
 

 

 خرید ملک در خارج از کشور

اخذ اقامت در خارج   ی خانه در خارج از کشور و روش ها  د یخر  طیملک در خارج از کشور، شرا  د یخر

با خر ب  دیاز کشور  بس  یملک موضوعات  و  تأمل  قابل  برانگ  اریمانند،  پ  زی بحث  رو شما   شی مقاله 

 دهند؟   ی ملک اقامت م  د یبا خر  یی باشند. چه کشورها  ی م  د، یکه مشغول خواندن آن هست  یزانیعز

وجود   یرانیپاسپورت ا  ی دارا  نیمهاجر  یملک در خارج از کشور برا  د یامکان اخذ پاسپورت با خر  ایآ

 یکشورها م   ریسا  ا یو    ییاروپا   ی کشورها  طیدر مح ی ریقرارگ  یملک روش آسان برا  د یخر ایدارد؟ آ

 دیخر  له. ما به شما خواندن مقا دیبه مطالعه دار  ازین  ی سواالت  نی به پاسخ چن  دنیرس  یباشد؟ شما برا

و در کنار خواندن   میکن  ی م  شنهاد یاست، پ  دهیگرد  ن یتدو  نه یزم  نیملک در خارج از کشور را که در ا

که   ش یاتر  MIEبا کارشناسان موسسه    گانیما ارتباط را  ه یملک در خارج از کشور،  توص  د یمقاله خر

 باشد.  ی م  ند،دار  یکشور تسلط کاف  ملک در خارج    د یخر قیاز طر  ی گذار  هیسرما  نیبر قوان

 ملک در خارج از کشور  دیخر  یکل  طیشرا •

 ملک در پرتغال   دیخر •

 ونانیملک در    دیخر •

 ا یملک در اسپان  دیخر •

  کیملک در مکز  دیخر •

  لیملک در برز  دیخر •

 ملک در قبرس   دیخر •

  هی ملک در ترک  دیخر •

 ملک در امارات   دیخر •

 در خارج از کشور   یگذار  ه یسرما  یاستانداردها •

 ملک در خارج از کشور  دیمتداول در خصوص خر  سواالت •

 

 ملک در خارج از کشور  دیخر یکل طیشرا



 

 

 

 ملک در پرتغال دیخر

شود، پاسپورت   ی ملک در کدام کشورها م  د یسوال با خر  ش، ی اتر  MIE  یو مهاجرت  ی موسسه مشاوره ا

 ی هستند که برا  زین  یگر ید  ی. البته در کنار پرتغال کشورها ؟ را با کشور پرتغال پاسخ می دهدگرفت

قرار   ت یشده در خاک کشور، را در اولو  یداریسند ملک خر  یداران دارا  هیسرما   ، ی صدور مجوز اقامت

 دهند.   یم

هزار   ۲۸۰به ارزش    یاوراق قرضه دولت   دیخر  قی از طر  دیتوان  یملک در پرتغال شما م  دیخر  یبرا

ملک شما را   د ینوع خر  نی. ادیموجود در پرتغال را بخر  یاز هتل ها   یکی و سهام    دیاقدام کن  وروی

 سال به اقامت خواهند رساند.   ۵پس از  

 شما را به اقامت خواهد رساند   زین  ورو یهزار   ۳۵۰اوراق قرضه و سهام به مبلغ   د یخر  

 ۵۰۰از امالک موجود در پرتغال به مبلغ  یکیمشغول به امضا سند  یحال اگر در دفتر اسناد رسم   

 ییطال  یزایروش و  نی. به ادیرس  دیبه پاسپورت پرتغال خواه   رییبه اقامت قابل تغ  د،یشو  ورویهزار  

 .ندیگو  یم

موسسه   قیاز طر  م؛یکن  ی م  هی توص  د، یز کشور هستملک در خارج ا  دیاگر هم اکنون مصمم به خر  

است،   گان یو قدرتمند در حال ارائه خدمات را  رینظ   یموسسه ب  کیملک پور که به عنوان    یمشاوره ا

 .دیاقدام کن

 ونان یملک در  دیخر

هستند   ل یکه ما  ینیقرار داده شده از مهاجر  تی در اولو  ی و پرتغال معموالً به عنوان کشورها  ونانی

ارائه کارت اقامت بلند   ل یبه دل  ونانی.  ندینما  یم  ییرایخانه در خارج از کشور بپردازند، پذ  دیبه خر

بحث قرار گرفته   ردمو  اریبس  طیدر مح  یریباشد، از لحاظ قرارگ  یبه پاسپورت م  ر ییمدت که قابل تغ

 .دیدر ادامه مشاهده کن  دیتوان  یکشور را به وضوح م   نیملک در ا  د یخر  ریاست. مس



 

 

اقامت  افتیهدفتان در  اگر از    یم  یکارت  به پاسپورت    ۷باشد که پس  خواهد   ونانیسال، شما را 

 .دیاقدام کن  ونانیخانه در خارج از کشور و    طیشرا  یپس از بررس  دیتوان  ی رساند، م

 ا یملک در اسپان دیخر

 دیخر  یاست. درخواست برا  ایها اسپان  از آن  یکی قرار دارند که،    یادیز  یکشورها   یغرب  یدر اروپا

 تاً ینها  ایملک در خارج از کشور و اسپان  دیباشد. در واقع مهاجرت با خر  یم  ار یبس  زین  ایملک در اسپان

 یی رهایرساند. مس  یمکه اخذ پاسپورت است،    تانییبه هدف نها  یو به عبارت  تانیقلب  ی شما را به آرزو

ملک در خارج از کشور، قابل مشاهده  د یمقاله خر لیرساند در ذ ی م ایکه شما را به پاسپورت اسپان

 ۱۰۰خانه    دیساله است، به شما خر  کی  یاقامت کوتاه مدت و به عبارت  افت یاست. اگر هدفتان در

را   ورو یهزار    ۱۵۰  ستی با  یم  د، یتهس  یرانی. البته اگر امیکن  یم  شنهاد یرا پ  ایدر اسپان  یی ورویهزار  

 زمان صادر خواهد شد.   نیشما در کوتاهتر  یساله برا  کیصورت اقامت   ن ی. در ادیوارد کشور کن

همان   ایو    ییبه نام شما ثبت شود، اقامت طال  ییورویهزار    ۵۰۰: اگر سند ملک  ایاسپان  زایگلدن و  

 د،یاجازه دار  گر یسال د  ۵اصول،    ی سر  ک ی  تیو در صورت رعا  د یینما  یم  افت یساله را در  ۵اقامت  

ملک اقامت   د یبا خر  یی. در پاسخ به سوال چه کشورها دییفرم ها را امضا نما  ی کسری  د، یتمد  یبرا

 ستیالزم ن  ،یرا اضافه نمود. به جهت از دست ندادن کارت اقامت ایتوان نام اسپان یم زین دهند،  یم

 ا یملک در خارج از کشور و    دیاخذ پاسپورت با خر. جهت  دیداشته باش  ایحضور همه روزه در اسپان

پاسپورت   افتیبا در  هک  دی قرار ده   زیرا مورد آنال  یموضوع   نی بار چن  نیالزم است، چند  ایهمان اسپان

 داد.  دی خود را از دست خواه  هی پاسپورت اول  ا،یاسپان

  ک یملک در مکز دیخر

خانه در   د یاست که، شما با خر  نیملک ا  دیاخذ اقامت در خارج از کشور با خر  یاز روش ها   یکی

که به صورت   دیریقرار گ  یاشخاص  ان یدر م  د،یباشد، اجازه دار  یم  کا یآمر  هیکه همسا   یکشور  کیمکز

 شدهخانه وارد کشور مقصد   دیخر قیاز طر  دیتوان  یتمام وقت مشغول به انجام کار هستند و شما م

ملک در خارج از کشور مهم   د ی. از آن جا که اخذ پاسپورت با خردیمام وقت مشغول شوو به کار ت 

هزار دالر   ۱۳۰باشد. اگر    ی م  ۲۶  کیمهم است که رتبه پاسپورت مکز  ز یموضوع ن  ن یاست، دانستن ا



 

 

 ی . برادیرس ی آن پاسپورت م ی به اقامت دائم و در پ د،ییامالک نما ی از بنگاهها ی کیرا وارد  کایآمر

باشد. تنها   ی شما نم   وستهیبه حضور پ  ی ازین  کیملک در خارج از کشور و مکز  دیاخذ پاسپورت با خر

 . دیسفر کن  کیقبل از پر کردن فرم مربوط به اخذ پاسپورت، مجدد به مکز  ست،یکاف

  لیملک در برز دیخر

از اشخاص طالب اخذ اقامت بدون شرط حضور در کشور  ی شده است که، برخ دهیگاهاً، به وضوح د

 یاز اقامت ها   ی کیکنند.    یم  افت یخانواده خود در  یباشند و آنان معموالً اقامت را برا  ی مقصد م

ملک   دیباشد. در پاسخ به سوال با خر  یم  لیملک در خارج از کشور و برز دیبدون شرط حضور، خر

 ی ملک پاسپورت م  دیبه شما با خر  لیتوان گفت؛ برز  ی ، مشود پاسپورت گرفت  یدر کدام کشورها م

و   دیباشد. اگر وارد خر  ی مانند م  یب  یبودن جز کشورها  شرفتهیو پ  یاز لحاظ اقتصاد  لیدهد. برز

 یم   رقرا  ینفر  ونیلیم  ۲۱۰  ت یجمع  انی در م  د،ی شو  لیبرز  یفروش امالک خارج از کشور و به عبارت

خانه به نام   ک ی  د یهزار دالر را صرف خر  ۲۰۰است که    از یکشور ن  ن یملک در ا  د یخر  ی. برادیریگ

. دیخود را آماده کن  تی تابع  یبرا  د،یاجازه دار  لیسال از ثبت سند در برز  ۵. با گذشت  دییخود نما

 . دیرس  یم  سپورت ساله به پا  کی  د، یآور  ایبه دن  لیرا در برز یالبته اگر در سال اول اقامتتان طفل

 ملک در قبرس   دیخر

 ست یاز قبل قرار گرفته شده در ل  ی از کشورها  یک ی  دهند؟  یملک اقامت م  دیبا خر  یی چه کشورها

 د یسال است با خر  نیباشد که چند   یدهند، قبرس م  یخانه اقامت م   دیخر  ق یکه از طر  ییکشورها

 یم ن،یریز  یروش ها قیباشد. از طر یشهروند م ریبه افراد متعدد غ ییملک مشغول خوش آمدگو

 همان قبرس پرداخت.  ایخانه در خارج از کشور و    د یخر  هتوان ب

را بدون   ورو یهزار    ۳۰۰که    ی قبرس به اشخاص  ،ییورویهزار    ۳۰۰خانه    د ی: خرکیشماره    ر یمس  

نکته جالب آن است که  یسال اعتبار دارد ول کی دهد که تنها  ی م یدردسر وارد کشور کنند، اقامت

 رسد.   یم  ت یلک خود را نفروشد به تابعسال م  ۷  داریاگر خر



 

 

  شنهاد یپ  وروی  ونیلیم  ۲  یباال  رنقدیاموال نقد و غ  یداران دارا  هیرا به سرما  ر یمس  نیشماره دو: ا  ریمس

خود را   ه یاز سرما  وروی  ونیلیم  ۲الزم است که    ر یمس  نیا  قیاز طر  تیاخذ تابع  ی برا  رای. زمیکن  یم

 .دییملک به خارج از کشور و قبرس وارد نما دیخر  یبرا

 ه یملک در ترک دیخر

 قیتحق  اریدر چند ماه گذشته بس  ه یخانه در خارج از کشور و در کشور ترک  د یخصوص خر  مطمئناً، در 

ملک در خارج   دیدهند که هدفشان اخذ پاسپورت با خر  ی انجام م  یرا اشخاص  ق ی. البته تحقدیکرده ا

و   لکم  د یاخذ اقامت در خارج از کشور با خر  یمطلع شدن از روش ها  یباشد. حال برا  ی از کشور م

 . دیکن  قیتحق لیقرار داده شده در ذ  یرها یدر خصوص مس  هیپاسپورت ترک  افتیدر  طیشرا

هزار دالر به   ۲۵۰مبلغ    یبا اعطا  ه یهمان ترک  ایخانه در خارج از کشور و    د ی: خرکیشماره    ریمس  

 ان یشهروند در م  کیسال( به عنوان    ۳  باً ی) تقر  ی شود پس از مدت  یسبب م  ی صاحب سند قبل

 . دیریشهروندان قرار گ

 که بدان ها پروژه  ندینما  ی گذار  هیسرما  یی ها  توانند در پروژه  یداران، م  ه یشماره دو: سرما  ریمس

هزار دالر را   ۲۵۰  یمبلغ باال  ستینوع پروژه ها الزم ن  نیشرکت در ا  ی. براندیگو  یم   یعمران  ی ها

 . باشد  ی هزار دالر م ۲۵۰تواند کمتر از    یشما م ی. مبلغ پرداختدیبپرداز

 ملک در امارات  دیخر

کشور نام   نیافزوده شده است. ا  هیجذاب به جهت انتقال سرما  یکشورها  ست یبه ل  داًیامارات، جد

خانه در امارات را انتخاب نموده   د یخر  ی به عبارت  ا یخانه در خارج از کشور و    د یکه خر  یداران  هیسرما

ساله   ۲  قامت ا  افت یدر  یدهد. اگر هدف متقاض   یمربوط به صدور کارت اقامت قرار م   ست یاند را در ل

 پس از مطلع یاگر متقاض  یآماده کند. ول ی درهم   ونیلیم ۵خانه   د یخر یخود را برا   دیباشد، با یم

از شرا از کشور تصم   دیخر  طیشدن  باشد، م  ۵اقامت    افت یبه در  میخانه در خارج   یساله گرفته 

 درهم را بخرد.  ونیلیم  ۱۰به ارزش    یملک  ستیبا



 

 

ساله، کشور امارات از   ۱۰به اقامت    ی دسترس  یبرا  د یساله باش  ۱۰حال ممکن است به دنبال اقامت    

 .دی درهم را ارائه ده   ونیلیم  ۱۰ یباال   ینگیخواهد که نقد ی شما م

 در خارج از کشور  یگذار هیسرما یاستانداردها

 د،یشده خود داشته باش نییدر خارج از کشور و در کشور از قبل تع  یملک موفق  دیکه خر  نیا  یبرا

. دیقرار ده  ی حیو صح ق یدق یابیو ارز ز یاستانداردها را مورد آنال ن یمهمتر  ی جوانب  کل  یستیبا یم

 :دیری خصوص چند نکته را در نظر بگ  نیدر ا

در مورد آن   یستیاست که با  ی استاندارد قابل قبول و مهم   کی: نرخ مصادره اموال،  کینکته شماره    

 دیخر  ی برا  د یخواه   ی که م  ی کشور  ا یشده شما و    ن یی کشور از قبل تع  دیتا مطمئن شو  د یکن  قیتحق

ممکن است، در  رایباشد. ز ی تا چه حد از لحاظ مصادره نکردن اموال، مطمئن م د، یکن ن ییملک تع

 ن ی. بنابرافتدیب  ی که دولت آن کشور به فکر مصادره اموال شخص خارج  فتدیب  یاتفاقات  ی هر کشور

. در حال حاضر، دیکن ق یکشور تحق یکل طیالزم است که، از قبل درباره دولت کشور مربوطه و شرا

و فروش امالک خارج از کشور   دیملک پور وارد بخش خر  یموسسه مشاوره ا  قیاز طر  دیتوان  ی شما م

عبارت به  قبرس شو   ایاسپان  ک،یپرتغال، مکز   ونان،یچون:    یی کشورها  ی و  اموال دیو  نرخ مصادره   .

 توان به دولت آنان اعتماد کرد.  ی است که م  ن ییپا  یشده به قدر   ادی  ی کشورها

 یطیدر چه شرا ی ناخالص داخل د یکشور مربوطه شما از لحاظ تول د،یبدان د ینکته شماره دو: شما با  

 ی خوب  طیبابت در شرا ن یو امارات از ا ایپرتغال، اسپان ک،یمکز ل،یبرد. در حال حاضر برز یبه سر م

 .دیده خود نباشش  یدارینگران ملک خر  نیبرند. بنابرا  یبه سر م

در   یشما از لحاظ ارزش پول مل  دهیو برگز  یکه کشور انتخاب  دیبدان  قایدق  د ینکته شماره سه: شما با  

را با   یسند خانه ا  شیدر چند سال پ  یکه اگر شخص متقاض  نیا  یعنیبرد.    یبه سر م  یطیچه شرا

باالتر از  یکم  ایو  متی بتواند با همان ق زیهزار دالر به نام خود کرده باشد، هم اکنون ن ۱۰۰  متیق

و نرخ  یپاراگراف از لحاظ ارزش پول مال نیآورده شده در ا یهزار دالر خانه را بخرد. کشورها ۱۰۰

 برند.  یبه سر م  یخوب  اریبس  طیدر شرا  ی تورم در سال جار

 



 

 

 ملک در خارج از کشور دیمتداول در خصوص خر سواالت 

 رد؟ یاقامت بگ  رانیملک در خارج کشور بدون ترک ا  دیتواند با خر  یم  یرانیا  کی  ایآ 

که  دیبدان دیباشد، با یدر مقاله فوق م ادشدهی یاز کشورها  ی کیخانه در  د یبله، اگر هدف شما خر  

 است.  ریاز آنان بدون شرط حضور امکان پذ  یخانه در برخ دیخر قیاخذ اقامت شما از طر

 چقدر است؟   ونانی  یزایاستفاده از طرح گلدن و  یالزم برا  ه یحداقل سرما   

 ورویهزار    ۲۵۰  

 ملک مناسب است؟  دیخر قیبه سود از طر  دنیرس  ی برا  کیمکز  ایآ   

از طر   اقدام کن  شیاتر  MIEموسسه    قیاگر  خانه در   دیخر  قیاز طر  یبه سود خوب  د،یو آگاهانه 

 .. دیرس  دی خواه   کیمکز

 رد؟ یگ  یقرار م   یمتقاض  ار یدر اخت ی ملک چند هزار دالر  دیبا خر  هیپاسپورت ترک   

 ی هزار دالر  ۲۵۰  

 سخن پایانی راجع به خرید ملک در خارج از کشور

 ق یاقامت از طر  افت یدر  طیو فروش امالک خارج از کشور و شرا  د یملک در خارج از کشور، خر  د یخر

 ن یباشند. به طور قطع، راجع به چن  ی م  یخانه خارج کشور، موارد مورد توجه مقاله فوقان  دیخر

ملک در خارج از کشور در  د یافزوده شده است. خر تان یبه بانک اطالعات ید یمطالب جد ی موضوعات

شما و خانواده   ی برا  یکه کارت اقامت   ن یا  یعنیآورد.    ی به ارمغان م  تانیسود، کارت اقامت را برا  کنار

با به نام کردن سند    کیدرجه   با ق  یکیشما تنها  گردد.   ی مشخص شده، صادر م  مت ی از امالک 

 خصوص تر در    قیدق  یبررس  ی. برادندیگرد  یدر فوق بررس  گر یو چند کشور د  ونانیپرتغال،    ک،یمکز

 گان یما تماس و اخذ مشاوره را نهادشیملک پ دیخر  قیالزم به منظور مهاجرت از طر هیسرما زانیم

ملک در خارج از کشور   دیخر  طیکه به شرا  ش یاتر  MIEحاضر در موسسه    شه یاز کارشناسان هم 

 یو ثبت نظرات م  دگاهی به منظور استفاده از بخش د  ،یشگ یباشد. همراهان هم   ی مسلط هستند، م



 

 

. شما با مراجعه و طرح سوال  دیملک در خارج کشور مراجعه کن  دیمقاله خر  نیریبه قسمت ز  دیوانت

 زانیبه سواالت شما عز  یی که آماده پاسخ گو  ینی از مشاور  م یرمستقیغ  دیتوان  ی م  دگاه، یدر بخش د

 .دیریباشند، مشورت بگ  یم

 

 

 

 


