
 

 

 سرمایه گذاری در استرالیا

 سرمایه گذاری در استرالیا و بررسی آن

به استرالیا از طریق سرمایه گذاری و راههای سرمایه گذاری  مهاجرت سرمایه گذاری در استرالیا ،

ا استرالی این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار خواهد گرفت. آیا خرید ملک در در استرالیا در

برای سرمایه گذاری چقدر است؟  استرالیا در نیاز مورد سرمایه  سبب اخذ اقامت و تابعیت می گردد؟

یه گذاری امکان پذیر است؟ ما در این مقاله به بررسی از چه روشهایی در سرما اقامت استرالیا اخذ

و  ثبت شرکت در استرالیا و سترالیاخرید ملک در ا شرایط انواع سرمایه گذاری در استرالیا از جمله

ر استرالیا را گذاری د همچنین انواع ویزای سرمایه گذاری می پردازیم. ریسک ها و مزایای سرمایه

سرمایه گذاری در استرالیا می پردازیم.  بررسی می کنیم و همچنین به بررسی امتیازات الزم جهت

زبان رسمی آن انگلیسی است. در ادامه با بررسی زوایای  کشور استرالیا کشوری مهاجرپذیر است و

 د. شما می توانید سواالتدر استرالیا، با این کشور زیبا بیشتر آشنا خواهیم ش مختلف سرمایه گذاری

مشاوره رایگان نیز می توانید  خود را در انتهای مقاله مطرح و پاسخ رایگان از ما بگیرید. برای دریافت

 .حاصل نمایید با مشاورین ما در موسسه حقوقی ملک پور تماس

 

 :آنچه در این مقاله می خوانیم

 شرایط عمومی سرمایه گذاری در استرالیا 

 استاندارد های سرمایه گذاری در استرالیا 

 شاخص های اقتصادی تاثیر گذار در استرالیا 
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  شرایط عمومی سرمایه گذاری در استرالیا

وضعیت  به دلیل کیفیت باالی زندگی و پیشرفت در کلیه زمینه های اقتصادی و علمی وبر استرالیا

مقصد بسیاری از مهاجران  هجغرافیایی، اقتصاد و زیرساخت های پایدار و قوی، موقعیت های کاری ب

مهاجران به منظور تحصیل، کار و سرمایه  سراسر کشورهای جهان تبدیل شده است. تعداد کثیری از

دالر استرالیا  استرالیا کشوری ثروتمند است و واحد پول کشور گذاری را انتخاب می نمایند. استرالیا

استرالیا خدمات درمانی بسیار منحصر به  می باشد صادرات در این کشور رونق بسیاری دارد. کشور

است. در نظام آموزشی هم از استانداردهای الزم جهانی برخوردار  فرد و پیشرفته ای دارد و از لحاظ

این رو  اقتصادی بسیار قوی و قدرتمند است و مکان مناسبی برای سرمایه گذاری است از هایزمینه

دادند. پایتخت استرالیا شهر  بسیاری از سرمایه گذاران دنیا این کشور را مقصد سرمایه خود قرار

هاجرت به استرالیا که این هم به جذابیت های م کامرا است. در استرالیا زبان رسمی انگلیسی است،

و نیم کیلومتر مربع و جمعیت آن  ۷است. مساحت این کشور حدود  از طریق سرمایه گذاری افزوده

باید  میلیون نفر است. در بحث سرمایه گذاری در استرالیا ۲۶آخرین سرشماری حدود  نیز بر اساس

و تابعیت نمی شوند. بنابراین  گذاری در استرالیا منجر به اخذ اقامتبه این نکته توجه نمود که سرمایه

همراه شوید تا در مورد انواع سرمایه گذاری در استرالیا  (اتریش mie)موسسه حقوقی ملک پور با

 .توضیح دهیم
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 گذاری در استرالیا استاندارد های سرمایه

گذاری در آن کشور های سرمایهباید در مورد ریسک شما برای سرمایه گذاری در هر کشوری ابتدا

همچنین فساد  وبه عمل آورید. ما در اینجا درمورد ریسک مصادره اموال  نیز تحقیق و بررسی الزم را

باید به این  اموال ریسک مصادره ادارات استرالیا برای شما اطالعاتی را قرار میدهیم. در مبحث در

اقدام به مصادره  شما و استرالیا، استرالیا نکته توجه نمایید که در صورت بروز اختالف میان کشورهای

ادره اموال این رابطه طبق آمار و ارقام جهانی درصد ریسک مص اموال شما خواهد نمود یا خیر. در

 تواند کشور مناسبی برای سرمایهاز این جهت میدرصد است. بنابراین استرالیا  در استرالیا یک

نجایی که است. از آ گذاری باشد. موضوع بعدی بررسی کنترل فساد در دستگاه های اداری استرالیا

های اداری و نمایید اگر در دستگاه شما به عنوان یک خارجی اقدام به سرمایه گذاری در استان

جه شود سرمایه گذاری شما ممکن است با مشکل موا قضایی استرالیا رابطه بر ضابطه حاکم باشد

ز شهروندان سرمایه گذاری شما مشکل رخ دهد، ادارات و محاکم قضایی ا چرا که در صورتی در پروسه

کنترل فساد  دفاع نموده و سرمایه گذاری شما به خطر می افتد. در نمودار زیر ما به نرخ کشورشان

تر هرچه اعداد نمودار به این رقم نزدیک نمودار دو و نیم است که ایم. باالترین عدددر استرالیا پرداخته

ه به نمودار فساد در استرالیا می باشد. بنابراین و با توج باشد نشان دهنده کنترل بیشتر میزان

 .اب می آیدلحاظ نیز کشور امن برای سرمایه گذاری به حس استرالیا از این

 

 

 شاخص های سرمایه گذاری در استرالیا

تولید ناخالصی مالیات و نرخ بیکاری باید مورد توجه و  گذاری در استرالیا میزاندر موضوع سرمایه

 چه تولید میزان تولید ناخالص داخلی داللت بر رشد اقتصادی کشورها دارد و هر .بررسی قرار گیرد

اقتصادی باالتری دارد  ناخالص بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن کشور قدرت اقتصاد و سرانه

رشد خوبی داشته باشد. همانطور که در  تواند امنیت وگذاری در آن کشور میبنابراین سرمایه

بنابراین کشوری تولید خالص داخلی خوبی برخوردار است.  نمودارها مشاهده می کنید استرالیا از

 پیشرفته و رشد یافته دارد. از دیگر عواملی که باید در سرمایه گذاری مورد است که اقتصادی پویا،



 

 

مالیات بر فروش و  توجه قرار داد میزان مالیات است مالیات انواع مختلفی دارد مالیات بر درآمد

یا از میزان مالیات ها در این کشور استرال گذاری در کشورمالیات ارزش افزوده. شما باید برای سرمایه

توانید نرخ سرمایه گذاری موفقی را تجربه کنید. در جدول زیر می آگاهی داشته باشید تا بتوانید

اقتصادی و  در کشور استرالیا مطالعه نمایید. نرخ بیکاری در هر کشوری نشان از رشد مالیات ها را

باالتر باشد نشان می دهد که آن  میزان پویایی چرخه اقتصادی آن کشور دارد. هرچقدر نرخ بیکاری

دهنده رشد اقتصادی آن بیکاری پایین تر باشد نشان کشور اقتصاد ضعیف تری دارد و هرچه نرخ

 ۵استرالیا در  ۲۰۱۹آمار و ارقام کارشناسان نرخ بیکاری در سال  کشور است و بر اساس آخرین

در این  دهد که کشور استرالیا اقتصادی پویا و پر رونق دارد و آمار کاربراننشان می درصد است که

 نفر است.  ۵نفر  ۱۰۰کشور عربی از هر 

 

 

 اقامت استرالیا از طریق خرید ملک

ری در گذا چند سال اخیر بازار ملک در استرالیا رشد بسیار چشمگیری داشته است و سرمایه در

جه کنید که به این مسئله تو ملک در استرالیا شامل سود خوبی برای سرمایه گذار خواهد بود. اما

پیچیده و سخت است برای این کار شما باید  لک کمیگذاری در استرالیا از طریق خرید مسرمایه

ردد در گپرونده شما ظرف مدت چند ماه توسط هیئت بررسی  ابتدا به کشور استرالیا سفر کنید و

الیا ین برای کشور استرتشخیص دهد که سرمایه شما پاک است و همچن صورتی که هیئت بررسی و

خرید  کند به شما اجازه سرمایه گذاری وسودآور است و خطری این کشور را تهدید نمی مفید و

ا خرید ملک به از کشورها ب ملک می دهند. البته باید خاطرنشان کنیم که استرالیا نیز مانند بسیاری

قامت و تابعیت است بهتر و ااز خرید ملک  دهد و اگر قصد شماشخص اقامت دائم و تابعیت نمی

 .سرمایه گذاری نمایید است که از روش دیگری اقدام به

 



 

 

  امتیازات الزم برای سرمایه گذاری در استرالیا

امتیازات الزم دارید. از  ل ورکر شما نیاز به کسبکیگذاری در استرالیا مانند ویزای اسسرمایه برای

اری و نوع کتحصیالت، میزان سرمایه، سوابق  عوامل مهم در کسب امتیاز می توان به امتیازات سن،

روسه آگاهی و تسلط نسبی استرالیا شرط زبان ندارد. اما در روند پ گذاری درکار اشاره کرد. سرمایه

ضروری است  گذاری بی تاثیر نخواهد بود. ذکر این نکته همانگلیسی در اخذ امتیاز سرمایه به زبان

باالی این سن هستند امتیاز  سال است. افرادی که ۵۵گذاری در استرالیا که حداکثر سن سرمایه

 .امتیازات پرداختند سن را از دست خواهند داد در جدول زیر به بررسی

 

 امتیاز بندی سنجدول 

 امتیاز سن

18-24 25 
25-32 30 
33-39 25 
40-44 15 
45-49 0 

 

 

 جدول مهارت زبان

 امتیاز نمره زبان

 20 یا بیشتر  8آیتلس 
 10 8-7آیتلس 
 0 7-6آیتلس 

 

 



 

 

  سوابق کاری خارج استرالیا

 امتیاز سابقه کاری

 5 سال 3
 10 سال 5
 15 سال 8

 

 

 مدارک تحصیلی

 متیازا تحصیلیطع مق

 20 دکتری
 15 لیسانس و فوق لیسانس

 10 و مدارک دیگر دیپلم استرالیا
 10 قابل ترجمه با قابلیت اروپاییمدارک 

 

 بررسی انواع ویزاهای سرمایه گذاری در استرالیا

ی نظیر های گذاری در استرالیا از طرق متفاوتی امکان پذیر است و از طریق کسب ویزای سرمایه

ند.به این کشور می نمای اقدام به اقامت در 888و ساب کالس  132و ساب کالس  188ساب کالس 

رالیا عالقمند از هموطنان به اقامت در است دلیل سطح باالی زندگی شهروندی در استرالیا عده زیادی

الی شخص سطح م شرایط و الزاماتی نظیر سن و سابقه مدیریتی و هستند.برای اخذ این نوع ویزاها

زبان شخص و همچنین گردش مالی بسیار حائز اهمیت می باشد.که در صورت  متقاضی و سطح

ایه گذاری در سرم آنها امکان اقامت دائم میسر می گردد. در ذیل به بررسی انواع ویزاهای تبعیت از

ید واژه ملک پور ز کلتوانید با استفاده ا استرالیا پرداخته ایم. در صورت هر گونه سوال یا ابهام می

لک پور مگوگل سرچ نموده و مطالب مفیدی در کلیه سایت های  سرمایه گذاری در استرالیا را در

 .گذاری در استرالیا بیابید در رابطه با سرمایه



 

 

  188سرمایه گذاری در استرالیا از طریق ویزای ساب کالس 

 طریق است که به شخص گذاری در استرالیا از طریق ویزای ساب کالس از این سرمایه

ر صورتی د ساله داده می شود که قابلیت تمدید و تبدیل به اقامت دائم را 4متقاضی اقامت 

را دارد.  رعایت نماید که شخص متقاضی کلیه قوانین قوانین و شرایط در رابطه با اقامت خود

برای اقامت  انسراسترالیا را به عنوان اسپ در این نوع ویزا شخص متقاضی باید یکی از ایاالت

ت و رزومه شخص متقاضی بررسی می گردد. در صور اقدام نماید. در ابتدا کلیه مدارک

ه سال اقامت در آن ایالت، کسب و کار مناسبی را 4موافقت شخص متقاضی باید در طی 

یاالت استرالیا را افزایش دهد که با توجه به تفاوت هزینه ها در ا اندازی نموده و سرمایه خود

استرالیا  رهزار دالر در یک بیزنس د 500تا  200سرمایه تخمین زده می شود. او باید  زانمی

ود خاقامت خانواده  سرمایه گذاری کند و در طی این مدت شخص می تواند شرایط را جهت

ی تواند مسرمایه مورد نیاز نرسید  سال به کسب و کار و 4فراهم سازد.در صورتی که در طی 

ر استرالیا سال د 1سال،  2برای شرط حضور باید هر  .ی دو سال تمدید نمایداین زمان را برا

شد. این مبلغ هزار دالر استرالیا باید با 500مالی سالیانه حداقل  حضور داشته باشد. تراکنش

 یناسال  2سال مالی باید  4بیزنس باشد. در  2مجموع تراکنش مالی حداکثر  می تواند

 .تراکنش رو داشته باشند

 132رمایه گذاری در استرالیا از طریق ویزای ساب کالس س 

 صاحبان و مدیران برای  132گذاری در استرالیا از طریق ویزای ساب کالس  سرمایه

دارند. این  های بزرگ و افرادی می باشد که قابلیت سرمایه گذاری با مبالغ باال راشرکت

دالر استرالیا را به استرالیا  یم میلیوناشخاص تعهد می دهد که پس از ورود به استرالیا یک ون

گذاری می کنند.البته این مبلغ با توجه به سرمایه می آورند و در تجارت و کارهای تجاری

میلیون دالر متغیر است. از نکات مثبت  2تا  1گذاری می کند بین  شهری که در آن سرمایه

 تقاضی نام برد که از کلیهمی توان ورود خانواده به همراه شخص م 132کالس  ویزای ساب

با این  .امکانات رفاهی و شهروندی از جمله خدمات پزشکی و تحصیلی بهره مند می گردند

میلیون دالر استرالیا  3 حداقل سالیانه مالی تراکنش ویزا اقامت دائم به شخص داده می شود.



 

 

سال  4باشد. در بیزنس  2حداکثر  را داشته باشد و این مبلغ می تواند مجموع تراکنش مالی

 .سال این تراکنش را داشته باشد 2مالی باید 

  888سرمایه گذاری در استرالیا از طریق ویزای ساب کالس 

ویزای  می توان گفت مرحله دوم 888گذاری در استرالیا از طریق ویزای ساب کالس  سرمایه

ارن مایه گذسر و تاجران  و زیر گروه آن محسوب می گردد.این ویزا برای 188ساب کالس 

 188 ویزای ساب کالس متقاضی سرمایه گذاری در استرالیا و اقامت در این کشور است که

ل می باشد سا 5مدت زمان این ویزا  .سال دارند و به دنبال اقامت دائم هستند 4را به مدت 

 اقامت  هب که  دارد. اشخاص متقاضی سرمایه گذاری که قابلیت تبدیل به اقامت دائم را نیز

ترالیا را سرمایه گذاری باال تمایل دارند باید کلیه شروط دولت اس و تجارت طریق از دائم

متفاوت  اریسازند. الزامات ایالتی دولتی و اداره امور داخلی برای هر نوع سرمایه گذ عملی

 888ای درخواست ویز اقدام کند و بعد SA است. متقاضی باید در ابتدا باید برای مهاجرین

 .را به امور خارجه ارسال نماید

 ویزای کار آفرینی 

 .دارند برای اشخاصی است که قصد کارآفرینی و یا انتقال کسب و کار خود در استرالیا را

 سرمایه گذاری در تجارت  

سال  4دت را به ممیلیون دالر استرالیا  1.5سرمایه گذاران و تجاری که تمایل دارند مبلغ 

 .در استرالیا سرمایه گذاری کنند

 سرمایه گذاران برجسته  

ایه گذاری میلیون دالر استرالیا را در این کشور سرم 5اشخاصی که به قصد دارند سود مبلغ 

 .می کنند

  



 

 

 :مدارک و شرایط اخذ این ویزا

 اثبات مبلغ سرمایه سرمایه گذاری شده درتجارت 

 مدارک وام ها 

 ات کسب و کارقراردادهای مبنی بر خرید و فروش در صورت اثب 

 امالک سرمایه گذاری 

 گواهینامه ثبت تجارت استرالیایی 

 مدارکی دال بر تجارتهای قبلی 

 گواهی استخدام 

 گزارشات ASIC که نشان دهنده مالکیت و سهم از کسب و کار استرالیایی می باشد 

  ماهه در استرالیا 8مدارکی دال بر اقامت 

 گواهی ثبت شرکت 

 گواهی توانایی مالی 

 ها / بدهی ها دارایی 

 میزان دارایی خالص 

 ارزش امالک و مستغالت تحت نام شخص متقاضی سرمایه گذاری در استرالیا 

 

 

  امتیازات سرمایه گذاری در استرالیا

 تحصیل در تمامی مقاطع در استرالیا، مثل یک شهروند استرالیایی 

 امکان استفاده از خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان 

 توانایی اخذ پاسپورت استرالیا 

  استفاده خانواده شخص متقاضی سرمایه گذاری در استرالیا از کلیه امکانات و بهره مندی از

 شرایط مطلوب



 

 

 ی و بازنشستگیامکان استفاده از بیمه بیکار 

 

 سرمایه گذاری در استرالیا و اخذ اقامت و تابعیت

رد، به صورتی اقامت دائم برای شخص سرمایه گذار وجود دا در سرمایه گذاری در استرالیا امکان اخذ

 گذاری سواالت مطالعه موضوعات و اطالعات در باب سرمایهبا شنیدن این خبر یا  که بسیاری از افراد

هستند که  دنبال این کثیر خود را ایمیل کرده یا با تماس ها سواالت خود را مطرح می کنند و به

جه به آخرین دهند. سرمایه گذاری با تو سرمایه گذاری را با توجه به آخرین قواعد بتوانند انجام

ین راه ها مهاجرت این کشور می تواند یکی از مناسب تر ت و ادارهقواعد مهاجرتی مربوط به سفار

قامت آن انیت سرمایه گذاری در یک کشور مدرن و همچنین توامان نیت اخذ  برای افرادی باشد که

گذاری در  را دارند. سرمایه گذاری در استرالیا همچون سرمایه گذاری در انگلیس و سرمایه کشور

ا می خواهد گذاری در استرالی ی دارد که اگر متقاضی که در باب سرمایهآمریکا قواعد بسیار مشخص

ا متقاضی سرمایه خود حتی منجر شود. اگر شم اقدام کند آنها را رعایت نکند ممکن است به باخت

 متقاضیان هب مربوط ها فرم کدام بدانید باید هستید  سرمایه گذاری مهاجرت به استرالیا از طریق

های  نسال می باشد که با پل ۱۰گذاری می باشد. سرمایه گذاری در استرالیا بیش از  سرمایه

ا حال اگر شم .مشخص در حال حاضر به متقاضیان سرمایه گذاری در این کشور ارائه می شود

میزان  توانید با ارائه حجم و متقاضی مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری هستید می

قامت ابه خود یعنی همسر و فرزندتان بحث  خود، برای خود و افراد وابستهمشخصی از سرمایه 

و آن هم اینکه  زیادی از متقاضیان سرمایه گذاری سوال مشترکی دارند استرالیا را داشته باشید. عده

گذاری  مایهاسترالیا از طریق سرمایه گذاری مقرون به صرفه تر و مناسب تر است یا سر مهاجرت به

لی نمی توان آن. به طور ک شورها مانند آمریکا، انگلستان، نیوزیلند و کشورهای هم ردهدر سایر ک

شورها قوانین باهم قیاس کرد، اما هر کدام از ک این کشورها را در مورد پرونده های سرمایه گذاری

 .خاص خود را دارند

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه سرمایه گذاری در استرالیا

 آیا از طریق سرمایه گذاری می توان پاسپورت استرالیا را کسب کرد؟ 



 

 

 .افت پاسپورت استرالیا با سرمایه گذاری وجود داردبله امکان دری

 بهترین راه سرمایه گذاری در استرالیا کدام است؟ 

ری در این بستگی به شخص سرمایه گذار و میزان سرمایه گذاری دارد. همه روشهای سرمایه گذا

 .استرالیا خوب است

 دام نمود؟آیا می توان از روش خودحمایتی برای سرمایه گذاری در استرالیا اق 

 رهایکشو برای توانید  خیر، روش خودحمایتی در استرالیا وجود ندارد و برای خودحمایتی می

 .نمایید اقدام فرانسه و یونان سوئیس، اتریش،

 ترالیا هست؟آیا برای سرمایه گذاری در استرالیا نیاز به اقدام از طریق وکیل مهاجرت به اس 

ست بهتر ابله با توجه به اینکه بحث سرمایه گذاری موضوعی حساس است و قوانین کشورها متفاوت 

 .است که از همراهی وکیل بهره ببرید

 سخن پایانی

در این مقاله مورد  گذاری در استرالیاگذاری در استرالیا شرایط ایستا و انواع ویزاهای سرمایه سرمایه

ریسک های استرالیا پرداختیم که با  ما در این مقاله به بررسی بررسی و تحلیل علمی قرار گرفت.

گذاری کشور استرالیا مقصدی مناسب های سرمایهریسک توجه به فاکتورهای مورد توجه در مورد

خرید ملک در استرالیا. کسب اقامت و تابعیت را به سرمایه گذاران  .جهت سرمایه گذاری است

امتیازات  ای اخذ اقامت و تابعیت نیست همچنین در این مقاله بهبنابراین روشی مناسب بر .دهدمی

گذاری در استرالیا امتیاز بندی سرمایه ویزای سرمایه گذاری در استرالیا پرداختیم و متوجه شدیم که

شما می توانید اقدام به سرمایه گذاری نمایید در پایان اگر  دارد و در صورت کسب امتیازات الزم

انتهای  در رابطه با سرمایه گذاری در استرالیا دارید می توانید در بخش دیدگاه ها در سوال یا ابهامی

اخذ مشاوره رایگان تماس  مقاله درج نمایید و یا با کارشناسان ما در موسسه حقوقی ملک پور جهت

 .نمایید


