
 

 

 

 ____________________مقدمه

بسیاری از افراد متمولی که قصد اقامت در کشوری مهاجر پذیر و امن دارند، به سرمایه گذاری در 

کانادا به عنوان گزینه پرطرفدار می اندیشند. از این رو بر آن شدیم تا در مقاله ای جامع و کامل 

ه گذاری در مهاجرت از طریق سرمایشرایط سرمایه گذاری کانادا، هزینه سرمایه گذاری در کانادا، 

در کانادا و کمترین مبلغ سرمایه گذاری در کانادا را برای شما عزیزان شرح و توضیح خواهیم داد. 

حین سرمایه گذاری در کانادا سرمایه گذار با سواالت مهمی مواجه می شود که برخی از مهم ترین 

صورت می باشد؟ حداقل به چه  یگذار هیسرما قیمهاجرت به کانادا از طر طیشرا عبارتند از: آن ها

و بیشترین آن  در کانادا یگذار هیمبلغ سرما نیکمتر چه میزان است؟مبلغ سرمایه گذاری کانادا 

انواع روش های سرمایه گذاری در کشور کانادا برای ایرانیان چیست؟ ما  متعلق به چه استانی است؟

مهم در خصوص روش سرمایه گذاری در این کشور را در ادامه سعی داریم برخی از نکات اساسی و 

برای کسب جزئیات بیشتر در خصوص اخذ اقامت کشور کانادا از طریق شرح دهیم. برای شما عزیزان 

د با کارشناسان موسسه مشاوره ای ملک پور تماس حاصل بفرمایید و بر می توانی سرمایه گذاری

دریافت نمایید. عالوه بر آن شما دوستان عزیز  اساس رزومه خود به صورت تخصصی مشاوره رایگان

نادا را به صورت فایلی ویدیویی می توانید ابهامات خود در خصوص مبلغ سرمایه گذاری برای اقامت کا

 سایت آپلود نمایید تا در اسرع وقت توسط کارشناسان خبره پاسخ داده شود.ضبط نمایید و در 
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 __________________در کانادا یگذار هیسرما طیشرا

همسایگی کشور آمریکا به کانادا، این کشور دارای استاندارهای بسیار باالیی از نظر با توجه به 

کانادا این امکان را به سرمایه گذاران ایرانی کشور اقتصادی می باشد و از این رو سرمایه گذاری در 

 ه گذاری دست پیدا کنند.و خارجی خواهد داد که به بازارهای جهانی و فرصت های بی نظیر سرمای

ز طرق مختلفی امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاری در کانادا به طور کلی سرمایه گذاری کانادا ا

برای اقامت از روش های ثبت شرکت، کارآفرینی، استارت آپ و بخشیدن سرمایه به دولت کانادا 

هر  ن کشور وجود دارد، لیکنمیسر می باشد. البته روش های دیگری نیز برای سرمایه گذاری در ای

برای مثال خرید  روشی برای ایرانیان منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت در این کشور نمی باشد.

و فروش ملک و سرمایه گذاری ملکی از روش های پر سود در این کشور به شمار می رود، منتهی 

روش های  هر کدام ازت. در ادامه خرید ملک کانادا برای ایرانیان آثار اقامتی در بر نخواهد داش

 به تفکیک برای شما عزیزان شرح و تفسیر می نماییم.  مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کانادا را

 



 

 

 ________________یگذار هیسرما قیمهاجرت به کانادا از طر طیشرا

سرمایه گذاری  شرایط مهاجرت از طریقهمان گونه که در قسمت های باال نیز به آن اشاره نمودیم، 

ادا در استان های مختلف این کشور متفاوت می باشد. با بررسی شرایط سرمایه گذاری و در کان

نید مهاجرت به این کشور درخواهید یافت که چگونه با کمترین مبلغ سرمایه گذاری در کانادا بتوا

گونه سرمایه گذاری در  اقامت دائم و پاسپورت این کشور را اخذ نمایید. ناگفته نماند که قبل از هر

دارهای سرمایه گذاری در این کشور این کشور باید به بررسی شاخص های اقتصادی موثر و استان

ضمین سرمایه برای مثال میزان امنیت سرمایه گذاری در کشور مقصد از مواردی است که تبپردازید. 

ار امنی برای سرمایه گذاران فرد سرمایه گذار را در بردارد. از این حیث کشور کانادا شرایط بسی

هم در بحث سرمایه گذاری خطر مصادره اموال خارجی فراهم آورده است. از دیگر معیارهای بسیار م

نشان دهنده  1د. عدد نشان داده می شو 7تا  1می باشد که بر طبق شاخصه های بین المللی با عدد 

ا نشان می دهد. در این خصوص باالترین ریسک سرمایه گذاری ر 7کمترین میزان ریسک و عدد 

گر ریسک پایین این کشور برای مصادره اموال شاخصه کشور کانادا عدد یک را نشان می دهد که بیان

 می باشد. 

 ________________در کانادا بدون مدرک زبان یگذار هیسرما

انداردهای از آن جایی که کشور کانادا کشوری صنعتی می باشد و از نظر اقتصادی نیز دارای است

متخصص و با سابقه کاری قوی  بسیار باال است، بیشتر برنامه های سرمایه گذاری در کانادا برای افراد

نی برای پذیرش مهاجر و سرمایه گذار متفاوت است. به طور طراحی شده است. البته شرایط هر استا

در کشور کانادا، امری کلی می توان گفت که بدون مدرک زبان اقدام برای روش های سرمایه گذاری 

را نیاز دارد.  CLB 5سخت می باشد و فرد برای باال بردن شانس خود حداقل نمره زبان در سطح 

فرد  چهتی این کشور براساس سیستم امتیاز بندی می باشد و هر ناگفته نماند که برنامه های اقام

کانادا را خواهد داشت. البته  سطح زبان باالتری داشته باشد، شانس ویزای باالتری برای مهاجرت به

استان کبک وجود دارد که سرمایه گذاری به شمار نمی رود. چرا که در این  براییک روش اقامتی 



 

 

ندازی کسب و کار نمی نماید و تنها با بخشیدن مبلغی که دولت اعالم کرده روش فرد اقدام به راه ا

 مدرک زبان نیست.  فرد می تواند اقامت بگیرد. در این روش نیازی به ارائه

 ________________در کانادا یگذار هیسرما یها فرصت

طرفی دیگر شرایط اقتصادی با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشور سرزمین فرصت ها و از 

کشور کانادا، این کشور از بهترین کشورها برای جذب سرمایه گذاران بین المللی و راه اندازی کسب 

راه های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارد. روش هایی نظیر  تلقی می شود.و کار 

مایه گذاری فراهم است. البته در کشور کانادا به جهت سر ثبت شرکت، کارآفرینی، استارت آپ

شرایط هر فرد باید به صورت تخصصی توسط وکیل بررسی شود تا مشخص شود که کدام مسیر 

التری دارد و فرد می تواند از طریق آن اقدام نماید. برای مثال در کشور کانادا برای وی شانس با

تمکن مالی اقدام نمود. روش وش های مبتنی بر برخالف اروپا نمی توان از طریق خرید ملک و یا ر

های استارت آپ از جمله روش های اقامتی پرطرفدار در بین متقاضیان ایرانی می باشد که فرد با 

مبلغ سرمایه گذاری در کانادا می تواند از همان ابتدا برای خود و خانواده اش اقامت دائم را کمترین 

  اخذ نماید.

 _______________مهاجرت به کانادا یبرا هیسرما حداقل

در قسمت های باال اشاره نمودیم که سرمایه گذاری در کانادا برای اقامت بنا بر استان های مختلف 

 مهاجرت با سرمایه گذاران ایرانی همواره در جست و جویی را در بر می گیرد. هزینه های متفاوت

می باشند که ما سعی نمودیم در این قسمت از مقاله به شرح  در کانادا یگذار هیمبلغ سرما نیکمتر

مبالغ سرمایه گذاری در استان های مختلف بپردازیم تا بررسی و مقایسه آن ها در نهایت بتوانید 

صمیم گیری را برای مهاجرت خود داشته باشید. در تمامی روش های سرمایه گذاری بهترین ت

ارایی باالیی دارد و حاضر است بخشی از اموال خود را در بخش سرمایه گذار باید اثبات نماید که د

های مختلف در کشور کانادا سرمایه گذاری نماید. فرد می تواند با نشان دادن اسناد ملکی، سود 

ساب بانکی به اثبات دارایی خود بپردازد. در جدول زیر میزان هزینه های سرمایه گذاری سهام، ح

 ی شما عزیزان شرح می دهیم. در استان های مختلف را برا



 

 

 

 حداقل سرمایه گذاری در کانادا اثبات تمکن مالی نام ایالت

 هزار دالر 200میلیون و  1 میلیون دالر 2 کبک

 هزار دالر 200 دالرهزار  600 بریتیش کلمبیا

 هزار دالر 200 هزار دالر 400 انتاریو

 هزار دالر 300 هزار دالر 500 آلبرتا

 هزار دالر 300 هزار دالر 550 ساسکاچوان

 هزار دالر 250 هزار دالر 500 منیتوبا

 هزار دالر 250 هزار دالر 600 نیوبرانزویک

 

 _______________ثبت شرکت قیدر کانادا از طر یگذار هیسرما

کشور می باشد. از مسیرهای متداول سرمایه گذاری کانادا، اقدام از طریق ثبت شرکت در این یکی 

به دو صورت فدرال و استانی تاسیس و مشغول به  سرمایه گذاری در کانادا از طریق ثبت شرکت

ی را فراهم فعالیت می شوند. به منظور ثبت شرکت در این کشور سرمایه گذار باید شرایط و مدارک

بعد ری می باشد. آورد. از مهم ترین شرایط ثبت شرکت ارائه دادن بیزینس پلن و یا همان طرح تجا

از اخذ تاییدات الزم در خصوص بیزینس پلن فرد باید سرمایه اولیه ای را به شرکت تاسیس شده 

اقلی ندارد و هزینه خود تزریق نماید. مبلغ سرمایه گذاری برای اقامت کانادا از طریق ثبت شرکت حد

ذاری به شمار می رود. های آن شامل هزینه های ثبت برند و هزینه های جاری این نوع سرمایه گ

الزم به ذکر است که صرف ثبت شرکت در این کشور منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت این کشور 

البته اخیرا روشی در . نخواهد شد و برای دریافت اقامت شخص باید از مسیرهای دیگر اقدام نماید

درصد  50ش با خرید حداقل کشور کانادا ارائه می شود که کار شرکت نامیده می شود. در این رو

آن شرکت مشغول به کار شود و برای کل سهام آن شرکت شخص اصلی و یا همسرش می تواند در 

 خانواده درخواست اقامت کانادا نماید. 

 



 

 

 ________________یاوراق قرضه دولت دیخر قیدر کانادا از طر یگذار هیسرما

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارد که خرید اوراق قرضه دولتی یکی از 

این راه ها به شمار می رود. کانادا به دلیل دارا بودن صنعت قوی و اقتصادی قدرتمند از کشورهای 

ه ب 2017رآمد تولید ناخالص داخلی آن در سال ثروتمند در سر تا سر جهان شناخته می شود. د

تریلیون دالر رسیده است. این آمار و ارقام باعث شده که سرمایه گذاران متعددی از سرتا سر  1.65

خرید اوراق قرضه دولتی در کشور کانادا به شکل های مختلفی جهان به این کشور جذب شوند. 

(، TSX)وان به صورت مستقیم از بورس اوراق بهادار امکان پذیر می باشد. سهام این اوراق را می ت

( و یا صندوق های مبادله ارز خریداری ETF، سپرده گذاری آمریکایی )(CSEبورس ملی کانادا )

نمود. همانند سایر روش های سرمایه گذاری، این روش نیز مزایا و معایب خاص خودش را دارد. 

بسیار انادا سخت گیری برای سرمایه گذاران خارجی البته بر طبق قوانین جدید اقامتی در کشور ک

زیاد شده است و عمال افراد نمی توانند از این روش به سرمایه گذاری بپردازند و در نهایت اقامت 

سایر روش های سرمایه گذاری در این دائم و پاسپورت دریافت نمایند. از این رو توصیه می شود که 

 ر دهید.کشور را مورد مطالعه و بررسی قرا

 _____________ملک در کانادا دیخر قیاز طر یگذار هیسرما

قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کانادا از طریق خرید ملک بنا به استان و شهری که قصد خرید 

در آن را دارید متفاوت می باشد. از این رو قبل از هر گونه اقدام جدی در این خصوص بهتر  ملک

الزم به ذکر است که خرید ملک در کشور  انین آگاهی کامل را به دست آورید.است که از شرایط و قو

کانادا منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت کانادا نخواهد شد. لیکن در برخی از استان های این کشور 

نظیر بریتیش کلمبیا، نیوبرانزویک، انتاریو، کبک و نیوفاندلند سرمایه گذاران می توانند به صورت 

کی انجام دهند. در عین حال در برخی از استان های این دانه ملک بخرند و سرمایه گذاری ملآزا

 کشور برای سرمایه گذاران جهت خرید ملک محدودیت وجود دارد. 

 

 



 

 

 ________________استارتاپ قیدر کانادا از طر یگذار هیسرما

ا در طی سالیان گذاری در کاناد راه های سرمایه بهترینروش نوآفرینی یا همان استارتاپ یکی از 

استارت آپ به معنی راه اندازی یک بیزینس همراه با ایده خالقانه و نوآورانه اخیر به شمار می رود. 

باشد که کسی قبل تر آن ایده را ارائه نداده باشد. با ارائه نمودن این ایده به دولت، در صورت تایید 

اش اقامت دائم و پاسپورت کشور کانادا را  ی خود و خانوادهرد می تواند براگرفتن از کشور کانادا، ف

اخذ نماید. در مقایسه با سایر روش های اخذ اقامت کانادا، در این روش متقاضی می تواند با کمترین 

 این کشور را اخذ نماید. استارتاپ کانادا روش بسیار prهزینه سرمایه گذاری در کانادا از همان ابتدا 

 و در یک پاراگراف نمی گنجد تمامی نکات آن را بازگو کرد.  که در این مقالهجذابی می باشد 

 _______________ینیکارافر قیدر کانادا از طر یگذار هیسرما

یکی از روش های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کانادا به کارآفرینی و یا راه اندازی بیزینس 

نیاز به ارائه بیزینس پلن قوی می باشد کارآفرینی نیز  برای. همانند روش استارت آپ، شمار می رود

البته پروسه کارآفرینی بر اساس سیستم امتیاز و این طرح تجاری باید توسط دولت تایید داده شود. 

بندی می باشد و هر استانی شرایط خودش را دارد. سرمایه گذار از شرایط سنی، میزان سرمایه 

را برای واجد شرایط شدن به دست باید حداقل امتیاز های الزم  اری، سطح زبانی و عوامل مختلفگذ

عالوه بر آن برای کارآفرینی در کانادا فرد باید سابقه مدیریتی و یا بیزینسی حداقل در طی آورد. 

که سرمایه  چند سال اخیر داشته باشد. در تمامی روش های کارآفرینی فرد متقاضی باید اثبات نماید

 برای راه اندازی کسب و کار هزینه نماید. ر است بخشی از سرمایه خود را باالیی دارد و حاض

 _______________کوچک در کانادا یگذار هیسرما

برای آن دسته از سرمایه گذارانی که قصد اخذ اقامت کانادا را دارند ولی نمی خواهند از همان ابتدا 

از سرمایه گذاری کوچک در کانادا شروع  روی سرمایه خود ریسک باالیی داشته باشند، می توانند

نکاتی در این خصوص می پردازیم. این قسمت از مقاله سرمایه گذاری در کانادا به شرح  نمایند. در

گاهی اوقات بهتر است که فرد از سرمایه گذاری های کوچک که دارای ریسک بسیار پایینی نیز می 

ود که حتما از یک مشاور مالی که در زمینه باشند، شروع نمایند. در این خصوص پیشنهاد می ش



 

 

لف سرمایه گذاری اطالعات دارند، کمک بگیرید. مشاورین مالی به شما کمک می نمایند های مخت

یکی که سرمایه خود را در بیزینس های کوچک اما پرسود که ریسک خیلی کمی دارند، وارد نمایید. 

وراق قرضه دولتی می باشد. البته از آن جایی که از این سرمایه گذاری های کوچک، اقدام به خرید ا

ن روش منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت نمی شود، در ابتدا فرد باید به نحوی وارد این کشور ای

 شده و اقامت دائم کانادا را اخذ نموده باشد. 

 ________________پر سود در کانادا یگذار هیسرما

نکته توجه داشته باشند که سرمایه س پرسود می گردند، باید به این سرمایه گذارانی که به فکر بیزین

گذاری در کانادا شاخه های مختلفی دارد و این تنوع ممکن است باعث سردرگمی متقاضی شود. 

 یکی از بیزینس های پرسود در کشور کانادا، وارد کردن سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری

نس های پرسود در کشور کانادا سرمایه گذاری ملکی از بیزی یکی دیگرمی باشد.  ETFمشترک و 

که اگر از جزئیات آن اطالع داشته باشید درآمد دالری خیلی باالیی برای شما به ارمغان  می باشد

خواهد داشت. چنان چه در جست و جوی راه اندازی یک کسب و کار خرده فروشی هستید، راه 

زینس های پرسودی که با تواند ایده پرسودی باشد. از بی زی فروشگاه الستیک فروشی نیز میاندا

سرمایه کم نیز می توان راه اندازی کرد، راه اندازی مغازه تعمیرات خودرو می باشد. در این راستا 

 موقعیت مکانی مغازه شما در میزان درآمد و سود شما بسیار تاثیر گذار خواهد بود. 

 ______________در کانادا یکشاورز یگذار هیسرما

زیادی است و این باعث شده که سرمایه کشور کانادا دارای زمین های مرغوب و حاصلخیز بسیار 

همان گونه که در باال نیز به آن اشاره  گذاری کشاورزی در کانادا از رونق بسیار باالیی برخوردار شود.

به محیطی می باشد.  اورزی بسیار قوی و سازگار با تغییراتنمودیم، این کشور دارای صنعت کش

لبته طوری که در طی سالیان اخیر صنعت دامپروی نیز جای خود را به صنعت کشاورزی داده است. ا

فناوری به وجود آمده، شیوه های کسب و کار شرکت های کشاورزی نیز  با توجه به پیشرفت های

عی سرمایه گذاری در تغییر یافته است. البته صرف کشاورز بودن و یا خرید مزرعه کشاورزی که نو

کانادا به شمار می رود منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت نخواهد شد و فرد برای کسب اقامت دائم 



 

 

به منظور سرمایه گذاری در بخش اقامت این کشور را اخذ نمایند. کارآفرینی باید از روش های 

 مرتبط را ارائه نماید. کشاورزی کانادا فرد باید سابقه مدیریتی 

 _____________در بورس کانادا یگذار هیسرما

سرمایه یکی از سرمایه گذاری های مورد استقبال توسط ایرانی ها، قرار دادن در طی سالیان اخیر 

در بازار بورس می باشد. البته بیشتر سرمایه گذاران در جست و جوی سرمایه گذاری در بورس بین 

شاخص  2008تواند کشور کانادا باشد که تا سال الملل هستند. یکی از این کشورهای جذاب می 

دستخوش بورس اوراق بهادار کانادا به باالترین حد خود رسید. در طی مدتی که اقتصاد کل جهان 

نوسانات و تغییرات شده بود، بورس کشور کانادا از این نامالیمات مصون مانده بود. دلیل این موضوع 

بورس ارزش ز آن ها اقتصاد قوی و قدرتمند این کشور است. می تواند عوامل مختلفی باشد که یکی ا

درصد ارزش بازار  4تریلیون دالر رسیده است که در حدود  3.2به  2020تا سال دولت کانادا 

هستند که هم در بورس کانادا و هم در بورس سهام هایی جهانی را به خود اختصاص داده است. 

زایای سرمایه گذاری در بورس آمریکا این است که می ایاالت متحده آمریکا عرضه می شود. از م

 نمود.به دالر آمریکا خریداری  توان مبلغ سهام را

 ________________در بانک کانادا یگذار هیسرما

د و کشور کانادا دارای صنعت بانکداری بسیار قوی می باشد که از بازار داخلی پشتیبانی می نمای

ید. مرکز سرمایه گذاری در ه عنوان یک مرکز جهانی عمل می نمابرای شرکت های معدن و منابع ب

در ادامه به معرفی برترین بانک های فعال برای و در صنعت بانکداری استان تورنتو می باشد.  کانادا

صنعت بانکداری کشور کانادا تحت  سرمایه گذاری را به تفکیک برای شما عزیزان شرح می دهیم.

 سلطه پنج بانک بزرگ می باشد که عبارتند از:

• RBC 

• TD 

• BMO 

• CIBC 

 بانک ملی •



 

 

 

در مقایسه با بانک های کشور آمریکا، حقوق پرداختی در کشور کانادا کمتر می باشد اما همین 

ت که شرایط کرونا الزم به ذکر اسآمارها نشان می دهد که حقوق پرداختی با لندن برابری می کند. 

ر اقتصاد و صنعت بانکداری کل جهان را تحت شعاع خود قرار داده است و باعث تغییرات عمده د

بانکداری کشور کانادا شده است. در طی این مدت فعالیت بانک ها به صورت آنالین و از طریق برنامه 

 های زوم و وبینار برگزار می کردند.

 ________________اداکان یاستان یگذار هیسرما برنامه

نماید و هر استان شرایط بر اساس سیستم امتیازبندی عمل می برنامه سرمایه گذاری استانی کانادا 

و امتیازبندی های خود را دارد که باید حداقل های آن را به دست آورد. برای روشن شدن بهتر 

شما عزیزان شرح خواهیم مطلب در ادامه جدولی از امتیازبندی های استان های مختلف را برای 

 داد.

 

حداقل  نام شهر

سرمایه مورد 

 نظر

داشتن سوابق 

 شغلی

مدرک 

 تحصیلی

 مدرک زبان سن

نشان دادن  خارج از تورنتو

 400حداقل 

دالر به هزار 

عنوان سرمایه 

هزار  200و 

دالر سرمایه 

گذاری در 

 بیزینس

سال  2حداقل 

سال  5در 

شته سابقه گذ

مدیریتی 

 داشته باشند.

الزامی نمی 

باشد لیکن 

دارای امتیاز 

 است.

مدودیت سنی 

 ندارد

 CLBحداقل 
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در محدوده 

 تورنتوشهر 

 800دارای 

هزار دالر 

 دارایی 

سرمایه 

گذاری کردن 

 600به مبلغ 

 هزار دالر

ارائه سابقه 

مدیریتی 

سال  2حداقل 

سال  5در طی 

 گذشته 

امتیاز دارد 

لیکن الزامی 

 نمی باشد.

بدون 

 محدودیت

 سنی

CLB 4 

شهرهای 

کوچک با 

 جمعیت کم 

نشان دادن 

هزار  300

 دالر دارایی

سرمایه 

گذاری به 

 100مبلغ 

 هزار دالر

ذاشتن حداقل 

سال سابقه  3

داشتن 

مالکیت یک 

بیزینس و یا 

 4ارائه حداقل 

سال سابقه 

 مدیریتی 

ارائه حداقل 

مدرک فوق 

 دیپلم

سال  64تا 

سن دارای 

امتیاز باالتری 

 د.می باشن

CLB 4 

بدون 

محدودیت در 

 شهر 

نشان دادن 

هزار  600

 دالر سرمایه

هزار  200

سرمایه دالر 

گذاری در 

 بیزینس

داشتن 

مالکیت 

بیزینس به 

سال و  3مدت 

یا سابقه 

مدیریتی به 

سال  4مدت 

 10در طی 

 سال گذشته 

 

حداقل فوق 

 دیپلم

 CLB 4 سال 64تا 

 

 



 

 

 _______________در کبک کانادا یگذار هیسرما

 – Quebec Business Immigrationتحت عنوان برنامه سرمایه گذاری در کبک کانادا 

Investor Program  شناخته می شود. سرمایه گذاری در کانادا از این طریق به گونه ای می باشد

میلیون دالر سرمایه گذاری می نماید و از همان ابتدا اقامت دائم  1.2که سرمایه گذار حداقل مبلغ 

افراد می توانند با بخشیدن البته در این حین این کشور را برای خود و خانواده اش اخذ می نماید. 

هزار دالر کانادا به دولت اقامت این کشور را از همان ابتدا داشته باشند. از آن جایی که قوانین  350

ی پیدا کرد و تغییرات اساس 2018مهاجرتی مرتب دستخوش تغییرات می شود، این قانون در سال 

م را از عوامل مختلف به دست می آوردند. افراد برای بررسی پرونده خود باید حداقل امتیازهای الز

 در جدول زیر برخی از معیارهای امتیازدهی این برنامه برای شما عزیزان شرح خواهد شد.

 امتیازات معیارهای موجود

 امتیاز 25 سابقه کار مدیریتی 

 ازامتی 10 نمره زبان 

 امتیاز 6 سوابق تحصیلی 

 

 ______________در ونکوور کانادا یگذار هیسرما

در این قسمت از مقاله به چگونگی سرمایه گذاری در یکی از مهم ترین شهرهای کانادا یعنی ونکوور 

به دلیل اینکه این کشور یکی از قطب های اقتصادی  سرمایه گذاری در ونکوور کانادامی پردازیم. 

آمریکای شمالی به شمار می رود، بسیار حائز اهمیت می باشد. به عبارتی دیگر ونکوور قلب منطقه 

اقتصاد این استان بسیار پیشرفته، پویا و متنوع می باشد. به اقتصادی کشور کانادا به شمار می رود. 

همین و ه گذاری در ونکوور دارای مزایای بسیار زیادی می باشد دلیل مهم بودن این شهر، سرمای

موضوع باعث جذب سرمایه گذاران خارجی زیادی شده است. روش های مختلفی برای سرمایه 

گذاری در این شهر وجود دارد که مهم ترین آن ها، اقدام از طریق برنامه کارآفرینی، سرمایه گذاری 

میان  در پروژه های راهبردی و برنامه های استانی می باشد. از در پایلوت استانی، سرمایه گذاری



 

 

برنامه های نام برده شده در باال، مهم ترین بخش سرمایه گذاری شامل شرکت در برنامه های استانی 

 بریتیش کلمبیا است. 

 ____________توبایمن

استان منیتوبا یکی از زیباترین استان های کشور کانادا است که دارای مناظر خیره کننده و جذاب 

سرمایه گذاران و  رو و پویا است و از ایناقتصادی رو به رشد  متعددی می باشد. این استان دارای

ه خصوص مهاجران بی شماری سالیانه جذب این استان می شوند. جهت سرمایه گذاری در کانادا و ب

 در استان منیتوبا سرمایه گذار باید دارای حداقل شرایطی باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم: 

 تان منیتوبا داشتن سابقه سفر به اس •

 هزار دالر کانادا 350نشان دادن تمکن مالی و دارایی حداقل  •

 هزار دالر کانادا 150سرمایه گذاری در قالب کارآفرینی به ارزش حداقل  •

 سال  3شان دادن سابقه کاری به مدت حداقل ن •

سال  2شخص باید برای تضمین تاسیس بیزینس و یا خریداری نمودن یک کسب و کار تا  •

 هزار دالر را به دولت ودیعه بگذارد.  75اخذ اقامت دائم خود باید مبلغ پس از 

به شما عزیزان ارائه مقاله ای پیش رو مطالب مفیدی را در خصوص هزینه سرمایه گذاری در کانادا 

می نماید و خواهشمندیم که در حفظ تمامی حق و حقوق کپی رایت آن کوشا باشید، چرا که هر 

 دون اجازه پیگیرد قانونی خواهد داشت. گونه نسخه برداری ب

 ______________ادوارد پرنس

در این قسمت از مقاله به شرح شرایط سرمایه گذاری در یکی از استان های مهم کانادا یعنی پرنس 

استان پرنس ادوارد یکی از استان هایی می باشد که دارای موقعیت شغلی فراوانی ادوارد می پردازیم. 

ر استان پرنس ذاران و مهاجران می باشد. حداقل میزان سرمایه گذاری در کانادا و دبرای سرمایه گ

جهت راه اندازی یک کسب و هزار دالر کانادا برآورد شده است.  400هزار دالر تا  100ادوارد بین 

کار و یا بیزینس شخص باید سابقه کار مرتبط مدیریتی و یا مالک بودن بیزینس را بتواند حداقل در 



 

 

ین استان ارائه مدرک حداقل ند سال اخیر نشان دهد. از دیگر شرایط مورد نیاز سرمایه گذاری در اچ

لیسانس ، داشتن مدرک زبان آیلتس می باشد. یکی از موارد مهم دیگر در سرمایه گذاری این استان، 

این است  داشتن سابقه سفر توریستی به این استان می باشد. از نکات مهم دیگر در سرمایه گذاری

 مدیریت آن بیزینس را به عهده بگیرد.  حتما که فرد باید یک بیزینس واقعی را راه اندازی نماید و

 ________________در کانادا یگذار هیسرما نیبهتر

در هنگام مهاجرت به کشور کانادا و به خصوص اقدام از طریق سرمایه گذاری سوالی که ذهن 

ارد، این است که بهترین راه سرمایه گذاری در کانادا چه می باشد. متقاضیان را به خود مشغول می د

از سرمایه گذاری در این کشور چه می در این خصوص باید گفت که قبل از هر چیز هدف متقاضی 

ممکن است شخص تمایل به سرمایه گذاری در ملک و امالک باشد و سرمایه خود را در قالب اشد. ب

ینده قصد خرید آن را دارد، داشته باشد. شخص دیگری ممکن است ماه آ 6پیش پرداخت ملکی که 

ا و بعده که در تاپ ترین دانشگاه ها تحصیل نمایندیه گذاری بر روی فرزندان خود باشد به فکر سرما

بازگشت سرمایه را داشته باشد. گاهی اوقات نیز فرد تمایل دارد برای دوران بازنشستگی خود اندوخته 

مسلما نحوه سرمایه گذاری شما به افق دید شما بستگی خواهد داشت که  مایدای را جمع آوری ن

ز به آن اشاره برای چه بازه زمانی قصد برداشت از سرمایه را دارید. لیکن همان گونه که در باال نی

نمودیم برخی از سرمایه گذاری ها نظیر سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه، معادل های نقدی و 

ETF باشد. ها می 

 _______________نهیهز نیدر کانادا با کمتر یگذار هیسرما

شمار می رود. نکته کشور کانادا بنا به دالیل مختلف، یکی از بهترین کشورها برای سرمایه گذاری به 

کانادا توجه به میزان هزینه ها و مبالغ سرمایه گذاری  کشور بسیار مهم در هنگام سرمایه گذاری در

هر ایالت در کانادا برای سرمایه گذاری شرایط و هزینه های خاص به شمار می رود. در این کشور 

نادا با کمترین هزینه می همواره متقاضیان در جست و جوی سرمایه گذاری در کاخود را دارد. 

گردند. در اکثر استان های کانادا، شرایط سرمایه گذاری به این نحو است که شما نشان دهید از 

و سرمایه کافی برخوردار هستید و با بخش اندکی از سرمایه خود قصد سرمایه گذاری تمکن مالی 



 

 

مبلغ سرمایه گذاری را برای شما  در این کشور را دارید. در جدول زیر میزان دارایی مناسب و حداقل

 عزیزان شرح و توضیح خواهیم داد.

 میزان حداقل سرمایه گذاری  میزان تمکن مالی  استان

 هزار دالر 200 هزار دالر کانادا 600 مبیابریتیش کل

 هزار دالر 200 هزار دالر 400 انتاریو

 هزار دالر 250 هزار دالر 600 نیوبرانزویک

 هزار دالر 200میلیون و  1 میلیون  2 کبک 

 هزار دالر 300 هزار دالر  550 ساسکاچوان 

 هزار  250 هزار دالر  500 منیتوبا 

 هزار دالر 300 هزار دالر 500 آلبرتا

 

 _______________کانادا یگذار هیسرما یزایو

نماید. هدف از ارائه ویزای سرمایه گذاران بی شماری را به خود جذب می کشور کانادا هر ساله 

سرمایه گذاری کانادا تشویق تاجران و سرمایه گذاران به ایجاد کسب و کار در این کشور می باشد. 

 دسته تقسیم بندی می شود که عبارتند از: 5ر کانادا به ویزای سرمایه گذاری د

 ویزای سرمایه گذاران •

 کارآفرینی •

 خود اشتغالی •

 PNPاقدام از طریق برنامه تجاری  •

 ثبت شرکت •

یکی از بهترین ویزاهای سرمایه گذاری در کشور کانادا اقدام از طریق استارتاپ می باشد. در این 

قانه و نوآورانه درصد موفقیت خود را برای اخذ این نوع ویزا روش فرد با ارائه نمودن یک ایده خال

 درخواست ویزای سرمایه گذاری استارتاپ به شرح زیر است:باال می برد. برخی از مدارک مهم برای 



 

 

 فرد دارای یک کسب و کار باشد. •

 ارائه مدرک زبان انگلیسی و یا فرانسوی •

 لتیگرفتن نامه تاییده از یک سازمان و یا ارگان دو •

 آوردن سرمایه کافی به کشور کانادا برای راه اندازی بیزینس •

 ________________کانادا یگذار هیسرما یزایو نهیهز

هر پروسه اقامتی و مهاجرت به کشور کانادا اعم از سرمایه گذاری در کانادا شامل هزینه هایی می 

فرد از هر نوع ویزای دا می پردازیم. در این قسمت از مقاله به هزینه ویزای سرمایه گذاری کاناباشد. 

هزینه های ویزا برای زش ویزا را پرداخت نماید. سرمایه گذاری که اقدام نماید، باید هزینه های پردا

هر نوع ملیت و قشری یکسان می باشد. هزینه انواع ویزاهای سرمایه گذاری متفاوت می باشند. برای 

هزار دالر کانادا می باشد. در حالی که  200گذاری  مثال در روش کارآفرینی حداقل مبلغ سرمایه

هزار دالر کانادا برآورد می شود.  80در روش استارتاپ حدود کمترین مبلغ سرمایه گذاری در کانادا 

در جدول زیر برخی از هزینه های جاری مهاجرت برای اقدام از طریق ویزای سرمایه گذاری کانادا 

 داد:را برای شما عزیزان شرح خواهیم 

 هزینه به دالر کانادا اپلیکشن

 دالر 1575 هزینه نفر اصلی

 دالر 825 هزینه همسر

که از نظر مالی و عاطفی وابسته  22فرزندان زیر 

 هستند.

 دالر به ازای هر کدام  225

 

 _________________در کانادا یگذار هیسرما یانواع روش ها سهیمقا

ش های سرمایه گذاری در کانادا برای شما عزیزان توضیحاتی رودر خصوص انواع در قسمت های باال 

همان گونه که در باال نیز به آن اشاره نمودیم، روش های مختلفی نظیر ثبت شرکت، داده شد. 

کارآفرینی، استارتاپ وجود دارد که هر کدام از این روش ها شرایط خود را دارد. لیکن روش استارتاپ 



 

 

بگیرد، در حال حاضر به عنوان  فرد و خانواده اش می تواند اقامت دائم دااز حیث اینکه از همان ابت

بهترین پلن اقامتی در این کشور شناخته می شود. در روش کارآفرینی فرد در ابتدا اقامت کاری دو 

ساله را دریافت می نماید و در نهایت پس از اثبات فعال بودن بیزینس می تواند منجر به اخذ اقامت 

نیز تفاوت هایی وجود دارد. به این از حیث هزینه نیز بین دو روش استارتاپ و کارآفرینی، . شوددائم 

معنی که در روش استارت آپ فرد سرمایه کمتری از اموال و دارایی خود را درگیر این موضوع می 

 هزار دالر در بیزینس خود وارد نماید.  200نماید. لیکن در روش کارآفرینی فرد باید حداقل 

 _________________اقامت کانادا یبرا یگذار هیسرما زانیم

برای مهاجرت و اخذ اقامت در کشور کانادا وجود دارد، میزان از آن جایی که روش های مختلفی 

سرمایه گذاری به جهت گرفتن اقامت نیز بستگی به نوع و روش انتخابی فرد خواهد داشت. برخالف 

نند برای اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری باید سرمایه هنگفتی فکر می کتصور خیلی از افراد که 

هزار دالر کانادا نیز در کشور کانادا از  90را هزینه کنند، فرد می تواند با هزینه مناسب در حدود 

طریق استارت آپ اقدام نماید. البته در کنار هزینه بیزینس پلن، فرد متقاضی هزینه های جانبی 

تمکن مالی و هزینه وکیل کانادایی را دارد که در نهایت مجموع دارایی فرد باید ر ارائه دیگری نظی

هزار دالر باشد که بتواند برای این موضوع بدون مشکل اقدام نماید. روش های دیگر نظیر  250روی 

لی کارآفرینی نیز بستگی به استان محل اقدام هزینه سرمایه گذاری متغیر می باشد، اما به طور ک

هزار دالر است  800هزار دالر تا  400نشان دهد کل مجموع دارایی وی حداقل بین  داید بتوانفرد ب

 هزار دالر را در بیزینس خود وارد نماید.  400هزار دالر تا  200و از این مبلغ حداقل 

 _______________در کانادا یگذار هیسرما یایمزا

و جوامع بین المللی شریک و عضو می باشد،  ی از معاهداتبه دلیل اینکه کشور کانادا در بسیار

مقصد سرمایه گذاری بسیار امنی برای متقاضیان در سر تا سر جهان به شمار می رود. سرمایه گذاری 

در کانادا می تواند به عنوان سکوی پرتاب بسیار مهمی برای سرمایه گذاران و دست یافتن آن ها به 

یگر در این کشور سرمایه گذاران دستمزد و حقوق کمتری د. از طرفی دبازارهای جهانی به شمار رو

به کارگران و کارمندان خود پرداخت می نمایند و این موضوع از مزایا و نقاط مثبت سرمایه گذاری 



 

 

در این کشور به شمار می رود. از طرفی دیگر سیاست های موجود در کشور کانادا مبنی بر جذب 

نامه های اسکیل ورکر، می تواند از مزایای سرمایه گذاری در ر از طریق برنیروی کار متخصص و ماه

این کشور به شمار رود چرا که سرمایه گذاران با بکار گیری این نیروی ماهر می تواند بیزینس خود 

 را رشد و توسعه دهند. 

 ______________در کانادا یگذار هیسرما بیمعا

ی در کشور کانادا به آن اشاره نمودیم، قطعا این روش سرمایه گذارکنار مزایایی که در باال برای  در

معایبی نیز خواهد داشت. یکی از معایبی که می توان به آن اشاره نمود، پیچیدگی ها و سخت گیری 

ی دیگر های موجود در طی پروسه برای رسیدن به اقامت دائم فرد با آن مواجه می شود. از طرف

ا نیز از دیگر معایب سرمایه گذاری در این کشور به شمار می طوالنی بودن فرآیند پردازش پرونده ه

رود. از دیگر نکات مهم در بحث سرمایه گذاری کانادا، باال بودن مبلغ هزینه های سرمایه گذاری می 

دالر  2000000دادن  دالر کانادا و نشان 1200000باشد. به عبارتی دیگر سرمایه گذاری به مبلغ 

کان پذیر و میسر نمی باشد. علی رغم اینکه دولت کانادا تضمین به سرمایه کانادا برای هر فردی ام

سال به فرد برمی گرداند، لیکن در طی همین  5گذار می دهد که عینا این مبلغ را پس از گذشت 

یادتری در طی این پروسه بازه زمانی فرد می تواند سرمایه گذاری های کالن با سودآوری های ز

 داشته باشد. 

 ______________یگذار هیسرما قیکانادا از طر اقامت

اخذ اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری در این کشور گاهی اوقات بر مبنای سیستم امتیاز بندی 

عمل می نماید و فرد باید بتواند حداقل امتیازات الزم را کسب نماید که بتواند برای این پروسه واجد 

د از همان ابتدا با ی از روش های اقامتی نظیر استارتاپ ویزاها فرشرایط شود و اقدام نماید. در برخ

اقامت دائم وارد این کشور می شود. در روش هایی که فرد ابتدا با اقامت کوتاه مدت به خاک این 

کشور ورود پیدا می کند، پس از سه سال زندگی و رعایت نمودن شرط حضور در این کشور می 

نیز فرد می تواند برای  است نماید. پس از سه سال از گذشتن اقامت دائمتواند برای اقامت دائم درخو

شهروندی این کشور واجد شرایط شود. البته اخذ تابعیت و پاسپورت این کشور منوط به این است 



 

 

سال را در کشور حضور فیزیکی را داشته باشد. با داشتن  3روز در طی این  183که فرد حداقل 

ات و مزایای شهروندان این ایه گذار و خانواده اش می تواند از تمامی خدماقامت کانادا، فرد سرم

 کشور به جز حق رای بهره مند شوند. 

 ______________سواالت متداول

 مبلغ سرمایه گذاری برای اقامت کانادا چه میزان می باشد؟ .1

طور کلی حداقل از مبلغ سرمایه گذاری بستگی به نوع سرمایه گذاری شما و استان آن دارد اما به 

 هزار دالر کانادا شروع می شود.  100

 بهترین روش سرمایه گذاری در کانادا چه می باشد؟ .2

شرکت، روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در این کشور وجود دارد که مهم ترین آن ها ثبت 

 کارآفرینی و روش استارت آپ می باشد.

 اقامت دائم وارد این کشور می شود؟آیا در روش سرمایه گذاری فرد از ابتدا با  .3

در برخی از روش ها مانند استارتاپ، فرد از همان ابتدا می تواند برای خود و خانواده اش اقامت دائم 

 این کشور را اخذ نماید.

 رای سرمایه گذاری در کشور کانادا اقدام نمود؟آیا بدون وکیل می توان ب .4

، بدون داشتن وکیل شانس پرونده شما برای اخذ بلی، لیکن با توجه به سخت گیری های سفارت

 اقامت بسیار پایین می باشد.

 ______________سخن پایانی

ن شرح و توضیح باال تمامی اطالعات و جزئیات سرمایه گذاری در کانادا برای شما عزیزادر مقاله 

ی محبوب برای یکی از روش هاکانادا داده شد. همان گونه که مطالعه نمودید، سرمایه گذاری در 



 

 

برای سرمایه گذاری  یدر استان های مختلف شرایط متفاوتبه شمار می رود. مهاجرت و اخذ اقامت 

مدیریتی سطح باال توسط دولت کانادا تعریف شده است. برای روش های کارآفرینی فرد باید سابقه 

مایه قابل توجهی دارد و عالوه بر آن فرد باید نشان دهد که سرو یا سابقه بیزینسی را ارائه نماید. 

برای سرمایه گذاری حاضر است بخشی از سرمایه خود را وارد این کشور نماید. عالوه بر آن استارتاپ 

استقبال زیادی از طرف ایرانیان  ویزا نیز یکی از روش هایی است که در طی چند سال اخیر مورد

و گرفتن تاییدات الزم از دولت از همان  واقع شده است که فرد با ارائه دادن طرح خالقانه و نوآورانه

ابتدا اقامت دائم این کشور را اخذ می نماید. برای کسب اطالعات جزئی تر در خصوص سرمایه 

مشاوره ای ملک پور تماس بگیرید و بر اساس  گذاری در کانادا می توانید با مشاورین ما در موسسه

 رزومه خود مشاوره رایگان دریافت نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


