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Spanish Residence Visa 

تأشيرة االقامة اإلسبانية 

Dream Luxury Home

منزل األحالم الفخم
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Spanish Residence Visa
On the 27th of September 2013, the Spanish Government approved the 
very much awaited law offering residency rights to overseas investors buy-
ing properties for a minimum purchase price of  €500,000 (approximate 
AED2,500,000).  The investor residency scheme is  covered in the Entrepre-
neurs´ Law and provides foreigners the following great benefits:

• Travel to Spain without a visa.
•  Free access to the 26 European countries that are part of the  

Schengen–Area
• A home in one of the most popular locations in Europe.
• Property Investment with very high appreciation potential.

The anticipated announcement of the law has already generated a great in-
crease in property transactions since beginning of 2013. According to the 
Spanish Central Bank, the first semester of 2013 has registered the highest 
foreign investments in Spanish property for the last 9 years. Recent market 
studies say that foreign investments will keep rising and are expected to reach 
14Billion Euros in just one year.

تأشيرة االقامة اإلسبانية 
بتاريخ 27  سبتمبر 2013 ، وافقت الحكومة اإلسبانية  على القانون الذي طال

انتظاره  والذي يمنح االقامة للمستثمرين األجانب القائمين بشراء عقارات بحد 
   ادنى لسعر الشراء وهو (تقريبيا 500,000  يورو 2,500.000) درهم إماراتي 

ويقدم مخطط إقامة المستثمر لألجانب المزايا الكبيرة التالية :

• السفر إلى إسبانيا بدون تأشيرة .
• الدخول المجاني إلى 26 دولة أوروبية والتي هي جزء من منطقة شنغن .

•  منزل في واحدة من أكثر المواقع الشائعة في أوروبا .
• االستثمار العقاري مع احتمالية تقدير عالية جدا .

وقد نتج بالفعل عن اإلعالن المتوقع للقانون زيادة كبيرة في التعامالت العقارية منذ 
بدء عام .2013 ووفقا للبنك المركزي اإلسباني، قد سجل نصف السنة األول من 

عام 2013 أعلى مستوى  لالستثمارات األجنبية في العقارات االسبانية على 
مدى السنوات اـل 9 الماضية . وتشير دراسات السوق في اآلونة األخيرة أن 

االستثمارات األجنبية سوف تستمر  في النهوض، ويتوقع أن تصل الى 14 بليون 
يورو في عام واحد فقط .
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األسئلة الشائعة

Frequently Asked Questions

هل سيتم تطبيق التأشيرة ( التأشيرات ) على أفراد األسرة؟ 
نعم، ألعضاء األسرة المباشرين؛ الزوج واألوالد دون سن 18 عاما والمعالين .

هل تسمح التأشيرات اإلسبانية باإلقامة في أماكن أخرى في أوروبا؟ 
تتيح تأشيرة اإلقامة التجول الحر في جميع أنحاء دول االتحاد األوروبي ومنطقة 

شنغن، والتي تعد واحدة من أهم المزايا . ويعتبر اثنان وعشرون دولة األعضاء في 
االتحاد األوروبي جزء من اتفاقية تأشيرة منطقة شنغن ويكون لها سياسة الفيزا 

الموحدة .

ما هي مدة صالحية تأشيرة اإلقامة اإلسبانية؟
تمنح تأشيرة المستثمر لحاملها دخول غير محدود لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد كل 

عامين كتأشيرة اقامة طوال مدة الحفاظ على االستثمار .

هل هناك أي قيود على استخدام العقارات؟ 
ال يوجد قيود , كما يمكن استخدام العقار لالستئجار أو ألغراض االستخدام 

الشخصي . وتقدم اإلسبانية للعقارات خدمات إدارة العقارات لعمالئها الراغبين في 
الحصول على عائد استثماري جيد .

 
هل يمكن إجراء هذا االستثمار تحت اسم الشركات؟

نعم , بشرط أن يتم استيفاء شروط معينة . يرجى االتصال بنا للحصول على مزيد 
من التفاصيل .

Will the Visa(s) apply to family members?
Yes, to immediate family members; Spouse, children under 18 and dependants.

Will the Spanish Visas allow residency elsewhere in Europe?
The residency visa allows free circulation throughout the EU countries and the 
Schengen Area, which is one of the key benefits. Twenty-two European Union 
member states are part of the Schengen Visa Area agreement and have a uni-
form visa policy. 

How long is the Spanish Residency Visa valid for?
For as long as the property is maintained. The Investor Visa grants its holder 
unlimited entry for one year which can be extended as a residency permit 
every two years 

Are there any restrictions on the property usage?
No, The property can also be used for renting-out or for personal use purpos-
es. AlEspanya Properties offers property management services to its custom-
ers aiming to obtain a good return on investment. 

Can the investment be made under a Corporate name?
Yes, Provided certain conditions are met. Please contact us for further details.

The Residency Visa 
allows free circulation 

throughout the EU 
countries and the 

Schengen Area
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AlEspanya Properties

االسبانيه للعقارات

AlEspanya Properties, is a Luxury Spanish Boutique Real 
Estate catered to Middle Eastern clientele. Our focus is to 
provide personalized advice to foreign investors, mainly from 
the Middle East, purchasing luxury properties in Spain and 
applying for the residence visa. 

Whether you’re looking to secure your family’s future with a 
Spanish residency visa, looking for a real-estate investment 
opportunity or searching for the family holiday  home in one 
of the most popular locations in Europe, Al Espanya will be the 
gateway to your future and  your trustworthy advisor.

 هي شركة  متخصصة في العقارات االسبانية الفاخره و تلبي 
 ونركز في هذه الشركة على تقديم المشورة االسبانيه للعقارات

 من الشرق األوسط، الذين متطلبات عمالء الشرق األوسط .
 على تأشيرة الشخصية للمستثمرين األجانب، وفي الدرجة االولى
 يودون شراء عقارات  فاخرة في اسبانيا والتقدم بطلب للحصول

اإلقامة.

 عن تأمين عائلتكم من خالل تأشيرة اإلقامة اإلسبانية، أوتبحثون 
 عن منزل للعائلة اثناء العطلة  في واحدة من اذا كنتم تبحثون

 لمستقبلكم ومستشار جدير عن فرص استثمار عقاري أو تبحثون
بثقتكم . أكثر المواقع الشائعة في أوروبا، تعتبر االسبانية  بوابة

Luxury Spanish Boutique 
Real Estate catered to 
Middle Eastern clientele

AlEspanya services:
•  Property selection.
•  Coordinate viewing visit to selected properties.
•  Availing up to date payment proof for property services fees.
•  Availing title deed and liability letter from seller in case property  

is mortgaged.
•  Facilitation of opening bank account in Spain.
•  Memorandum Of Understanding (MOU) formalities 
•  Coordinate notarized Sales & Purchase Agreement (SPA) completion.
•  Property registration under buyers name.
• Facilitation of tax payment
•  Submitting and obtaining the residence permit in Spain.
•  Advice on funding structure for property purchase if required.
• Property management

Each Service in quoted separately, kindly contacts us for a customized package.

خدمات االسبانية للعقارات
• اختيار العقار .

• تنسيق زيارات لمعاينة العقارات المختارة .
• االستفادة من إثباتات الدفع الحديثة فيما يتعلق برسوم الخدمات العقارية .

• االستفادة من سند الملكية وخطاب المديونية من البائع في حالة رهن العقار .
• تسهيل فتح حساب مصرفي في إسبانيا إليداع األموال .

• مذكرة تفاهم فيما يتعلق باإلجراءات الشكلية .
• تنسيق عمليات إتمام اتفاقيات البيع والشراء المُوثّقة  .

• تسهيل الدفع الضريبي .
• تسجيل العقار باسم المشتري .

• تقديم والحصول على تصريح اإلقامة في إسبانيا .
• التوصية بأفضل الهياكل التمويلية لشراء عقاراذا لزم األمر .

• إدارة العقار .

لكل خدمة سعر بشكل منفصل , برجاء االتصال بنا للحصول على حزمة مخصصة  .
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Hotels, Office Properties &  
Residential Buildings Acquisition
Whether a Seafront Boutique, 5 star Luxury Hotels or Residential 
buildings in prime locations or whether it is Offices or Commercial 
space with a 1st class tenant, AlEspanya Properties will find the best 
opportunity suiting specific Investor strategies and profiles.  

With the financial distress local firms are facing, Spain has became 
one of the most attractive destinations for private Investors as well 
as for real estate and hotel funds. 
Since April 2013 and in only 6 months, there have been over 2 Bil-
lion Euros of registered transactions by foreign Investment Funds 
from the UK, US, China & Qatar among others. 

A few recent noteworthy transactions include; Hotel Valparaiso in 
Mallorca , 50Million Euros by a Chinese Private investor. CaixaBank 
Offices in Madrid City Center  by Meyer Bergman for 52 Million. 
The W Hotel in Barcelona to Qatari Diar and  Torre Agbar in Barce-
lona by Hyatt Hotels Group  for 150 Million Euros.

اقتناء الفنادق, العقارات 
  المكتبية والمباني السكنية.

 فإن  بواجهة بحرية  أو فنادق فاخره 5 نجوم أو مباني سكنية في 
   أو مكاتب أو مساحة تجارية مع مستأجر من الدرجة األولى ,

سواء محل تجاري مواقع رئيسية
   للعقارات ستجد أفضل فرصة تناسب االستراتيجيات والمالمح التي 

االسبانية يحددها المستثمر .

 أموال  المالية التي تواجهها الشركات األسبانية , إال أن أسبانيا أصبحت 
   أكثر الوجهات جذبًا للمستثمرين الشخصيين وكذلك رؤوس
بالرغم من األزمة واحده من شركات العقارات والفنادق .

 من  2013 وفي غضون ستة أشهر فقط , كانت هناك أكثر من 2 مليار 
 وغيرها.   المعامالت المسجلة بواسطة رؤوس أموال استثمارية أجنبية

فمنذ إبريل يورو منبريطانيا , الواليات المتحدة , الصين وقطر

 سنتر  أن هذه المعامالت تشمل : فندق فالباريسو في مايوركا 50,
  بالمالحظة شخصي صيني , مكاتب بنك كايكسا في مدريد سيتي

من الجدير مليون يورو لمستثمر

بواسطة  ماير بيرغمان مقابل 25 مليون .
  لشركة ديار القطرية , برج توري أغبار في برشلونة بواسطة 
فندق دبليو في برشلونة فنادق حياة مقابل 150 مليون يورو.
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About Spain

عن اسبانيا

Spain, is the second largest country in Western Europe in terms of geographic 
size. It is a member of the European Union (EU) and the Schengen Zone. 

Spain is well known, among other reasons, for its exceptional quality of life, the 
open-mindedness of its people, the pleasant climate, healthy Mediterranean 
cuisine and its prominence at sport and leisure. Barcelona & Real Madrid foot-
ball clubs, the National Football & Basketball teams, Rafael Nadal and Fernando 
Alonso are only a few examples of the world-renowned Spanish sports stars. 

Ranked among the top global tourist destinations, attracting over 56 million 
international tourists every year. Just two hours flight to London or Paris, four 
hours to Moscow and Cairo and seven hours  to Dubai or New York. Spain 
holds a privileged geographical location. With an estimated 1,200 mosques for 
the +1Million Muslim resident population, freedom of religion is pledged in the 
Spanish Constitution.

تعود شهرة إسبانيا الى عدد من األسباب من بينها ; نمط الحياة االستثنائى ,
شعبها ذو الذهن المتفتح , مناخها اللطيف , طعام البحر المتوسط الصحى 

وشهرتها فى مجاالت الرياضة والترفيه . أندية كرة القدم برشلونة وريال مدريد ,
كرة القدم الوطنية وفرق كرة السلة , رفائيل نادال وفرناندو ألونسو ليسوا سوى 

نماذج قليلة من نجوم الرياضة اإلسبانية المشهورين فى جميع أنحاء العالم .

تعتبرإسبانيا من أفضل المقاصد السياحية العالمية , فهى تجذب أكثر من 56
مليون سائح كل عام .

تستغرق رحلة الطيران من إسبانيا إلى لندن أو باريس ساعتين فقط , بينما 
تستغرق 4 ساعات إلى القاهرة 7 و ساعات إلى دبى أو نيويورك . ولها موقع 

جغرافى متميز .

فيها مايقدر بنحو 1,200 مسجد لواحد مليون مسلم مقيم بإسبانيا , ويكفل 
الدستور االسباني حرية الدين .
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Madrid
The capital of Spain, located in the heart 
the country, A cosmopolitan city, a busi-
ness centre, home of the Spanish Royal 
Family. Madrid also plays a major role 
in both the banking and industrial sec-
tors, home to the  head offices of major 
Spanish companies and the Spanish 
delegation of many international com-
panies. 

Madrid is a cosmopolitan city famous 
for its lavish hotels, high-end stores, 
unique restaurants, which makes it a 
perfect place for the luxury traveller. It 
also offers an incredible lifestyle, reput-
ed international schools and fantastic 
transport connections worldwide (such 
as the two daily flights to Dubai oper-
ated by Emirates Airlines) which makes 
it a greatly attractive destination for 
international families relocating.

Barcelona
Barcelona is one of Europe’s most fa-
mous and exciting cities. With a beau-
tiful beachfront, modern lifestyle , 
excellent climate, friendly & welcom-
ing population and  deep culture, not 
to mention an international business 
hub, definitely makes it one of the 
most desirable locations in the world. 
Situated in a privileged position on 
the north-eastern coast of the Ibe-
rian Peninsula and the shores of the 
Mediterranean,  is the second largest 
city in Spain in both geographic size 
and population. 

It is a popular destination in Europe 
and one and most visited cities 
worldwide. According to UNESCO’s 
‘World Heritage Sites’ ranking, Bar-
celona is the 9the  richest cities glob-
ally in terms of its artistic, cultural 
and culinary offering. 

مدريد
عاصمة إسبانيا، , تقع في قلب البلد ،تعتبر مدريد مدينة عالمية , مركز تجاري , وهي  

مقر العائلة الملكية اإلسبانية .
وتلعب مدريد أيضًا دورًا رئيسيا في القطاعين الصناعي والمصرفي وتعتبر مقر 

رئيسي لمعظم الشركات االسبانيه والوفد االسباني للعديد من الشركات الدولية .

مدريد مدينة عالمية تشتهر بالفنادقها الفخمة والمحالت الراقية والمطاعم الفريدة من 
نوعها , مايجعلها مكانًا مثاليًا للمسافر المترف . كما أنها توفر ايضا نمط حياة 

مميز، ومدارس دولية ذات سمعة طيبة بالضافه الى اتصالها بجميع أنحاء العالم 
( مثل الرحالتان اليوميتان إلى دبي التي يقوم بها طيران اإلمارات ) األمر الذي 

يجعل منها وجهة جذابة النتقال العائالت .

برشلونة
تعتبر برشلونة واحدة من المدن األكثر شهرة وجاذبية في أوروبا . حيث شاطئها 

الرائع ، ونمط الحياة الحديثة والمناخ المثالي ، وود وترحيب السكان باالضافة الى 
الثقافة العميقة، ناهيك عن انها محورا لألعمال التجارية الدولية، وكل هذا يجعلها 
واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في العالم . كائنه بموقع متميز على الساحل 

الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة االيبيرية وشواطئ البحر األبيض المتوسط، 
برشلونه هي ثاني أكبر مدينة في اسبانيا من حيث الحجم الجغرافي والسكاني .

وانها مقصد رائج في أوروبا وواحده من أكثر المدن المقصوده في العالم . وفقا 
لتصنيف اليونسكو “ مواقع التراث العالمي “ ، تعتبر برشلونه تاسع أغنى مدينة عالميا 

من حيث عروضها الفنية والثقافية والمطبخية .
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Marbella
Marbella, located in the South-West of Spain, 
in the Malaga region , only 58Km from Malaga 
city and its airport, offering 24 km of beaches; 
it is known the world over, as one of the classi-
est and most beautiful holiday destinations in 
Southern Europe. 

It has everything: from beaches, mountains, 
old world charm, cosmopolitan atmosphere,  
countryside and city life. From north to south, 
passing through the pleasure ports of Mar-
bella and Puerto Banús, the coastline is fine 
sand all the way, and the land that goes back 
from the beaches is a paradise of luxury hous-
ing developments, golf courses with beauti-
ful mountain scenery. It is little wonder that 
Marbella has attracted the rich and famous for 
many decades.

Marbella is a magnet for visitors from the 
Middle East. The Saudi royal family owns a 
200-acre complex. Sheikh Abdullah al-Thani of 
Qatar owns the Málaga football club. 

ماربيا 
تقع مدينة ماربيا جنوب غرب إسبانيا , في مقاطعة مالقة , والتى تبعد فقط 58

كيلومتر عن مدينة مالقة ومطارها , وتحتوي على 24 كم من الشواطئ , هي من 
أرقى وأجمل الوجهات لقضاء العطالت في جنوب أوروبا .

تضم مدينة ماربيا كل شئ : شواطئ , جبال , سحر العالم القديم , جو عالمي , حياة 
الريف والمدينة . وامتدادًا من الشمال الى الجنوب ؛مرورًا بالمواني الممتعة لماربيا 
وبويرتو بانوس , توجد الرمال الناعمة طوال هذا الساحل . عالوة على ذلك , فإن 
األرض التي تطل خلف الشواطئ بمثابة جنة مليئة بالمنازل الفاخرة  قيد التطوير ,

مالعب الغولف , والمناظر الجبلية الخالبة , وليس من العجيب أن تجذب ماربيا اليها 
االغنياء والمشاهير على مدى عقود .

تعتبر ماربيا منطقة جذب لزوار الشرق األوسط . وتمتلك العائلة المالكة في المملكة 
العربية السعودية مجمّع تبلغ مساحته 200 فدان . يمتلك الشيخ القطري عبدالله آل 

ثاني نادي مالقة لكرة القدم . 

Ibiza
A magical natural paradise, Ibiza is a Spanish 
Island, only 75 Km from the Peninsula coast 
and a 45 minute flight from Barcelona.  The 
Mediterranean’s most exclusive and glamor-
ous destination with over 300 days of sun-
shine, where top creative, artist and musicians 
from all over the world relax & party drawn by 
its unique incomparable energy and spirit. 

Ibiza has become world-famous for its asso-
ciations with luxury yachts, celebrities, stylish 
nightlife, and electronic music. However there 
are also plenty of great sports and family ori-
ented possibilities. Throughout the 18 kms of 
natural sandy beaches, fringed by crystal clear 
waters, Ibiza offers a huge range of options to 
cater for all types of preferences. 

إيبيزا 
جزيرة اسبانية كالجنة الطبيعية الساحرة، تبعد فقط حوالي 75 كم عن ساحل 

شبه الجزيرة وتستغرق رحلة الطيران اليها من برشلونة حوالي  45 دقيقة .
هي الوجهة األكثر تميزا وتألقا في البحر المتوسط مع أكثر من 300 يوما 

مشمس، حيث يزورها قمة الفنانين المبدعين والموسيقيين من جميع أنحاء العالم 
لالسترخاء والحفالت حيث تجذبهم  طاقة فريدة وروح ساحرة ال مثيل لهما .

وأصبحت مدينة إيبيزا االكثر شهرة على مستوى العالم نظرا لمجموعات من اليخوت 
الفاخرة والمشاهير، والحياة الليلية الساحرة، والموسيقى االلكترونية . وهناك أيضا 

الكثير من الرياضات وإمكانيات موجهة لألسرة . فعلى امتداد 18 كم من 
الشواطئ الرملية الطبيعية المحاطة بمياه صافية رائعة , تتمتع إيبيزا بنطاق واسع 

من اإلمكانيات التي تجعلها مناسبة لجميع األذواق .

لقد ورد ذكرها بشكل متزايد بين صفحات المجالت األكثر عصرية والصحف 
والمواقع االلكترونية في جميع أنحاء العالم . من سيدني الى سياتل، ومن نيويورك 

إلى دبي .
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