
 دریافت اقامت کانادا 
 طریق خرید ملکاز 



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



 فرآیند خرید ملک در کانادا
 

شهروند کشور کانادا نیستید و قصد خرید ملک در این کشور را اگر 

دارید بهتر است در ابتدا با شرایط زندگی و آب و هوای شهرهای 

مختلف کانادا آشنا شوید و در ابتدای امر یک مقصد مناسب را برای 

 .کنیدخرید ملک انتخاب 

 :طور کلی می توان پروسه خرید ملک در کانادا را به شرح زیر خالصه کردبه  

 خانه مورد نظر خود را بیابید•

 یک مشاور امالک مطمئن و خبره پیدا کنید•

 یک وکیل مناسب انتخاب کنید•

 حساب های بانکی خود را آماده انتقال پول کنید•

 پیشنهاد رسمی خود برای خرید ملک را ارائه دهید•

شرایط را طوری تنظیم کنید در روز نهایی خرید ملک، بتوانید به وعده های •

 ثبت شده در قرارداد عمل کنید و قرارداد خرید را قطعی کنید

 ملک خود را بیمه کنید•



 هزینه خرید خانه در کانادا
 

شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که شهروندان خارجی باید به آن 

توجه داشته باشند، هزینه های مربوط به خرید ملک در کشور کانادا 

در ابتدای امر باید مشخص شود که فرد خریدار، چه هدفی را . است

آیا قصد زندگی در کانادا را دارد یا صرفا می خواهد . پیگیری می کند

همچنین این امکان . یک اقامت گاه موقت در این کشور داشته باشد

وجود دارد که فرد قصد دارد با خرید ملک در کانادا ارزش پول خود را 

حفظ کند یا اینکه با به اجاره سپردن ملک خود درآمدی ثابت در پایان 

هریک از موارد ذکر شده، در تعیین قیمت نهایی . هر ماه داشته باشد

 .ملک در کانادا تاثیر می گذارد

 
 



افرادی که ملکی را در کشور کانادا خریداری می کنند، باید هزینه های 

به این . بیش تری نسبت به هزینه خرید ملک خود پرداخت کنند

شما معموال باید . گفته می شود” هزینه انجام معامله“هزینه ها، 

از هزینه خرید خانه خود را به % 4تا % 1.5انتظار داشته باشید که 

 .عنوان هزینه انجام معامله پرداخت کنید

شما باید در روز پایانی که در حقیقت خانه به شما تحویل داده می 

مبلغ هزینه های قانونی . شود، هزینه های قانونی را پرداخت کنید

خرید ملک به دفتر ثبت اسناد و همچنین وکیل شما بستگی دارد و 

دالر کانادا باشد که به سطح این افراد $ 2500تا $ 400می تواند بین 

یک وکیل می تواند از نظر حقوقی منافع شما را حفظ . بستگی دارد

 .کند

هزینه های جانبی خرید مسکن در کانادا 
 چیست؟



 ارائه پیشنهاد برای خرید ملک در کانادا
 

زمانی که ملک مورد نظر خود را متناسب با بودجه شخصی، سبک 
زندگی و اعضای خانواده خود انتخاب کردید، زمانی است که به صورت 

 . رسمی باید یک پیشنهاد برای خرید ملک ارائه کنید
 

 :که برای خرید ملک ارائه می کنید، معموال شامل موارد زیر استپیشنهادی 
 قیمت پیشنهادی برای خرید ملک•
مبلغی که در ابتدا به عنوان پیش پرداخت، به صاحب ملک پرداخت می •

 .کنید
گزینه های اضافه دیگری مانند پوشش پنجره، یخچال، اجاق گاز، ماشین •

 .لباس شویی و غیره که شما می خواهید آن ها را در مذاکره جای دهید
روزی که شما رسما صاحب خانه می شوید و تمام تعهدات )روز پایان کار •

روز پس از تاریخ توافق اولیه  60تا  30؛ معموال (توسط طرفین عملی می شود
 .است

 درخواست بررسی زمین ملک فعلی•
 .شودتاریخ دقیق روزی که پیشنهاد اولیه شما، باطل و بی اعتبار می •
کلیه شرایطی که الزم است ضمن پیشنهاد به اطالع صاحب ملک برسد مانند •

 .امکان بازرسی از خانه



آیا خرید ملک در کانادا به مهاجرت من کمک 
 می کند؟

 

خرید خانه در کشور کانادا مالک مناسبی برای اخذ اقامت شما نخواهد 

توان چنین گفت که می . اما صدمه ای هم به شما وارد نمی کندبود 

دریافت اقامت کانادا از طریق خرید ملک امکان پذیر نیست اما خرید 

خانه در این کشور مسلما نشان می دهد که شما با کشور کانادا ارتباط 

دارید و در نهایت خانه به عنوان بخشی از دارایی های شما تلقی می 

با همه این تفاسیر خرید خانه و همچنین زندگی در کانادا به . شود

عنوان یک توریست یا بازدید کننده، تاثیر در روند پروسه های انتخابی 

در حقیقت خرید خانه از طرف کانادا به . در این کشور نخواهد داشت

عنوان یک روش مهاجرتی در دسته سرمایه گذاری ها حساب نمی شود 

و کانادا استاندارد های باالتری را برای اعطای اقامت این کشور در نظر 

 .گرفته است
 



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


