


اسپانسر ویرایش اول

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )604( 7733475 021  9130  2929



اسپانسر ویرایش اول

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت مشاوره اولیه  
مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی های خود را دارا هستند. 
مشاوره با وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.

تنظیم قرار داد
مرحله دوم

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد، تمامی مراحل انجام کار 
را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد. 
مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز، مدارک مرتبط 

با ارزش دارایی های نقدی، از جمله این مدارک هستند.
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با تراست
سرمایه گذاری در کانادا
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ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه  
مرحله چهارم

برای سرمایه گذاری در کانادا، نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح Expression of interest انجام شود. در 
ادامه، با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری )ITA( از طرف 

اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار
مرحله پنجم

از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، مبلغ 
سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این 

طرح پیشنهادی، شما را یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن   
مرحله ششم

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک  و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات 
الزم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد
مرحله هفتم

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای 
تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند. 

دریافت نامه حمایتی  
مرحله هشتم
Letter of Confir�( و یا یک تأییدیه )letter of support ـی  (بعــد از امضــای توافق نامه، یک نامه حمایـت

mation( از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود. 

ارائه درخواست صدور ویزا  
مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شــده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت ســرمایه گذاری در کانادا اقدام 
خواهد شــد. تمامی مراحل اخذ ویزای ســرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناســان مجرب در تیم تراســت 

است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

دریافت ویزا 
مرحله دهم

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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مزایای تجارت در بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیــا یکــی از رقابتی تریــن و پویاتریــن مقاصــد تجــاری آمریــکای شــمالی اســت. اقتصــاد قــوی 
بریتیش کلمبیــا پتانســیل تجــارت را افزایــش داده اســت و مزایــای تجــارت در بریتیش کلمبیــا تجارت هــای 

روبه رشــد سراســر جهــان را جــذب کــرده اســت. 

محیط دوســتانه ی تجاری و کیفیت باالی زندگی از دیگر مزایای تجارت در بریتیش کلمبیا هســتند. سازمان ها 
از منابع طبیعی، تعهد به نوآوری، محیط جذاب سرمایه گذاری و نیروی کار ماهر و تحصیل  کرده سود می برند. 

بسیاری از بخش های صنعت روبه  رشد است و در زمینه های زیر فرصت های زیادی برای تجارت وجود دارد: 

محصوالت کشاورزی 	

فناوری پاک 	

جنگل داری 	

آموزش بین المللی 	

گاز طبیعی 	

معدن  	

گردشگری 	

زیرساخت های حمل ونقل 	

تکنولوژی؛ از جمله تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، تکنولوژی وایرلس، فیلم، تلویزیون، رسانه های دیجیتال  	
و علوم زندگی.

با خیال راحت سرمایه گذاری کنید. 
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شاخص های عملکرد اقتصادی بریتیش کلمبیا )2019(

2 تولید ناخالص داخلی )درصد تغییرات(

2679 نیروی کاری )هزاران(

5/6 نرخ بیکاری 

2 نرخ تورم )درصد تغییرات(

48800 مهاجرت خالص

79/7 تبدیل ارز )دالر آمریکا/ کانادا(

در اقتصاد قوی و رقابتی مــا سرمایه گذاری کنیـد

دولت بریتیش کلمبیا متعهد به ایجاد اقتصادی قوی اســت. بریتیش کلمبیا پیشــروی اقتصادی کاناداســت و 
به ثبات مالی و رتبه بندی اعتباری AAA شهرت دارد. در سال 2017، رشد شغلی بریتیش کلمبیا بیش از دیگر 

بخش های کانادا بود و رشد خرده فروشی، مسکن و صادرات فراتر از انتظارات بود.
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جذب کارگران با مهارت های الزم

بریتیش کلمبیــا مرکــز نیــروی کاری متنــوع، تحصیل کــرده، ماهــر و چندزبانــه اســت. بریتیش کلمبیــا از نظر 
شــاخص های قابلیت زندگی، قابل  مقایســه با دیگر شــهرهای آمریکای شــمالی اســت. ونکوور را بهترین شــهر 
قــاره ی آمریــکا در ســال 2018 و پنجمین شــهر برتر در ســطح جهان نام گــذاری کرده اند. ونکوور ازنظر شــاخص 
اقتصادی قابلیت زندگی رتبه ی ششم را در بین 140 شهر کسب کرده است. این آمارها وضعیت مناسب ثبات 

اقتصادی، مراقبت های بهداشتی، فرهنگ و محیط زیست، آموزش و زیرساخت ها را نشان می دهد. 

دالیل باال باعث شده اند که بریتیش کلمبیا منطقه ای عالی برای زندگی باشد و استعدادهای برتر را از سراسر 
جهان جذب کند. 

انرژی پاک

بیش از 98 درصد برق تولیدشده در بریتیش کلمبیا، از منابع پاک و تجدیدپذیر حاصل می شود. هزینه ی برق 
در بریتیش کلمبیا پایین تر از دیگر شهرهای آمریکای شمالی است. سرمایه گذاری پیوسته در تکنولوژی های 
ســنتی و متناوب انرژی و زیرســاخت ها، قابلیت های بریتیش کلمبیا را برای رشد تجارت ها تضمین می کند. در 
سال 2018، دولت انرژی پاک بریتیش کلمبیا را راه اندازی کرد؛ طرحی برای کاهش آالیندگی ها، پیشرفت بخش 
فناوری پاک، و رشد اقتصاد کم کربن بریتیش کلمبیا. برنامه ی انرژی پاک بریتیش کلمبیا، دولت بریتیش کلمبیا 
را بــه مقصــد ســرمایه گذاری جدیــد و صنعـتـی تبدیل کرده اســت تا نیازهای رو به  رشــد محصــوالت و خدمات 

کم کربن و تکنولوژی های کاهش آالیندگی را برآورده کند. 
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برق صنعتی )دالر کانادا(؛ قیمت میانگین در اول آوریل 2018

دسترسی به بازارهای جهانی

ـی کانادا این شــهر را به راهــروی تجاری منطقه ی آسیا-پاســیفیک و  موقعیــت بریتیش کلمبیــا در ســاحل غرـب
آمریــکای شــمالی تبدیل کرده اســت. شــرکت های مســتقر در بریتیش کلمبیــا، بدون پرداخت حــق گمرک، به 
بازارهای بزرگ آســیا، آمریکای شــمالی و اروپا دسترســی دارند. دلیل آن توافق جامع و پیش رونده ی شــراکت 
ترانس پاسیفیک، توافق نامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی و توافق نامه ی جامع تجاری و اقتصادی کانادا-اروپا 
است. کانادا مزیت رقابتی دارد؛ زیرا تنها کشوری است که توافق نامه ی تجارت آزاد با تمامی کشورهای عضو 
جی 7 را امضا کرده اســت. بریتیش کلمبیا با توافق نامه ی همکاری تجاری نیو وســت، یک منطقه ی اقتصادی 
واحد حول بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساســکاچوان و منیتوبا ایجاد کرده اســت؛ برای بیش از یازده  میلیون نفر و 
تولید ناخالص داخلی بیش از هفتصد  میلیارد دالر. سیســتم حمل ونقل بریتیش کلمبیا، ســریع و قابل اعتماد 
است. بریتیش کلمبیا قصد دارد با سرمایه گذاری 25 میلیارد دالری سیستم حمل ونقل، بین سال های 2012 تا 

2020 زیرساخت ها را بهبود ببخشد. 

 شرکت های بزرگشرکت های متوسط

8/996/48ونکوور

9/398/29کلگری

12/9510/65تورنتو

7/994/91مونترال

26/6623/23بوستون

10/538/20پورتلند

22/8114/78سانفرانسیسکو

10/539/23سیاتل

22/0513/83نیویورک
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بریتیش کلمبیا؛ منطقه ای استراتژیک برای مدیریت زنجیره ی ارزش و لجستیک

ـی: شــش فــرودگاه در بریتیش کلمبیا به بازارهای بین المللی، خدمات ارائــه می دهند: فرودگاه بین المللی  هواـی

ویکتوریا، ونکوور، کلونا، ابوتســفورد، کرنبروک و پرنس جورج. فرودگاه بین المللی ونکوور در نه ســال متوالی 
بهترین فرودگاه آمریکای شمالی نام گرفته است. 

راه آهن: بریتیش کلمبیا تنها دروازه ی ســاحل غربی آمریکاســت که به ســه راه آهن بین المللی راه دارد و بنادر 

آتالنتیــک، ســواحل پاســیفیک و خلیــج را به بازارهای اصلی کانــادا، ایاالت متحده ی آمریــکا و مکزیک متصل 
می کند. 

جاده: شبکه ی گسترده ی بزرگراهی، انتقال کاالها و خدمات را به آمریکای شمالی ممکن ساخته است. 

دریا: بندر ونکوور بزرگ ترین بندر کانادا و ســومین بندر بزرگ آمریکای شــمالی اســت. این بندر تجارت کانادا را 
به بیش از 170 اقتصاد جهانی، ممکن ســاخته اســت. بنادر ونکوور و پرنس روپرت، که در تمامی ســال هوای 
معتدلی دارند، نزدیک ترین بنادر ورودی آسیا به ساحل غربی آمریکای شمالی اند که باعث صرفه جویی در وقت 

به مدت دو روز، دیگر بنادر ساحل غربی، شده اند. 

ارتباطــات: باالتریــن پهنــای باند در کانادا متعلق به بریتیش کلمبیاســت. زیرســاخت های پیشــرفته ی ارتباطی 

ـی، رادیویی، کابلی، وایرلــس و دیگر خدمات اطالعاتی را بــا هزینه ی پایین ارائه  بریتیش کلمبیــا خدمــات تلفـن
می دهند. 

مزایای دیگر؛ ازجمله هزینه ها و مالیات رقابتی

ـی  شــرکت های برتــر جهــان از تجــارت در بریتیش کلمبیــا ســود می برنــد. آن هــا از هزینه هــای عملیاـت
رقابتــی، کیفیــت بــاالی زندگــی و تنظیم گــری هوشــمند، کــه منعکس کننــده ی نیازهــای تجاری انــد، ســود 

می برنــد. 

نـرخ مالیـات بـر درآمـد شـخصی در بریتیش کلمبیـا بـرای افـراد مجـرد با درآمـد حداکثـر 125000 دالر، کمتر از  	
دیگر استان هاسـت. 
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حمایت استراتژیک

بــرای  ضــروری  تماس هــای  و  اطالعــات  کســب 
تصمیم گیری درمورد ســرمایه گذاری استراتژیک در 

بریتیش کلمبیا

کمک به استارت آپ های تجاری

شروع سریع تر تجارت

اطالعات درمورد محیط تجاری

کســب اطالعات بیشــتر درمــورد مالیات، بــازار کار، 
هزینه های تجارت، مجوزها و مقررات

خدمات تجاری

ـی، امــالک و  آشــنایی بــا کارشناســان امــور مالیاـت
مستغالت، و آژانس های صدور مجوز

سکونت و مراکز گردشگری

تورهای آشــنایی با مکان های تجاری کل اســتان؛ از 
جمله آشنایی با سایت های گردشگری و آشنایی با 

رهبران جامعه

برنامه های دولتی

آشــنایی بــا برنامه هــای حمایـتـی دولـتـی، فدرالی و 
استانی مختص تجارت های شما. 

اعتبـار مالیاـتی آموزشـی، مختـص کارفرمایـان واجـد شـرایط اسـت و میـزان آن براسـاس حقـوق کارآمـوز تـا  	
سـقف 4000 دالر برای هر کارآموز در هر سـال و بسـته به سـطح دسـتمزد برنامه ی کارآموزی پرداخت می شـود. 
کارآموزان واجد شـرایط نیز اعتبار مالیاتی تا سـقف 2500 دالر دریافت می کنند که براسـاس سـطح کارآموزی 

آن ها محاسـبه می شـود. 

نـرخ مالیـات بـر درآمـد شـرکتی بریتیش کلمبیـا، 12 درصـد اسـت و در ترکیـب بـا نـرخ فـدرال، تجارت هـای  	
بریتیش کلمبیـا 27 درصـد مالیـات بـر درآمـد پرداخـت می کننـد. 

در سایت britishcolumbia.ca درمورد مشوق های مالیاتی، اطالعات بیشتری کسب کنید.  	

بــرای تجــارت در بریتیش کلمبیــا، ســازمان تجــارت و ســرمایه گذاری بریتیش کلمبیــا خدمــات و توصیه هــای 
زیــر را ارائــه می دهــد: 



British Colum
bia


