
شيوه اخذ اقامت خود و خانواده تان را در اروپا به ميل
       خود و قانونی برنامه ريزی و اجراکنيد.

                         شايد شما هم:

    • باره ها وقت و هزينه زيادی صرف اخذ ويزاهای کوتاه مدت
يک تا ســه ماهه برای خود و خانواده خود در صف ســفارتخانه

کرده باشيد و در پايان کل خانواده يا تعدادی از اعضای خانواده

جواب منفی گرفته اند و موفق به اجرای برنامه سفرخود نشده ايد.

    • قصــد مهاجــرت خانوادگــی داريــد ولــی قصد نداريد خود و
خانــواده تــان را دچــار عواقب وخطرات مهاجــرت غير قانونی به

ســرزمينی ناشــناخته با مشــکالت غير منتظره و بدون راه برگشت

کنيد.

   • مايل به ارزيابی و شناسايی بازار اروپا و شرکت در منايش 
گاههای بني املللی در کشورهای عضو احتاديه اروپا هستيد ولی

زمان ويزاهای تورريستی برای اين ارزيابی کافی نيست.

   • تصميــم گرفتــه ايــد آينــده متفاوتی برای فرزندانتان با حتصيل
در بهترين دانشــگاه های اروپا بســازيد ولی قصد نداريدمدت ها

دور از فرزندانتــان باشــيد و ترجيــج مــی دهيــد آزادی زندگی و

نظارت بر  امور فرزندانتان در دور حتصيل شان را داشته باشيد.

   • فقــط قصــد داريــد تعطيالت لذت بخش گذشــته را بازهم تکرار
کنيد بدون نگرانی  متام شدن مدت زمان ويزا.   

   قوانني سختگيرانه مهاجرت و اقامت کشورهای عضو احتاديه

اروپامانع اصلی اخذ ويزاو اقامت دراين کشورهاست. اما دولت

اســپانيا بــا وضــع قوانــني جديــد اقدام به تســهيل و از بني بردن 

موانع برای جذب توريســت بيشــتر و ايجاد موقعيت هاياقتصادی 

در اسپانياکرده است.

   کشــور اســپانيا بهترين دروازه ورود و کســب اجازه اقامت به

اروپا است.

               راه های اخذ اقامت دراسپانيا:

1. دانشجويی
2. غير انتفاعی

3. ويزای طاليی
                     ويزا و اقامت طاليی:

   خريد ملک قطعی ترين فرم  اخذ اقامت برای يک فرد ياکل خانواده
است . برای دريافت اقامت به اين شيوه فرد متقاضی با خريد ملکی

با قيمت مينيمم 500000 يوروقادر به دريافت اقامت اسپانيا\ اروپا

برای متام اعضای خانواده خواهد شد و تا زمانی که مالک ملک در

اسپانياســت قادر به متديد اقامت خود و خانواده خواهد بود.در اين

 شيوه هيچ وام و کمک مالی از طرف بانک های اسپانيايی به خريدار

تعلــق منــی گيردبنابرايــن متــام اين مبلغ بايد به صورت يکجا به مالک

ملک پرداخت شود تا مراحل دريافت ويزا آغاز گردد.    

4. ازدواج       
5. سرمايه گذاری

6. استخدام

              امکانات اين نوع اقامت:

   • تنها با يک بار اقدام وفقط از طرف يکی از اعضای خانواده
و خريد يک ملک، کل خانواده قادر به دريافت اقامت اسپانيا\اروپا

خواهد بود و تا زمانی که مالک ملک قصد فروش ملک را نداشــته

باشد هر سال قادر به متديد اقامت خود خواهد بود.

   • اين اقامت قابل متديد است تا زمانی که فرد مالک ملک است.
   • هيچ اجباری بر اقامت دامي در اسپانيا نيست وبر خالف ديگر
شــيوه هــای اقامــت، اجبــاری در اعالم حضورشــش ماه يکبار در

اسپانيا برای از دست ندادن اقامت نيست.

               مدارک الزم برای آغاز مراحل:
 

   • ملــک مــورد نظــر  را در شــهر دخلــواه  انتخــاب کنيد. چنانچه 
قادر نيســتيد به تنهايی ملک مورد نظر خود را بيابيد مشــاورين ما 

شما رادر انتخاب ملک همياری خواهند کرد.

   • برای خريد ملک از راه قانونی ترجمه وکالت رســمی به وکيل 
خود را به ثبت سفارت اسپانيا برسانيد.

   • پس از عقد قرار داد با فروشنده ملک با راهنمايی وکيل مراحل
پرداخت قانونی به فروشــنده ملک را ســپری کنيد تا پروســه اخذ و

يزا آغاز گردد. 

         برای اخذ اين ويزا به اين نکات توجه کنيد:
  

   • بارها از ما ســوال شــده چطوردر شــرکتهای ديگر اگهی های
تبليغاتــی مبنــی بــر دريافت اقامت اســپانيا باخريد ملک پايني تر از

مقــدار 500000 يــورو و وعــده دريافت وام بانکی به خريدار داده

می شود؟ 

   در توضيح اين مطلب برای افراد خارجی با هدف دريافت اقامت

از راه خريد ملک هيچ وام بانکی به خريدارملک تعلق منی گيرد. و

بر اساس تصحيحات اين قانون در سال 2015 چنانچه فرد از وام

بانکــی يــا کمــک هزينه بانکی اســتفاده کند موفق به دريافت اقامت

طاليی نخواهد شد.

   • خريد ملک به معنای دريافت اقامت دامي نيست و چنانچه پس
از دريافت اقامت ملک به فروش برســد. اقامت فرد وکل خانواده

باطل می شود.

   • خريدار ملک اجازه اجاره ملک را دارد.

برای کسب اطالعات بيشتر به سايت ما مراجعه کنيد:

www.gaclegal.org
 يا با شماره تلفن زير متاس بگيريد

                       و بــا وکالی متخصــص مهاجــرت                      

  و ســرمايه گــذاری مشــاوره کنيد:

دفتر مرکزی (انگيسی و اسپانيايی زبان):

34982989521 + (101 خلــی( ا د

يا روی کانال تلگرام به زبان فارسی مشاوره کنيد:

 3466487322+

آدرس:

اسپانيا، لوگو، خيابان مون فورته، پالک9
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