرفته می شود مهاجرت هنرمندان  

  اینکه بر عالوه  ورزشکار  و هنرمند  شخص  در این روش   افراد موفق و افراد با توانایی خاص مثل ورزشکاران است.

  باید  همچنین  دارد دارایی  و  ملک  و  کرده  درآمد  کسب  خودش  کشور  در  خود خاص توانایی  از  کند  ثابت باید 

  معاش   امرار کشور   آن دولت به وابستگی  بدون نیز مهاجرت  برای نظرش  مورد  کشور در  تواند می   که دهد  نشان

تامین نماید. عده محعدودی از کشورها این روش را دارند در حال حاضر تنها دو کشور از   را  خود زندگی  و  کرده 

این طریق مهاجر می پذیرد کشور اتریش و کشور کانادا که هر کدام شرایط و قوانین خود را برای مهاجرت دارد  

 .مندان نداردبنا بر این این کشور کویت در حال حاضر قانونی برای مهاجرت افراد فوق موفق و هنر 

 پناهندگی کویت 

گیرد. طبق کنوانسیون ژنو  پناهندگی راه پر خطر و پر فراز و نشیب است که جان و مال انسان ها را نشانه می 

سازمان ملل پناهنده فردی است که به دلیل وحشت از آزار و شکنجه و از دست دادن جان خود به کشور امن  

انوادگی و قومی، اختالفات نژادی، گرایش به مذهب و یا فرقه خاص و  برد. دالیل پناهندگی مشکالت خپناه می 

های سیاسی خالف جریان حکومت، مشکالت اجتماعی مثل همجنس گرایی و یا از این دست می باشد. فعالیت  

کند و اقدام هم در این زمینه ندارد .   موسسه حقوقی ملک پور به هیچ عنوان پناهندگی را به کسی پیشنهاد نمی 

ناهندگی برای افرادی که طبق تعریف کنوانسیون ژنو پناهنده واقعی هستند شاید روش ناگزیر باشد اما اکثر  پ

افرادی که پناهنده واقعی نیستند امکان اقدام از طریق قانونی مهاجرت را دارند اما متاسفانه خودشان آگاهی از  

دام به پناهندگی کنند که ممکن است در این راه  قوانین مهاجرت قانونی ندارند و همین امر باعث می شود که اق

جان و مال خود را از دست بدهند. بنا بر این توصیه می کنیم قبل از اینکه اقدام به پناهندگی نمایید شرایط  

 .خود را به صورت رایگان توسط مشاورین موسسه حقوقی ملک پور برای مهاجرت قانونی بررسی نمایید 

 رمایه گذاریمهاجرت به کویت از طریق س



 

 

گذاری در کویت در  های اخیر اقدام به جذب سرمایه گذاران خارجی نموده است. سرمایه کشور کویت در سال 

گذاری وجود دارد. کشور  های مختلف امکان پذیر است و امکان اخذ اقامت و تابعیت کویت از طریق سرمایه بخش

گذاری در  ند نیز استقبال می نماید برای سرمایه گذاری افراد ثروتم کویت کشوری ثروتمند است و از سرمایه 

 .کویت می توانید از طریق ثبت شرکت و یا خرید سهام اقدام نمایید 

 


