
 

 

 اقامت در اسپانیا 

 بررسی شرایط اخذ اقامت و پاسپورت اسپانیا 

چنین شرایط اخذ اقامت و تابعیت و روش های اخذ اقامت در اسپانیا را در این مقاله مورد بررسی و تحلیل  اقامت در اسپانیا ، هم

علمی قرار می دهیم. کشور اسپانیا یک کشور ارزان قیمت در اروپا بوده که امروزه این کشور انتخاب بیشتر مهاجرین است. در امر  

اتی نظیر: از چه روش هایی می توان اقامت اسپانیا را بدست آورد؟ آیا با تولد  مهاجرت بدون شک برای متقاضیان سواالت و ابهام

و دریافت اقامت به چه صورت است؟   مهاجرت به اسپانیا فرزند تابعیت و اقامت اعطا می شود؟ شرایط و مدارک الزم برای 

به چه صورت می باشد؟ و سوال های دیگری وجود دارد که در این مبحث پاسخگوی آن ها برای   هزینه های زندگی اسپانیا میزان

لک پور  موسسه حقوقی م شما عزیزان خواهیم بود، چنانچه تمایل به کسب اطالعات بیشتر در این زمینه دارید می توانید با

 .حاصل فرمایید و به صورت رایگان با مشاورین ما در ارتباط باشید تماس

 

 

 اقامت در اسپانیا و شرایط عمومی آن

اروپا می باشد. اسپانیا کشوری پر قصر و قلعه های سنگی ، کوه های پوشیده از برف ،   واقع در انتهای جنوب غربی کشوری اسپانیا

فته است که همگی، این کشور را به یک مقصد دلخواه برای مهاجرت تبدیل کرده است. این کشور از  بناهای بزرگ و شهرهای پیشر

است. تنها   Meseta نظر جغرافیایی از غرب با پرتغال همسایه است و در شمال شرقی با فرانسه همسایه است و سرزمین اصلی آن

که در ساختار فرهنگ اسپانیا موثر   تنوعی در این کشور وجود داردجبل الطارق است. فرهنگ های م مرز زمینی اسپانیا در جنوب با

بوده است؛ فرهنگ کاستلیایی ها ، کاتالونیایی ها ، لوزیتانیایی ها ، گالیسی ها ، باسک ها ، رومی ها ، اعراب ، یهودیان هستند. زبان  

معروف است.   اسپانیایی در خارج از اسپانیا معموالً به و  کشور اسپانیا است  زبان پرکاربردترین زبان این . کاستیا است رسمی اسپانیا

میلیون نفر   46.218.000مردم اسپانیا از دین کاتولیک پیروی می کنند و این دین بزرگترین آئین در اسپانیا است. جمعیت این کشور  

 .می باشد

 

 

 انواع اقامت در اسپانیا

 :شهروندان خارجی که می خواهند به اسپانیا مهاجرت کنند چندین گزینه جهت دریافت اقامت دارند

 اقامت کوتاه مدت 

 اقامت طوالنی مدت 

 اقامت دائم

یزا در ابتدا می توان اقامت دائم را به تدریج دریافت کرد، بدین معنی که ابتدا یک شهروند خارجی باید درخواست  بسته به نوع و

اجازه اقامت موقت یا بلند مدت کند که براساس آن می تواند اقامت دائم اسپانیا را بدست آورد. سپس، قدم بعدی تابعیت اسپانیا است.  

سافرت به اسپانیا نیازی به ویزا ندارند؛ زیرا فقط الزم است در دفتر پلیس محلی در شهر محل اقامت  شهروندان اتحادیه اروپا هنگام م

خود ثبت نام کنند. از طرف دیگر، شهروندان غیر اتحادیه اروپا الزم است تشریفات مختلفی را پشت سر بگذرانند که به آنها اجازه  
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دریافت کنند. برخی از ویزاها وجود دارد که منجر به اخذ مجوز اقامت دائم در این  می دهد اقامت موقت و سپس اقامت دائم اسپانیا را 

 :کشور می شود. مانند

 .ویزای کار، که یکی از ایمن ترین راه ها برای اخذ اقامت دائم در این کشور است

 .به اسپانیا نقل مکان کنند ویزای دانشجویی، که بر اساس آن دانشجویان خارجی می توانند به طور موقت و سپس به طور دائم

ویزاهای غیر سودآور برای خارجیانی که قصد خودحمایتی در اسپانیا را دارند؛ به شرطی که از نظر مالی توانایی کافی برای تأمین  

 .هزینه زندگی خود را داشته باشند

وط به هر نوع اجازه اقامت ، می  ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینان خارجی. به شرط رعایت شرایط و مسئولیت های خاص مرب 

 .توان از هر یک از این ویزا ها برای اخذ اقامت دائم اسپانیا استفاده کرد

  

 

 اقامت در اسپانیا از طریق کار 

هر کدام الزامات خاص خود  انواع مختلف ویزای کار وجود دارد که هر فرد بسته به شرایط فردی می تواند از آن ویزا استفاده کند؛  

را دارند، که باید از کشور مبدا به شما اعالم شود. ویزای کار به کسانی اعطا می شود که به عنوان مدیر یا هر سمت فنی دیگری  

یورو در سال درآمد دارند. مانند ویزای نیروی ماهر، کارت آبی اتحادیه اروپا را   40.000پیشنهادی دریافت می کنند و بیش از 

دریافت می کنند؛ که به فرد امکان می دهد در کل منطقه اتحادیه اروپا کار کند. در اسپانیا بسیاری از افراد از طریق مسیرهای  

غیررسمی مانند: شبکه ها و برنامه های کاریابی کار پیدا می کنند. نرخ بیکاری اسپانیا یکی از باالترین نرخ بیکاری درکشورهای  

درصد است. این درصد بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپا است. اسپانیا  14.5است، حدود   2020مه سال اتحادیه اروپا تا ماه 

نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. دولت اسپانیا برنامه خاصی را برای   بدترین  2020در ژوئن  

. باالترین سطح بیکاری در بین کارگران غیر ماهر است. با وجود بیکاری باال،  رسیدگی به مسئله بیکاری جوانان اجرا کرده است

، خودرو ، دارویی، مواد شیمیایی ، مواد غذایی و نوشیدنی ها و گردشگری   IT شما می توانید در اسپانیا در بخشهای مختلفی از جمله

  40و ساعات کاری که توسط قانون کار اسپانیا تعیین شده  شغل پیدا کنید. روزهای کاری در اسپانیا معموالً دوشنبه تا جمعه است 

 .ساعت در هفته است

  

 

 اقامت در اسپانیا از طریق تحصیل 

اسپانیا یکی از پرجاذبه ترین کشورهای اروپایی است که برای بسیاری از دانشجویان بین المللی که مایل به یک زندگی جدید هستند  

می باشد. دانشگاه های اسپانیا مکانی است که می توانید در آن از تعطیالت خوب و هم از یک برنامه عالی   مقصد تحصیلی جذابی

کارشناسی یا کارشناسی ارشد لذت ببرید. تحصیل در اسپانیا به شما امکان می دهد در بهترین دانشگاه های جهان ثبت نام کنید.  

را نیز بسیار سرگرم کننده کرده است. اگر می خواهید در اسپانیا تحصیل   جویی همچنین مدارس تجاری معروف اسپانیا، زندگی دانش

کنید، مهم است بدانید که به عنوان یک دانشجوی بین المللی چقدر پول نیاز دارید. همچنان که توضیح می دهیم چه نوع شهریه ای را  

 .ستباید انتظار داشته باشید و هزینه های زندگی در این کشور زیبا چقدر ا

  



 

 

 شهریه دانشگاه در اسپانیا

شهریه تحصیل در اسپانیا بر اساس نوع دانشگاه خصوصی و یا دولتی ، رنک دانشگاه و نوع منطقه متغیر است. بر اساس تحقیقات  

ایط زیر روبرو  هنگام ثبت نام در دانشگاه های دولتی اسپانیا می توانند با شر EEA  ما، متوجه شده ایم که دانشجویان غیر اتحادیه اروپا

 :شوند

یورو بیشتر از شهریه شهروندان   1500تا  1000شهریه آن ها همان شهریه های شهروندان اتحادیه اروپا است. شهریه ای درحدود 

 .اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا است

 هزینه های تحصیل در دانشگاه های دولتی

ه می دهند: مدرک رسمی و مدرک خاص، دانشگاه برای مدرک رسمی هر جامعه  دانشگاه های دولتی در اسپانیا دو نوع مدرک ارائ 

 :خودمختار محدودیت هایی را برای شهریه تعیین می کند، آن ها معموالً بین

 یورو در سال برای برنامه های لیسانس  3.500تا   150

 یورو درسال برای برنامه های کارشناسی ارشد  3.500تا   300

 .هر موسسه در تعیین هرگونه شهریه، آزاد است؛ زیرا محدودیتی توسط مقامات اعمال نمی شود 

 هزینه های تحصیل در دانشگاه های خصوصی 

شتر نیست. هزینه برخی از برنامه  هرسال تحصیلی بی  یورو    20.000دانشگاه های خصوصی شهریه باالتری دارند اما معموالً از  

و مدرک مدیریت   MBA یورو در سال است. همچنین می توانید جهت مدرک 25000های ارائه شده توسط مدارس بازرگانی بیش از  

 .یورو در سال یا بیشتر را دریافت می کنند 30000بین الملل دانشگاه هایی را پیدا کنید که شهریه 

 های اسپانیا مقرون به صرفه ترین دانشگاه

 یورو در سال  821شهریه متوسط   دانشگاه گرانادا

 یورو در سال  2600متوسط شهریه  دانشگاه والنسیا

 یورو در سال  1600میانگین شهریه   دانشگاه سانتیاگو د کامپوستال 

 یورو در سال  2900شهریه متوسط   Roviraدانشگاه

 :در اینجا لیستی از میانگین شهریه در دانشگاه های برتر اسپانیا آورده شده است

دانشگاه خودمختار  

 یورو در سال  3000تا   2000شهریه متوسط   مادرید



 

 

 یورو در سال  2900شهریه متوسط  دانشگاه بارسلونا 

 یورو در سال  4000تا  3000شهریه بین  دانشگاه پمپئو فابرا

دانشگاه خودمختار  

 یورو در سال  3500شهریه متوسط   بارسلونا

 

 بودجه و پشتیبانی دانشجویی

 :اگر برای ایجاد آینده شغلی خود از طریق تحصیل به کمک مالی نیاز دارید، چندین گزینه در اسپانیا وجود دارد 

دانشجویان بین المللی، اتحادیه اروپا بودجه ای را برای دانشجویان بین المللی ثبت نام شده  بورسیه تحصیلی اراسموس موندوس برای 

در برنامه های ارشد مشترک اراسموس موندوس، یا برای مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا فراهم کرده است. این صندوق به طور  

 .یر اتحادیه اروپا می آیند خدمات می دهدمساوی به دانشجویانی که از کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غ

 آیا مایلید که همانند یک وکیل به قوانین مهاجرت اشراف کامل داشته باشید؟

 آیا نگران این هستید که در امر مهاجرت، با اطالعات اشتباه، مسیر اشتباهی را انتخاب نمایید؟

 در انتخاب مسیر مهاجرت خود سردرگم و دچار تردید شده اید؟ 

هاد می کنیم محصول بی نظیر ویدیوی گام به گام اخذ اقامت را تهیه نمایید و با کلیه قوانین مهاجرت آشنا شده و با تحلیل انواع  پیشن 

 .روشهای مهاجرت به کشورهای مختلف، بهترین مسیر را برای مهاجرت خود انتخاب کنید

 ویدیوی گام به گام اخذ اقامت آموزه ای ارزشمند از جناب استاد ملک پور 

 

 اقامت در اسپانیا از طریق سرمایه گذاری 

ویزای طالیی اسپانیا یکی از جذاب ترین ویزاهای سرمایه گذاری اروپا می باشد، که با دارابودن سواحل جهانی، غذاهای جذاب،  

غنی، سطح باالی زندگی و چشم اندازهای زیبا باعث شده افراد، این کشور را برای اقامت انتخاب کنند. به لطف برنامه   فرهنگ

یا سوئیس نیستند   (EE) ویزای طالیی اسپانیا، سرمایه گذاران و خانواده های آن ها که بخشی از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا

یه گذاری واجد شرایط انجام دهند و اجازه اقامت اسپانیا را دریافت کنند. ویزای سرمایه گذاری اسپانیا ،که  می توانند در اسپانیا سرما

توسط دولت این   2013به طور رسمی به عنوان برنامه اجازه اقامت در اسپانیا یا ویزای طالیی اسپانیا نیز شناخته می شود، در سال  

ارج از اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری در رونق اقتصادی کشور ایجاد شد. بر اساس این  کشور برای تشویق سرمایه گذاران خارجی خ

یورو در امالک و مستغالت ، تجارت ، اوراق قرضه دولتی یا   500.000برنامه اگر سرمایه گذاران و خانواده های آن ها با حداقل  

ا را دریافت کنند. این ویزاها به سرمایه گذاری حداقل دو میلیون  سپرده بانکی سرمایه گذاری کنند، می توانند به راحتی اقامت اسپانی 

یورویی در اوراق قرضه اسپانیا یا حداقل یک میلیون یورو در خرید سهام شرکت های اسپانیایی یا سپرده گذاری حداقل یک میلیون 

مالک و مستغالت را در اسپانیا انتخاب می  یورو در بانک های اسپانیا نیاز دارد. بیشتر سرمایه گذاران گزینه سرمایه گذاری در ا



 

 

کنند، زیرا دسترسی آسان به اتحادیه اروپا را فراهم می کند و به سرمایه گذاران و خانواده های آنها یک خانه مسکونی در مدیترانه  

ج سال حفظ کنند. طبق  می دهد تا از آن لذت ببرند. برای حفظ اجازه اقامت خود ، باید سرمایه گذاری خود را برای مدت حداقل پن 

قوانین، کارت اقامتی که در ابتدا اعطا می شود، یکساله می باشد. که هر ساله تا پنج سال تمدید می گردد و پس از گذشت پنج سال  

 .زندگی در این کشور می توان درخواست اقامت دائم کرد

 

 اقامت در اسپانیا از طریق تمکن مالی

توانایی   اقامت از طریق تمکن مالی اسپانیا یکی دیگر از روش های دریافت اقامت این کشور می باشد. برای اشخاصی که می توانند

مالی خود را برای زندگی در اسپانیا به اثبات برسانند، مناسب خواهد بود. برخی از افراد تصمیم می گیرند که فقط از طریق ویزای  

روز یکبار به اسپانیا سفر کنند، این کار طاقت فرسا و هزینه بر است و شما را از    90توریستی در این کشور زندگی کنند و هر 

و حقوق در کشور بی بهره می کند. بر اساس این نوع اقامت، شخص متقاضی به طور نامحدود حق زندگی در این  هرگونه منافع  

ماه در سال را برای حفظ ویزا، در   6کشور را خواهد داشت و فقط اجازه کار به ایشان اعطا نخواهد شد. افراد متقاضی باید حداقل  

که این شرط را حذف می کند. تحت شرایط این اقامت،   گذاری را انتخاب کرده باشندویزای سرمایه  اسپانیا سپری کنند؛ مگر اینکه

شما قادر به کار در کشور نیستید و شما باید ثابت کنید که قادر به تأمین هزینه زندگی خود و افراد تحت تکفل بدون کار در اسپانیا 

را به اثبات برسانید به عنوان مثال دارایی های نقدی در حساب های  برای انجام این کار، کافی است که توانایی های مالی خود  هستید.

ایران دارید و حداقل سند یک ملک در ایران به نام شما است. شایان ذکر است که میزان دارایی های نقد و غیر نقد شما و نحوه به  

 .ابات رساندن توانایی های مالی شما، در هر پرونده متفاوت خواهد بود

 پانیا از طریق ازدواج اقامت در اس

ازدواج با یک تبعه اسپانیا به شما کمک می کند تا اقامت خود را به راحتی در اسپانیا بگیرید. شما می توانید از طریق ازدواج تحت  

 :دو روش مختلف اقامت بگیرید

روند کار به صورت زیر  اگر همسر شما اسپانیایی باشد یا عضوی از اتحادیه اروپا، شما می توانید اقامت دریافت کنید.  

این امر پس از ازدواج با یک تبعه   درمرحله اول ، شهروندی که می خواهد تابعیت کسب کند باید اقامت اسپانیا را بدست آورد؛ است: 

  شما باید یک سال زندگی را در خاک اسپانیا با همسرتان نشان دهید. فقط پس از آن شما می سپس، اسپانیا امکان پذیر خواهد بود. 

 :تابعیت اسپانیایی خود را دریافت کنید. شرایط و مدارکی که برای درخواست تابعیت از طریق ازدواج الزم است  توانید

 زبان اسپانیایی DELE و CCSE آزمونهای

 پاسپورت 

 شناسنامه همسر و متقاضی اصلی 

 بررسی سوابق کیفری 

 سند ازدواج 



 

 

 یورو در ماه  800داشتن دارایی اقتصادی کافی حدود 

DNI شهروند اسپانیایی 

 

 اقامت در اسپانیا از طریق تولد 

در قوانین کشور اسپانیا کودکی که از پدر و مادر خارجی در اسپانیا متولد می شود تابعیت والدین خود را می گیرد. با این  

دکی که از پدر و مادری متولد می شوند که تابعیتی ندارند، در این مورد است که  وجود دارد؛ به طور مثال کو استثناهای مهمی حال 

قانون مدنی اسپانیا  17.6ملیت با فرض، طبق ماده  بدست آورد و این کار از طریق روشی به نام تابعیت اسپانیا را کودک می تواند

به صورت اختیاری شهروند می   لد می شود سرانجام خواهد گرفت. این روندی است که طی آن کودکی که در اسپانیا متو انجام

برای حل مشکالت تابعیتی ایجاد شده است.در برخی موارد، در صورتی که فرزندی در خارج از   1997.این ماده در سال  شود

بعیت وی، این ملیت  برای حمایت از حقوق کودک و جلوگیری از نداشتن تا کشور به دنیا بیاید وکشور مبدا والدین تابعیت ندهد، اسپانیا

را بر اساس فرض اعطا می کند. اخذ تابعیت در اسپانیا معموالً با توجه به اصل خون می باشد، به عنوان یک قاعده کلی، افراد متولد  

 .شده از پدر و مادر اسپانیایی را به عنوان شهروند تشخیص می دهد

 هزینه های زندگی در اسپانیا 

صرفه است که دانشجویان بین المللی از نظر مالی تحت فشار نیستند. یک دانشجو برای زندگی در   اسپانیا کشوری نسبتاً مقرون به 

یورو نیاز دارد. شهرهای مادرید یا بارسلونا یکی از شهرهای گران قیمت اسپانیا محسوب می شوند و   1100تا  900اسپانیا به 

یورو   900 –  700حدود  ت تر برای زندگی هستند و به طور میانگین شهرهای والنسیا ، سویل یا کادیز، به نسبت شهرهای ارزان قیم

 .در ماه در این شهرها هزینه زندگی یک نفر می باشد

 :در جدول زیر به صورت تقریبی برخی از هزینه های روزمره در این کشور بررسی شده است

 اسامی اقالم  نرخ اقالم به صورت میانگین 

 لیتر(  1شیر )  یورو 0.97

 گرم  500قرص نان سفید  یورو  1.02

 کیلوگرم(  1برنج سفید ) یورو 1.02

 عدد 12تخم مرغ   یورو 1.78



 

 

 م پنیرمحلی یک کیلوگر یورو 1.78

 یک کیلوگرم فیله مرغ  یورو 6.05

 گوشت گاو یک کیلوگرم  یورو 10.47

 کیلوگرم(  1سیب ) یورو 1.71

 کیلوگرم(  1موز )  یورو 1.58

 کیلوگرم(  1سیب زمینی )  یورو 1.09

 کیلوگرم(  1پیاز ) یورو 1.14

 لیتری(  1.5آب )بطری   یورو 0.62

 خوابه( در مرکز شهر   1اجاره آپارتمان )  یورو 675.17

 اتاق خواب( خارج از مرکز  1اجاره آپارتمان )  516.63یورو

 خوابه( در مرکز شهر   3اجاره آپارتمان )  یورو 1.058.47

 خوابه( خارج از مرکز   3اجاره آپارتمان )  یورو 782.72

 قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر  یورو 3.0443.42

 قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز  یورو 2.007.04

 حقوق خالص ماهانه )پس از کسر مالیات( متوسط   یورو 1.334.51

 



 

 

 اقامت در اسپانیا و اخذ تابعیت

سال بسته به نوع ویزا به افراد   5ت وجود دارد که پس از گذشت اقامت در اسپانیا، روش های مختلفی برای به دست آوردن تابعی 

اعطا می شود و همچنین افرادی که در اسپانیا متولد شوند و از پدر و مادر اسپانیایی باشند می توانند درخواست تابعیت کنند. در  

سال زندگی در این  10می توانند با گذشت  مجموع افرادی که از طریق ویزاهای کار، تحصیل و یا تولد از والدین اسپانیایی باشند 

ماه حضور مداوم داشته باشند، درخواست اقامت دائم و تابعیت کنند؛ که البته شایان به ذکر است   6کشور، به صورتی که در هرسال  

یتی و سوءپیشینه  فرد متقاضی باید با زبان و فرهنگ کشور اسپانیا آشنایی کامل پیدا کند. با داشتن این شرایط و تکمیل مدارک هو

 .وفرم درخواست تابعیت و ارائه به اداره مهاجرت پروسه دریافت تابعیت جریان خواهد یافت

 سواالت متداول در زمینه اقامت در اسپانیا

 آیا با کار در کشور اسپانیا می توان تابعیت این کشور را دریافت کرد؟

 .اگر چند سال در اسپانیا بیمه و مالیات پرداخت کنید، می توانید درخواست اقامت دائم و بعد از آن برای تابعیت درخواست دهید

 آیا پس از تحصیل می توان در کشور اسپانیا اقامت داشت؟ 

 .شوید می توانید اجازه اقامت را دریافت نماییدخیر، ولی اگر استخدام  

 با چه مبلغی می توان در اسپانیا ملک خریداری کرد؟ 

 هزار یورو به باال 500.000از مبلغ 

 در روش تمکن مالی آیا می توان بیزینس راه اندازی کرد؟ 

 .نس فعالیت داشتبله می توان بیزینس راه اندازی کرد، ولی به عنوان نیروی کار نمی توان در آن بیزی 

 سخن پایانی

اقامت در اسپانیا و شرایط دریافت اقامت از روش های مختلفی امکان پذیر است که در متن باال بیشترین روش های دستیابی به این  

وانین اقامت را بررسی ومورد بحث قرار دادیم. تمامی این موارد بیان شده اقامت در اسپانیا و روش های اقامتی این کشور دارای ق 

خاص خود می باشد؛ که ما تالش کرده ایم در این مقاله به صورت علمی برای شما عزیزان در مورد اقامت اسپانیا، سرمایه گذاری،  

کار در اسپانیا، اقامت از طریق تولد و بسیاری از موارد دیگر بیان کرده باشیم. البته کشور اسپانیا یک کشور اروپایی با کیفیت  

ت برای مهاجرت، اما کشورهای اروپایی بهتر و قدرتمندتری همانند اتریش، آلمان، هلند وجود دارند که می تواند  زندگی متناسب اس 

انتخاب بهتری برای دستیابی به اقامت اروپا باشد. لیکن امیدواریم پاسخگویی سواالت شما بوده باشیم و شما عزیزان می توانید مطالب  

پور مطالعه کنید تا انتخاب دقیق تری بر امور مهاجرتی داشته باشید و همچنین با تماس به  مهاجرتی ما را در سایت موسسه ملک 

مشاورین ما بصورت رایگان از اطالعات تخصصی مشاوران و وکالی مجرب ما بهره مند شوید. شما عزیزان می توانید در بخش  

 ثبت پرسش نظرات خود را بیان کنید

 


