
مهاجرت به کانادا 
از طریق ثبت شرکت

بیزینسو راه اندازی 
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ازامتیصاحبوکانادامهاجرتمشاورانبرنظارت
عالوه.ندباشمیمهیارالمللیبینکاریابیموسسه

حتتکاناداپاسمهاجرتیحقوقیشرکتاین،بر
حقوقیمجوعه.شودمیادارهایشانمدیریت

حقوقیامورتمامیحاضرحالدرکاناداپاس
همهازمراجعینبهراکانادابهمربوطمهاجرتی
.دهدمیارائهکشورها



روش مهاجرتی خرید مختصری بر 
بیزنس  یا راه اندازی  بیزنس 

)owner operator)

دربیزنساندازیراهوکانادادرشرکتثبتطریقازمهاجرت
لبینداوطازبسیاری.استکشوراینبهورودهایراهازیکیکانادا

اسیستبادارندخوبیمدیریتیسوابقدارایکهکانادابهمهاجرت
دتواننمیکانادا،دربیزنسیکدرصد50ازبیشمالکیتیاو
بههکشرایطیداشتن،کاناداکارآفرینیوکارویزایدریافتبا

دائماقامتاخذبهاقدامنهایتدرپرداخت،خواهیمهاآنشرح

ownerبرنامه.کنند operatorهکستمشاغلیصاحبینبرای
یاوکنندمیمدیریتراراآنودارندکاریوکسبخودکشوردر
بادتواننمیاشخاصایناند،بودهبیزینسیکارشدمدیراناز

.کننددریافتراکاناداکارویزایترتیبی



owner operatorشرح پروسه برنامه 

افت خرید یا ایجاد بیزنس و انجام مراحل ثبت و دری
مجوزهای الزم بیزنس بصورت غیر حضوری ویا 

ور و ورود متناسب به شرایط متقاضی با ویزای ویزیت
LMIAبه کانادا برای  

کاراقدام برای ویزای 
(سال باشد2می تواند تا سقف )

شروع کار بیزنس در کانادا

اقدام جهت اقامت دائم کانادا از طریق سیستم  
Express Entry



چه شرکت هایی در کانادا می توانند 

به ثبت برسند؟

Corporation-شرکت سهامی 

Sole proprietorships-شرکت  با مالکیت انحصاری 

 Partnership-مشارکتی 



مزایای دریافت اقامت از این روش

ارد و در این برنامه امکان انتخاب شهر برای متقاضیان وجود د•
.محدود به انتخاب استانی خاصی نیست

نگ ناهماهاین برنامه اگر رشته تحصیلی و سوابق کاریدر •
.باشند مشکلی نخواهد بود

 open work)این برنامه همسر می تواند ویزای کار بازدر •
permit) از سال می توانند18داشته باشد ونیز فرزندان زیر

.استفاده کنندتحصیالت رایگان

ل یا این برنامه بعد از راه اندازی بیزینس ملزم به اقامت محدر •
.شماستشهر خاصی نیستید و انتخاب با خود 

این برنامه شخص مالک صد درصد کسب و کار خود در •
.خواهد بود



مزایای دریافت اقامت از این روش

نادا می این برنامه باعث تسهیل راه برای دریافت اقامت دائم کا•
.شود

داردتمدید مجوز کار وجود امکان •

وجیه برنامه به نسبت برنامه های مهاجرتی حاضر کانادا تین ا•
.اقتصادی باالتری دارد

مکان برای این برنامه بدون نیاز به ارائه مدرک زبان نیز ااقدام •
.پذیر است

ت این برنامه سرمایه گذاری و داشتن حداقل دارایی از اهمیدر •
ی برخوردار کمتری نسبت به برنامه های مشابه کارآفرینی استان

.است و با سرمایه به مراتب کمتری امکان اقدام وجود دارد

.این برنامه تحصیالت دانشگاهی الزامی نیستدر •



مزایای دریافت اقامت از این روش

کانادا در این برنامه امکان انتقال سرمایه به صورت قانونی به•
.وجود دارد

دیگر بعد این برنامه امکان تغییر بیزینس یا خرید بیزینسدر •
.از ورود به کانادا وجود دارد

پروسه این برنامه داشتن ویزای توریستی کانادا برای شروعدر •
.آن الزامی نیست

این برنامه داشتن تروال هیستوری به کشورهای حوزه در •
.شینگن اهمیتی ندارد



چرا کاناداپاس؟

ازشارسرتصمیمیچهاگرمهاجرت،بهتصمیمکهدانیممیما•
سیاریبسواالتونگرانندمانموکلینولیاستهیجانوامید

.دارندآیندهومهاجرتمسیراز

میرامهاجریکهاینگرانیوایمبودهشماجایهمما•
.شناسیم

وواهدشتصاویر،اسناد،برگبرگومکاتباتکلمهبهکلمه•
ئولمسافسروکانادامهاجرتادارهنظرتامینبرایالزمقرائن

.میشودتنظیمدقتبارسیدگی

ازخاطراطمینانوچندبارهمرورازپستنهاپروندهیک•
ارهادبهرسیدگیبرایوخارجمادفترازکهاستمطلوبیت
.شدخواهدارسالمزبورمهاجرت

موفقوهستیمموفقکهشماستموفقیتباتنهاداریمباورما•
.مانیممی


