
 

 

 

 گروه بزرگ مشاورین امالک عظییم

بین الملل فروش واحد  

 

خرید ملک در دبیاز طریق شرایط برای اخذ اقامت   

 

ذکر میلیون درهم امارات می باشد. الزم به  1حداقل مبلغ برای سرمایه گذاری به جهت اخذ اقامت در دبی مبلغ 
هزار درهم نیز  500البته که امکان خرید ملک از پایه قیمت  ساله و قابل تمدید است. 3از مدت این اقامت 

 وجود دارد که به طبع برای کسانیست که اقامت امارات را دارا هستند.

 

 از دو طریق خرید ملک قابل انجام است:

ازنده = از زمان خرید تا تحویل و تمدید اقامت مشاوره امالک همراه شما می باشد.خرید مستقیم از س (یک  

همان بازار سیاه است که قیمت ساختمان و  اصوال پیشنهاد نمی شود چون بازار آزاد=  خرید در بازار آزاد (دو
به مصرف کننده می رسند و به هیچ وجه به صرفه نیستند.چندین واسطه امالک با   

 

 . خرید مستقیم از سازنده و صاحب پروژه :

به صورت فیزیکی با مسافرت به کشورت امارات و عقد قرارداد میسر است که در این روش  ( خرید حضوری :یک
... به خریدار تحمیل می شود.هزینه های اقامت ویزا و  

طریق تماس تصویری با نمایندگان ما  ردن مشتری ازاز راه دور )ایران( و پس از پسند ک دو ( خرید غیر حضوری :
 در دوبی ارتباط برقرار می شود و به صورت زنده پروژه از سوی خریدار بررسی کامل می شود.

 

 . خرید به صورت نقد و اقساط :

سال  8داخت و مابغی در طی مبلغ کل پروژه به صورت پیش پر  %20در خرید اقساطی تنها می توان با پرداخت 
کلید ملک را تحویل بگیرید.بدون بهره به صورت اقساط   

 

 

 



 

 

 

مراحل انجام خرید غیر حضوری :.   

، قبل از پرداخت صراف از طرف خریدار معرفی شود برای عملیات نقل و انتقال مالی پیشنهاد ما این است که 
راضی که تحت نظارت اداره امالک و ا مه( از سمت سازنده ارسال می شودیا )قولنا  Invoiceاولین قسط یک 

 امارات است.

بلوکه می شود که تحت نظارت  وجه واریز شده از سوی خریدار ابتدا به حساب سازنده پروژه رفته و بالفاصله
 اراضی و امالک امارات می باشد و پس از اطمینان از صحت معامله آزاد خواهد شد. هادار 

سال )پیش سند( به همراه فیش پرداختی ار   SPAبه  مبرگه ای موسو قبل از پرداخت اولین قسط سپس
به امضای خریدار  SPAالکترونیک یا فیزیکی می شود ) که الکترونیک سریع تر و به صرفه تر است( و پس از آن 

 اداره اراضی و امالک دبی می رود.رسیده و مجددا جهت بررسی به 

یه ملک است و به زبان های پس از یک یا چند ماه سند رسمی موسوم به " عقود " صادر می شود که سند اول
عربی و انگلیسی  می باشد. اداره اراضی و امالک امارات متحده عربی بر تمامی مراحل پرداخت و صدور سند 

می باشد همچنین قابل انتقال  %100نظارت کامل دارد. الزم به ذکر است سند صادره به نام خریدار و با مالکیت 
 و آزاد است.
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خط( 10)تماس «   

00983134593939 

37039139130098  

00989138287299 

00989134035406 

00989135760730 

Website: Azimiborj.com 

Email: Info@Azimiborj.com 

 


