
 

 

 خرید ملک در کانادا

 مقدمه

موضوع خرید ملک در کانادا، قیمت خرید ملک در کانادا و قوانین خرید ملک در کانادا برای مهاجرین 

همواره مورد سؤال قرار می گیرند و اغلب شما عزیزان تمایل دارید درمورد مهاجرت به کانادا از 

انه در طریق خرید ملک اطالعات کامل و دقیق داشته باشید که ما در این مقاله شرایط خرید خ

کانادا را به صورت علمی و تخصصی مورد بررسی قرار خواهیم داد. شرایط خرید خانه در کانادا برای 

متفاوت است و شهروندان کانادایی برای خرید ملک در کانادا از  غیرکانادایی هاشهروندان کانادا و 

دار نمی شوند اما چه حقوقی برخوردار هستند که متقاضیان غیر مقیم از آن حقوق و امکانات برخور

راهی وجود دارد که هم امکان مهاجرت به کانادا و هم امکان خرید خانه در کانادا را داشته باشید؟ 

در این مقاله با ما  خانه در کانادا دیخر متیقراجع به برای پاسخ به این سؤال و توضیحات بیشتر 

در کانادا و مهاجرت به کانادا از طریق  همراه باشید و برای مشاوره تلفنی رایگان در مورد خرید ملک

 اتریش( تماس بگیرید. MIEسرمایه گذاری می توانید با مؤسسه مشاوره ای ملک پور )

 

 ملک در کانادا دیخر طیشرا

کشور کانادا به دلیل امکانات رفاهی فوق العاده و امنیت سرمایه گذاری همواره مورد توجه عالقمندان 

به مهاجرت بوده است و اغلب مهارجرین به کشور کانادا آرزوی خرید ملک در این کشور را دارند که 

م کشور کانادا خوشبختانه امکان خرید ملک در کانادا هم برای مهاجرین و هم برای افرادی که مقی

نیستند صرف نظر از تابعیت کانادا وجود دارد. طبق قوانین خرید ملک در کانادا الزم است بدانید که 

از طریق خرید ملک چه به صورت مسکونی چه به صورت تجاری امکان اخذ اقامت کانادا و مهاجرت 

ی، آپارتمان، امالک ویالیی، به کانادا را نخواهید داشت اما خریداران خارجی می توانند امالک مسکون

امالک تجاری را خریداری کنند و حتی برای خرید ملک از مؤسسات مالی کانادا و بانک های کانادا 

درصد قیمت قیمت ملک در کانادا وام  65وام دریافت کنند. متقاضیان غیر کانادایی می توانند تا 

پیش پرداخت باید در ابتدا پرداخت  درصد از قیمت ملک را به عنوان 35دریافت کنند اما حداقل 



 

 

کنند، البته بانک های خارجی امکان ارائه وام مسکن به متقاضیان خارجی را ندارند. شرایط خرید 

 خاصی امکانپذیرخانه در کانادا به خصوص با دریافت وام برای متقاضیان خارجی به شرایط و مدارک 

 و مشاورین رسمی مهاجرت به کانادا بررسی کنید. است که پیش از اقدام باید این موارد را با وکال 

 

 آپارتمان در کانادا دیخر

کیفیت بسیار باال برای زندگی در کانادا و طبیعت تماشایی این کشور باعث تقاضای باالی خرید ملک 

در کانادا شده است همچنین بازار امالک و مستغالت در کشور کاناال پر رونق است که سرمایه گذاری 

از امالک و  در ملک را می توان یک سرمایه گذاری مطمئن دانست. خرید آپارتمان در کانادا بیشتر

و اداره ملک در  پایین ترمستغالت دیگر مورد توجه متقاضیان خارجی قرار می گیرد زیرا هزینه ها 

است، البته هزینه ها از یک استان به استان دیگر یا  آسانترقالب آپارتمان در اغلب شهرهای کانادا 

کانادا به طور متوسط از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. میانگین قیمت آپارتمان در 

دالر است که با توجه به موقعیت مکانی، متراژ و امکانات آپارتمان ها تفاوت قیمت دیده  400.000

می شود و در شهرهای مختلف کانادا قیمت آپارتمان متفاوت است. بر اساس شاخص هزینه های 

گران جهان قرار شهر  30شهرهای وینیپگ، ویکتوریا و ونکوور در لیست  2020زندگی در سال 

گرفته اند اما در کشور کانادا پنجاه و هشتمین کشور در لیست کشورهای مقرون به صرفه برای خرید 

 ملک است. 

 

 در کانادا یملک تجار دیخر

متقاضیانی که قصد خرید ملک در کانادا را دارند می توانند امالک تجاری را برای خرید انتخاب کنند 

نکته که قیمت خرید ملک در کانادا و قوانین خرید ملک در کانادا با شرایط اما با در نظر گرفتن این 

خرید ملک تجاری در کانادا متفاوت است. امالک تجاری با هدف ایجاد جریان درآمد منظم خریداری 

می شوند و شامل ساختمان های اداری، سوئیت های اجاره ای، انبار، پمپ بنزین، هتل و فروشگاه 

 وود. برای خرید یک ملک تجاری باید در هر مرحله دقت الزم را داشته باشید های تجاری می ش



 

 

جزئیات حقوقی بیشتری در مقایسه با خرید ملک مسکونی وجود دارد و باید برای آینده کاری ملک 

تجاری و هزینه های آن برنامه ریزی داشته باشید زیرا امالک تجاری ملزم به فعالیت و پرداخت 

رک مالیات هستند. افرادی که ملک تجاری در کانادا خریداری می کنند در صورتی که شرایط و مدا

الزم برای اقامت کارآفرینی و سرمایه در کانادا را داشته باشند می توانند برای اخذ اقامت کانادا و 

 مهاجرت به کانادا از این طریق اقدام کنند و از ملک تجاری خود استفاده کنند. 

 

 در کانادا نیزم متیق

گیرد و برخی از متقاضیان خرید زمین در کانادا با هدف ساخت و ساز یا فعالیت کشاورزی صورت می 

زمین را با هدف سرمایه گذاری بلند مدت در کانادا خریداری می کنند که برای سرمایه گذاران 

خارجی خرید زمین به جای خرید ملک در کانادا امکانپذیر است. در شهرهای آلبرتا، مانیتوبا و 

ارد و قیمت زمین در ساسکاچوان فعالیت کشاورزی و خرید زمین های کشاورزی رونق زیادی د

مناطق مختلف متفاوت است که نسبت به نیاز خریدار ممکن است منطقه خاصی پیشنهاد شود. 

 200تا  50قیمت زمین در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی گرانتر است و به طور متوسط 

ور متوسط دالر در هر فوت تعیین می شود همچنین قیمت هر هکتار زمین کشاورزی در کانادا به ط

دالر کاناداست. در نظر داشته باشید که ساخت و ساز یا کشاورزی در کانادا نیاز به مجوز ها  3700

و اجرای قوانین خاص دارد که دریافت این مجوز ها شاید برای افرادی که اقامت کشور کانادا را 

 ندارند دشوار یا غیر قابل دسترس باشد.

 

 مزرعه در کانادا دیخر

قوانین خرید ملک در کانادا به سرمایه گذاران غیر کانادایی این اجازه را می دهد که همانطور که 

بتوانند ملک تجاری، ملک مسکونی و زمین خریداری کنند، امکان خرید مزرعه نیز برای متقاضیان 

سرمایه گذاری در کانادا وجود دارد که بهترین منطقه برای خرید مزرعه استان انتاریو است. موقعیت 

خرید مزرعه در استان انتاریو با توجه به آب و هوای خوب و طبیعت زیبا بیشتر از سایر استان هاست. 



 

 

برای افرادی که در کانادا تازه وارد هستند و عالقمند یه پرورش گل و گیاه یا پرورش حیوانات هستند 

و نسبت به سایر استان خرید مزرعه در کانادا بهترین گزینه است، البته قیمت مزرعه در استان انتاری

ها گرانتر است که به دلیل موقعیت مناسب این استان برای کشاورزی رشد قیمت زمین های 

دالر  6000کشاورزی بسیار زیاد است. متوسط قیمت هر هکتار مزرعه در استان های مختلف کانادا 

و حداکثر قیمت  در هر هکتار 1.601کاناداست که حداقل قیمت را در استان ساسکاچوان با قیمت 

 دالر کانادا می توان دید.  11.905را در استان انتاریو با قیمت 

 

 نیتازه وارد یخانه در کانادا برا دیخر

قوانین خرید ملک در کانادا برای تبعه کشورهای مختلف متفاوت است اما به طور کلی اتباع ایرانی 

بالفاصله پس از اخذ اقامت، چه به صورت اجازه خرید ملک در کانادا حتی در بدو ورود به کانادا و 

موقت چه به صورت اقامت دائم را دارند. افرادی که مقیم کشور کانادا نیستند طبق قانونی که در 

% مالیات بیشتر نسبت به افراد مقیم کانادا برای خرید ملک در بعضی 15تصویب شد  2017سال 

مت کانادا را دریافت می کنند حتی تازه واردین از مناطق کانادا پرداخت می کنند اما افرادی که اقا

می توانند از حقوق شهروندان کانادایی برای خرید ملک بهره مند شوند. اغلب مهاجرین به محض 

دریافت اقامت کانادا و ورود به کشور کانادا تمایل دارند در امالک و مستغالت سرمایه گذاری کنند 

توجه بفرمایید که برای دریافت وام اثبات تمکن مالی و و از وام خرید مسکن استفاده کنند اما 

 % درصد قیمت ملک به عنوان پیش پرداخت الزامی است. 35پرداخت 

 

 خانه در کانادا با وام دیخر

برای افرادی توانایی پرداخت مبلغ خرید ملک در کانادا در یک مرحله و به صورت کامل را ندارند 

وام مسکن در نظر گرفته شده است و دریافت وام حتی برای افرادی که اقامت کشور کانادا را ندارند 

امکانپذیر است. وام مسکن توسط بانک های دولتی یا مؤسسات خصوصی پرداخت می شود اما 

افرادی که مقیم کشور کانادا یا شهروند این کشور نیستند نمی توانند از مؤسسات خصوصی وام 



 

 

دریافت کنند و وام ها به دو صورت باز و بسته به متقاضیان خرید خانه در کانادا پرداخت می شود. 

ی سال با سود مشخص پرداخت می شود که متقاض 25تا  15در وام های بسته، بازپرداخت وام بین 

امکان پرداخت سریع تر اقساط با سود کمتر را ندارد اما در وام های باز متقاضی می تواند در صورت 

تمایل اقساط را در موعد زودتر و با سود پایین تر پرداخت نماید. به طور کلی برای دریافت وام الزم 

برای پرداخت اقساط  است پشتوانه مالی کافی، مدارکی مبنی پرداخت مالیات بر درآمد و درآمد کافی

 ماهیانه را به بانک اثبات کنید. 

 

 خانه در کانادا دیخر مراحل

برای انجام مراحل خرید ملک در کانادا می توانید با ویزای توریستی به کشور کانادا سفر کنید و یا 

از طریق وکیل قانونی خود بدون حضور در این کشور اقدام به خرید ملک نمایید اما به طور کلی 

از وکال و مشاورین آشنا به مسائل حقوقی و مالیاتی کمک بگیرید تا مراحل  ابرای خرید ملک حتم

 زیر را به درستی انجام دهید:

 .بررسی و انتخاب ملک1

 % مبلغ ملک به فروشنده10.تهیه سند پیشنهاد خرید به فروشنده و پیشنهاد پرداخت 2

 .توافق خریدار و فروشنده در مورد قیمت ملک3

 ..ارسال یک نسخه از توافق نامه خریدار و فروشنده برای وکیل و تعیین تاریخ عقد قرارداد4

 .بررسی ملک توسط وکیل و اطمینان از عدم سوء پیشینه یا وجود بدهی ملک5

 .تنظیم سند توسط وکیل برای تعیین مبلغ قرارداد و مبالغ پرداختی خریدار به فروشنده6

 لک به فروشنده و انتقال سند ملک به خریدار.پرداخت کامل مبلغ خرید م7

 

 یستیتور یزایملک در کانادا با و دیخر



 

 

برای خرید ملک در کانادا و انجام مراحل حقوقی مربوط به خرید و دریافت وام می توانید با ویزای 

جام توریستی در کشور کانادا حضور داشته باشید و یا از راهنمایی و مشاوره وکال در کانادا برای ان

این مراحل استفاده کنید، البته احتمال تغییر قوانین و الزام به حضور شما در کانادا برای انجام 

مراحل خرید وجود دارد که در زمان اقدام باید از وکیل خود استعالم بگیرید. مؤسسه حقوقی ملک 

ینه ویزای توریستی پور با همکاری وکال و مشاورین رسمی مهاجرت به کانادا آماده ارائه خدمات در زم

کانادا، خرید ملک در کانادا و درخواست وام برای خرید ملک می باشد که در همین زمینه می توانید 

با مشاورین تماس داشته باشید و جزئیات حقوقی این موضوع را بررسی نمایید. برای اخذ ویزای 

ارائه کنید من جمله سند باید مدارکی را مبنی بر اثبات هدف بازگشت به کشور خود را توریستی 

ملک، نامه کاری، فیش حقوقی و یا گواهی اشتغال به تحصیل که این مدارک با توجه به شرایط 

 متقاضی ممکن است متفاوت باشد. 

 

 ملک در کانادا تورنتو دیخر

 2017یکی از محبوب ترین شهرها برای اسکان و خرید ملک مهاجرین شهر تورنتو است و در سال 

درصد بر خرید ملک  15استان انتاریو مالیات برای افرادی که مقیم دائم یا شهروند کانادا نیستند را 

 تصویب کرد. شهر تورنتو در مقایسه با سایر شهرهای Greater Golden Horseshoeدر منطقه 

کانادا موقعیت بهتری برای زندگی و سرمایه گذاری دارد و یکی از بزرگ ترین و پرجمعیت ترین 

شهرهای کاناداست اما قیمت خانه در کانادا به پول ایران در این شهر باالتر است که قیمت ملک در 

ین مناطق مختلف تورنتو هم متفاوت است. قیمت یک واحد آپارتمان در تورنتو به طور متوسط ب

دالر کاناداست که نسبت به خانه های ویالیی ارزان تر است و قیمت خانه  860.000تا  570.000

دالر کاناداست. همچنین امکان  1.700.000دالر تا  1.100.000های ویالیی به طور متوسط بین 

خرید زمین در شهر تورنتو وجود دارد که با کاربری تجاری، مسکونی و کشاورزی در دسترس است 

و افرادی که تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت یا پرورش گل و گیاه دارند اقدام به خرید زمین می 

 کنند. 



 

 

 

 خانه در مونترال کانادا دیخر

خرید ملک در کانادا در شهر مونترال به دلیل کیفیت باالی زندگی، برگزاری جشنواره ها و رویدادهای 

یط پر جنب و جوش این شهر پر طرفدار است و خرید بین المللی، حمل و نقل عمومی ارزان و مح

مقرون به صرفه است. قیمت خرید ملک در مونترال کانادا نسبت به متراژ و موقعیت  املک نسبت

دالر کاناداست که  476.000تا  435.000مکانی ملک متفاوت است و متوسط قیمت ملک بین 

ملک های مستقل، نیمه مستقل یا آپارتمان برای خرید در دسترس هستند. خرید ملک در کانادا در 

گرانتر از آپارتمان است و حدود قیمت یک خانه  اخانه ویالیی انجام شود طبیعتصورتی که به صورت 

دالر کاناداست اما خرید و فروش زمین در این شهر بر خالف سایر  1.350.000ویالیی در مونترال 

 مناطق و شهرهای کانادا رایج نیست زیرا مالکیت زمین ها مورد مناقشه و بحث است. 

 

 اناداخانه در اتاوا ک دیخر

اتاوا پایتخت و چهارمین شهر پرجمعیت کشور کاناداست و به دلیل امکانات خوبی که در این شهر 

برای رفاه زندگی وجود دارد یک مقصد محبوب برای زندگی و سرمایه گذاری مهاجرین است، البته 

و هوای هزینه های زندگی و قیمت خرید ملک در کانادا در این شهر ارزان است. طبیعت زیبا، آب 

مطلوب، هزینه های پایین زندگی، دانشگاه های برتر و مزایای دیگر باعث شده محبوبیت شهر اتاوا 

برای مهاجرین به خصوص برای سال های اول مهاجرت به کانادا شده است و اغلب آنها با توجه به 

قیمت  2021شرایط مناسب خرید ملک اقدام به سرمایه گذاری و خرید خانه می کنند. در سال 

 679.915درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت آپارتمان در حال حاضر  22آپارتمان در اتادا 

گرانتر  ادرصد افزایش داشته است و قطع 20دالر کاناداست همچنین قیمت خانه های ویالیی هم 

 از آپارتمان در این منطقه است. 

 



 

 

 خانه ارزان در کانادا دیخر

به موقعیت و امکانات آنها متفاوت است و قیمت خانه در کانادا به پول  قیمت ملک در کانادا نسبت

ایران یکی از مهم ترین مسائلی است که مورد توجه سرمایه گذاران ایرانی قرار می گیرد، بنابراین ما 

در این بخش به بررسی شهرها مناطقی که قیمت ملک مقرون به صرفه تر است می پردازیم. یکی 

شهرها برای خرید ملک در کانادا که قیمت ملک ارزان تر است شهر مونترال است  از پرطرفدارترین

و معموأل متقاضیانی که حاضر به قبول ریسک باال برای سرمایه گذاری اول نیستند این منطقه را 

دالر  450.000برای خرید انتخاب می کنند که متوسط قیمت یک آپارتمان در این شهر حدود 

کلی قیمت خرید آپارتمان در کانادا نسبت امالک ویالیی و زمین ارزانتر است، به کاناداست. به طور 

خصوص اگر آپارتمان های کوچک دور از مرکز شهر را مدنظر داشته باشید قیمت ها به طرز قابل 

توجهی پایین تر است که البته نسبت به امکانات ملک متفاوت است. یکی از شهرهای گران و پر 

حداقل قیمت یک  2021ید ملک تورنتو است که با توجه افزایش قیمت در سال طرفدار برای خر

 هزار دالر است و همچنان قیمت ها روند سعودی دارد.  400واحد آپارتمان در این شهر حدود 

 

 خانه کانادا دیدر خر نهیپرداخت هز نحوه

ها و محدودیت های موجود برای پرداخت قیمت خانه در کانادا به پول ایران با توجه به تحریم بانک 

می توانید از افراد واسطه و صرافی های معتبر کمک بگیرید و برای جلوگیری از هر گونه ضرر و 

اشتباه و با وکیل خود مشورت کنید. هنگام تعیین محدوده قیمت خرید ملک در کانادا با مشاوره 

ید برای پیش بینی هزینه ها امالک مشورت کنید زیرا بعضی از هزینه ها مشهود نیستند که شما با

 از همه این موارد اطالع داشته باشید، شامل موارد زیر می شود:

 .قیمت ملک1

 .مالیات نقل و انتقال زمین یا ملک )در هر استان میزان مالیات متفاوت است(2

 .کارمزد ارزیابی بانک3



 

 

 .هزینه بررسی ملک 4

 .بیمه ملک5

 .هزینه های حقوقی6

 برای امالک نوساز_(HST)( و مالیات فروش هماهنگ GST).مالیات کاال و خدمات 7

 condominiumشامل مالیات شهرک یا گواهی  ( که احتماالclosing fees.هزینه های دیگر )8

estoppel  .می شود 

 

 خانه و آپارتمان در کانادا تیبر مالک اتیمال

و هزینه های جانبی ملک را در نظر بگیرید که در هر  برای خرید ملک در کانادا باید میزان مالیات

استان و هر ایالت متفاوت است و به طور کلی مالیات برای صاحبخانه های غیر مقیم بیشتر از افراد 

کانادایی است. در هر استان شورای شهر مالیات امالک را مشخص می کند که به طور متوسط برای 

پیگیری می شود. مالیات  اافت مالیات توسط شهرداری شدیددرصد است و دری 15افراد غیر مقیم 

به صورت سالیانه پرداخت می شود و احتمال افزایش یا کاهش مالیات در شهرها و مناطق مختلف 

و نسبت به تورم سالیانه وجود دارد همچنین مالیات بانک برای دریافت وام را نیز باید در نظر بگیرید. 

 200.000% در 1و انتقال استانی را باید در نظر بگیرید که حدود  هنگام خرید ملک مالیات نقل

% در باقیمانه قیمت ملک است و برای خرید اولین ملک در کانادا برخی از معافیت های 2دالر اول و 

 مالیاتی اعمال می شود.

 

 کانادا یها ها در استان خانه متیق نیانگیم

برای خرید ملک در کانادا در استان های مختلف متفاوت است  خانه در کانادا دیخر متیقمیانگین 

درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته  19.6به طور کلی قیمت ملک در کانادا  2021که در سال 



 

 

دالر است. استان های آلبرتا،  720.850است و در حال حاضر متوسط قیمت ملک در کانادا 

یمت ملک بوده اند و در استان های پرنس ادوارد، ساسکاچوان و منیتوبا شاهد رشد تک رقمی ق

نیوفاندلند و البرادور تورم قیمت ملک کاهش داشته است همچنین استان های انتاریو و بریتیش 

کلمبیا گران ترین مناطق برای خرید ملک هستند. خرید ملک در تورنتو و ونکوور بیشترین خرید و 

اد تراکنش خرید و فروش ملک در کانادا را تشکیل می فروش در ملک را دارند و بخش بزرگی از تعد

 دهند که می توانید در نمودار زیر هم مشاهده کنید:

 

 میانگین قیمت ملک در استان های مختلف کانادا

 

 ملک دیخر قیکانادا از طر اقامت

اخذ اقامت کانادا از طریق خرید ملک برای افراد غیر مقیم امکانپذیر نیست و تعداد محدودی از 

کشورها مثل اسپانیا، پرتغال، یونان، برزیل و کشورهای حوزه کارائیپ امکان اعطای اقامت از طریق 

خرید ملک  خرید ملک را فراهم کرده اند، بنابراین اگر تمایل دارید به کشور کانادا مهاجرت کنید



 

 

روش مناسبی نیست. برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کشور کانادا می توانید از طریق کارآفرینی 

یا راه اندازی بیزینس اقدام کنید که طبق قوانین مهاجرت باید شرایط الزم را داشته باشید که می 

ه تخصصی مربوط به آن در توانید شرایط اقامت کارآفرینی یا سرمایه گذاری در کانادا را در مقال

همین سایت مطالعه بفرمایید، هچنین برای مهاجرت به کانادا روش نوآفرینی یا اقامت استارت آپ 

بهترین روش برای افرادی است که مدرک تحصیلی و تجربه کاری دارند. اگر قصد خرید خانه در 

لبته با درصد سود بیشتر نسبت به کانادا صرف نظر از اخذ اقامت را دارید می توانید با دریافت وام، ا

شهروندان کانادا برای خرید ملک اقدام کنید و یک مشاور مالیاتی برای پرداخت هزینه های ملک 

 داشته باشید. 

 

 خانه در کانادا دیخر نهیبه سواالت متداول در زم پاسخ

 آیا امکان اخذ اقامت کانادا و مهاجرت به کانادا از طریق خرید ملک وجود دارد؟

برای اخذ اقامت و مهاجرت به کانادا امکان سرمایه گذاری وجود دارد اما سرمایه گذاری باید در قالب 

 کارآفرینی انجام شود و امکان مهاجرت به کانادا از طریق خرید ملک وجود ندارد.

 آیا خرید ملک در کانادا برای افراد غیرمقیم و سرمایه گذاران خارجی وجود دارد؟

ان خرید ملک برای متقاضیان خارجی که اقامت کشور کانادا را ندارند وجود دارد و خوشبختانه امک

 متقاضیان خارجی برای خرید ملک حقوقی مشابه با کانادایی ها دارند.

 آیا برای خرید ملک در کانادا امکان دریافت وام مسکن وجود دارد؟

مدارک الزم وجود دارد اما  امکان دریافت وام برای متقاضیان خارجی در صورت وجود شرایط و

 درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.  65مقررات وام به گونه ای است که تا 

 آیا برای خرید ملک در کانادا الزام به پرداخت مالیات وجود دارد؟



 

 

برای نقل و انتقال ملک باید مالیات هر استان پرداخت شود و این مالیات در هر منطقه متفاوت است 

 مالیات هر سال به شهرداری هر منطقه پرداخت می شود.همچنین 

 

 یانیپا سخن

با توجه به اینکه کشور کانادا یکی از محبوب ترین کشورها برای مهاجرت است، خرید ملک در کانادا 

مورد توجه و مورد سؤال اغلب متقاضیان ما واقع می شود و ما در این مقاله سعی بر آن داشتیم 

کانادا، قیمت خانه در کانادا و شرایط خرید خانه در کانادا را به طور تخصصی قوانین خرید ملک در 

بررسی کنیم. در حال حاضر خرید خانه در کانادا حتی برای افراد غیر مقیم امکانپذیر است اما امکان 

مهاجرت به کانادا از این طریق وجود ندارد، با این حال سرمایه گذاری در کانادا با خرید ملک یکی 

ز امن ترین روش های سرمایه گذاری است که ما آن را به افرادی که مایل به سرمایه گذاری با ا

ریسک پایین هستند معرفی می کنیم. شما عزیزان می توانید برای مشاوره در زمینه خرید ملک در 

 MIEکانادا و مهاجرت از طریق خرید ملک در کانادا با مشاورین ما در مؤسسه حقوقی ملک پور )

اتریش( تماس بگیرید و مشاوره تلفنی رایگان داشته باشید همچنین می توانید نظرات خود را درمورد 

 این مقاله در همین صفحه با ما در میان بگذارید.


