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 سزمایه گذاری کانادا یشایو یبزا اسین مورد مدارک ستیل چکو اطالعات 

 

 حذالُ ٔیشاٖ تٝ سزٔایٝ دارای ارضذ ٔذیزاٖ ٚ تجار تزای وارآـزیٙی ٚ ٌذاری سزٔایٝ تز٘أٝ وا٘ادا، الأت دریاـت ٞای راٜ اس یىی

 تٝ ٔذیزیتی تٛاٖ ٚ تجاری تجزتۀ تا اـزاد سزٔایٝ، جذب تا وا٘ادا در اضتؽاَ تِٛیذ ٚ تٛسعٝ جٟت تز٘أٝ ایٗ. است وا٘ادا دالر ٞشار 350

 .است آٔذٜ ٚجٛد

 ٚ تاال تٝ 6.5 آیّتس ٘ذاضتٗ ٚ پسز ـزس٘ذ سزتاسی تٝ ضذٖ ٔطَٕٛ ٚ ساَ 35 تاالی سٗ خاعز تٝ دیٍز ٞای راٜ اس ایذ ٘تٛا٘ستٝ ضٕا اٌز

 است، ضذٜ تیاٖ سیز در وٝ وارآـزیٙی ٚ ٌذاری سزٔایٝ ٟٔاجزت عزیك اس ٔیتٛا٘یذ وٙیذ، ٟٔاجزت وا٘ادا تٝ...  ٚ واری پیطٟٙاد ٘ذاضتٗ

 .وٙیذ پیذا دست ٔیزسذ، وا٘ادایی پاسپٛرت تٝ وٝ دائٓ الأت ٚیشای

 سزیعتزیٗ ٚ ارسا٘تزیٗ وطٛر وذاْ وٝ ایٙست ا٘ذ، پزسیذٜ ٚتالي یا ارسیاتی ـزْ عزیك اس یا تّفٙی ٔا اس ٕٞٛعٙاٖ اس تسیاری وٝ سٛاِی

 ٌیزی تصٕیٓ وٝ ا٘ذ ضذٜ ٔٛاجٝ اعالعات اس ا٘ثٛٞی حجٓ تا ٚ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ صحثت ٚوال اس تسیاری تا ٔعٕٛال چٖٛ دارد، را ٟٔاجزت راٜ

 :وٙیٓ ٔی تیاٖ ٌذاراٖ سزٔایٝ اس دستٝ ایٗ تزای را وا٘ادا تٝ ٟٔاجزت دالیُ سیز در ٔا است، ٕ٘ٛدٜ سخت تزایطاٖ را

 حاضز حاَ در:  وٝ ٔیثیٙیٓ وٙیٓ، ٔمایسٝ اٌز تاضذ، ٔی دارا استا٘ی عزیك اس را ٟٔاجزتی رٚش ارسا٘تزیٗ حاضز حاَ در وا٘ادا   -اِؿ 

 وارٔٙذ7 حمٛق پزداخت احتساب تا وٝ) دالر ٔیّیٖٛ یه تا 500 تیٗ آٔزیىا دالر، ٞشار800 حذٚد استزاِیا ٌذاری سزٔایٝ ٟٔاجزت

 تا وا٘ادا. تاضذ ٔی یٛرٚ ٞشار300 حذٚد در..(  ٚ تّؽارستاٖ ٚ ٔجارستاٖ) ارٚپا اتحادیٝ ٚیشای ٚ( رسذ ٔی دٚتزاتز تٝ رلٓ ایٗ ساَ 5 عی

 .تٛد خٛاٞذ سٛدٔٙذ رٚضی( دالروا٘ادا تزٔثٙای)دالری ٞشار 350 تا ٞشار000 ٌذاری سپزدٜ

 ضٛیذ، وار تٝ ٔطؽَٛ اٌز اِثتٝ. تٛد خٛاٞیذ تزخٛردار عٕز آخز تا رایٍاٖ درٔا٘ی خذٔات تیٕٝ اس وا٘ادا در تاٖ خا٘ٛادٜ ٚ ضٕا   -ب

 .تاضیذ داضتٝ را د٘ذاٖ وأُ درٔاٖ تیٕٝ ٔیتٛا٘یذ
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 دا٘طجٛی ٘ٝ ٚ تاضیذ ٔمیٓ اٌز) ٚاْ ٚ تٛرس ضٕا تٝ ٞا دا٘طٍاٜ اس تسیاری. تٛد خٛاٞٙذ تزخٛردار رایٍاٖ تحصیُ اس ـزس٘ذا٘تاٖ تٕاْ   -ج

 ضٟز در وٛ٘ىٛردیا دا٘طٍاٜ در ـیشیه ضتٝر در تحصیُ ٔثال حاضز حاَ در. ٌیزد ٔی تعّك (International Student إِّّی تیٗ

 .ضٛد ٔی دادٜ ـزد تٝ تحصیّی وٕه دالر 570 ٔاٞیا٘ٝ ٚ رایٍاٖ ٔمیٓ ـزد یه تزای ٔٛ٘تزاَ

  .است ٕٔٙٛع اسّحٝ حُٕ حك وٝ است أٗ وطٛری وا٘ادا آٔزیىا، تزخالؾ   -د

 .وٙٙذ ٔی س٘ذٌی ٘یٛتزا٘شٚیه ٚ وٍّزی ساسىاچٛاٖ، ٔٛ٘تزاَ، ٚ٘ىٛٚر، تٛر٘تٛ، ضٟزٞای در ایزا٘یاٖ اس سیادی تعذاد   -ٜ

  

 .وٙیذ پیذا تغاتك آٖ ٔختّؿ ٞای ـزًٞٙ ٚ وا٘ادا جأعٝ تا راحتی تٝ   -ٚ

  

 .ضٛیذ ٔٙذ تٟزٜ وا٘ادایی پاسپٛرت ٔشایای اس تتٛا٘یذ ٚ ضٛیذ ٔٙذ تٟزٜ اَٚ تزاس وطٛر در س٘ذٌی ٔشایای اس   -س

  

 .وٙیذ س٘ذٌی آرأص تا اسدحاْ ٚ ضّٛؼی اس ـارغ ٚ تثزیذ ِذت آٖ ٔٙاظز ٚ ضٕاِی آٔزیىای عاِی ٞٛای ٚ آب اس   -ٞـ

 

 وا٘ادا ٟٔاجزت ضزایظ

 :است ضٕا ٔسّٓ حك ٘ىات ایٗ تذا٘یذ، را ٘ىاتی تایذ ٟٔاجزت ٘حٜٛ تزرسی تزای حاَ

 .وزد ضزٚع را وار لزارداد عمذ عی ٚ وزد اعتٕاد آٖ تٝ تتٛاٖ وٝ است ٚویّی ا٘تخاب ٘ىتٝ اِٚیٗ
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 ثثت ضزوت یه تا اِشأات ٚ عزـیٗ تعٟذات پزداخت، جشئیات تا ضٕا لزارداد ٚ تاضذ ٔی وا٘ادا رسٕی ٚویُ  ٌٙجی ٟٔاجزتی ساسٔاٖ

 ضٕا تزای خٛتی تضٕیٗ ٟٔاجزت أز در حضٛر ساِٝ 00 ساتمٝ وٝ. تٛد خٛاٞذ وا٘ادا ٔٛ٘تزاَ در ضذٜ ثثت ٕٞچٙیٗ ٚ ایزاٖ در ضذٜ

 .تٛد خٛاٞذ

 آلای تٛسظ حضٛری ٔطاٚرٜ جّسٝ عی ضٕا، ضزایظ دلیك تزرسی تا ٔا تٛسظ وا٘ادا تٝ ٟٔاجزت رٚش تٟتزیٗ ا٘تخاب ٘ىتٝ دٚٔیٗ

 .است وا٘ادا یا تٟزاٖ دـتز در ایطاٖ تزادر یا ٌٙجی

 ٟٔیا ضٕا تزای خٛد ضزوت در ٔا وٝ است ضزایغی آٖ السٔٝ وٝ. است وا٘ادا لٛا٘یٗ آخزیٗ عثك ٚ وأُ ای پزٚ٘ذٜ داضتٗ ٘ىتٝ سٛٔیٗ

 :وٙیٓ ٔی

 ٔزتٛعٝ تاییذات ٚ ضٕا ٔذارن تزجٕٝ سٔیٙٝ در خذٔات ارائٝ - 

 ضٕا ٞای ّٔه ارسیاتی تزای أالن رسٕی وارضٙاس ارائٝ - 

 خثزٜ حساتذار تٛسظ حساتزسی خذٔات ارائٝ - 

  ٔزاحُ وّیٝ در ٔٛوّیٗ اس ٞزیه تٝ Process تخص ٔذیز تٛسظ خذٔات ارائٝ - 

 ٔا ٔٛ٘تزاَ دـتز وارٔٙذاٖ اس یىی تٛسظ ٔصاحثٝ سٔاٖ در وا٘ادا در ٕٞزاٞی ٚ ٔٙاسة لیٕت تا وا٘ادا تّیظ اخذ سٔیٙٝ در خذٔات ارائٝ - 

 ٘یاس ٔٛرد ٔذارن تٟیٝ در ٔطاٚرٜ ارائٝ - 

 وا٘ادا تٝ ٚرٚد اس پس خذٔات ارائٝ - 

 آیّتس تخصصی ٔذرس تٛسظ اٍّ٘یسی ستاٖ آٔٛسش خذٔات ارائٝ - 
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 :تٛجٝ

 تٛسظ ٔٙتطزٜ آٔار ٌزدد، ٔی ارساَ وا٘ادا ٞای سفارت تٝ وارآـزیٙی ٚ ٌذاری سزٔایٝ پزٚ٘ذٜ سیادی تعذاد جٟاٖ سزاسز در ساِٝ ٕٞٝ

 آٖ دِیُ ضٛ٘ذ، ٔی دادٜ عٛدت ٚ ا٘ذ تٛدٜ ٔذارن وّی ٘مص دارای ٞای پزٚ٘ذٜ ایٗ درصذ36 وٝ وٙذ ٔی تیاٖ وا٘ادا ٟٔاجزت ادارٜ

  .است ٘ٛالص رـع جٟت ٚویُ ٘ذاضتٗ ٞٓ

 پز أز ایٗ تزای را ٔا رایٍاٖ ارسیاتی ـزْ ٔیتٛا٘یذ. وٙیذ أتحاٖ خٛب ٚویُ یه تا ٔطاٚرٜ تا را وا٘ادا الأت دریاـت ضا٘س ٕٞیطٝ پس

 .وٙیذ

 :است جزیاٖ در وا٘ادا دائٓ الأت وسة جٟت سیز ٞای تز٘أٝ اس یىی حاضز حاَ در

 وا٘ادا دِٚت ٚ ضٕا تیٗ ٚاسغٝ عٙٛاٖ تٝ وا٘ادایی تا٘ه یه تٝ وا٘ادا دالر 350.000  پزداخت وثه استاٖ ٌذاری سزٔایٝ   - اِؿ

 وا٘ادا دائٓ ٔمیٓ ٚرٚد اتتذای اس اش خا٘ٛادٜ ٚ ٌذار سزٔایٝ ـزد ٚ ٘ذارد ستاٖ ٔذرن داضتٗ ٚ وثه در سىٛ٘ت تٝ ٘یاس رٚش ایٗ

 .وٙٙذ س٘ذٌی وا٘ادا وجای ٞز در تٛا٘ٙذ ٔی ٚ تٛد خٛاٞٙذ تزخٛردار...  ٚ وار ٚ تحصیُ حك ٚ رایٍاٖ تیٕٝ اس ٚ تٛد خٛاٞٙذ

 تٛا٘ٙذ ٔی ٔتماضیاٖ ٚ وٙذ ٔی لثَٛ پزٚ٘ذٜ 2008 ساَ در ٚ تاضذ ٔی وا٘ادا در خا٘ٛادٌی الأت وسة رٚش سزیعتزیٗ حاضز حاَ در

 ٚ وٙیذ استفادٜ ٟٔاجزت ٚویُ ٞز تزای ضذٜ ٔطخص سٟٕیٝ اس تایذ ٌذضتٝ تزخالؾ. وٙٙذ ٔزاجعٝ لزارداد عمذ تزای97 ٔاٜ ـزٚردیٗ اس

 .ٕ٘ایٙذ الذاْ سزیعتز وٝ است وسا٘ی تا اِٚٛیت

 ساسىاچٛاٖ استاٖ در ٌذاری سزٔایٝ  - ب

 ٞشار 500 سزٔایٝ ٚ تاضیذ وطاٚرسی تا ٔزتثظ سٛاتك دارای تایذ ضٕا وطاٚرسی تخص تزای: است رٚش دٚ دارای استاٖ ایٗ

 را وا٘ادا الأت دالری ٞشار 75 ٌذاری سپزدٜ تا ٚ دٞیذ ٘طاٖ ّٔه صٛرت تٝ ایزاٖ در( دالر ٞشار 300 حذٚد سا40َسیز)دالر

 تزای وار ایجاد تعٟذ تا ٔا پّٗ تیشیٙس عثك دالری ٞشار 300 تیشیٙس ٚ دارایی دالر ٞشار 500 تایذ وطاٚرسی ؼیز تخص تزای. تٍیزیذ
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 ٔتماضی.تاضیذ داضتٝ 5 آیّتس تایذ رٚش دٚ ٞز در. تٍیزیذ الأت ٔٛـمیت اس تعذ ٚ اتتذا در وار ٚیشای تتٛا٘یذ تا دٞیذ ا٘جاْ وا٘ادایی 2

 .تاضذ داضتٝ تیشیٙس در ٔستٕز ٚحضٛر وٙذ ٚوار س٘ذٌی استاٖ در تایذ

  

  (ٚ٘ىٛٚر حٛٔٝ)وّٕثیا تزیتیص استاٖ در یا( ٚ٘ىٛٚر)وّٕثیا تزیتیص استاٖ در ٌذاری سزٔایٝ   - ج

 ٘اْ تٝ ٘مذ پَٛ یا ّٔىی دارایی ایزاٖ در. ٕ٘اییذ ٔی پزداخت حٛٔٝ یا ٚ٘ىٛٚر در تیشیٙس یه خزیذ عٙٛاٖ تٝ وا٘ادا دالر ٞشار400 ٔثّػ

. ٞستیذ وا٘ادایی یه تزای وار ایجاد تٝ ٔتعٟذ. ٞستیذ 5 آیّتس ٘یاسٔٙذ.دٞیذ ٘طاٖ تایذ وا٘ادا دالر ٞشار600 اس تیص ٕٞسزتاٖ یا خٛد

 دٞیٕٕتماضی ٔی دائٓ الأت خٛاست در ضٕا تزای آ٘جا در تیشیٙس ٔٛـمیت اس تعذ ٚ ضذٜ وا٘ادا ٚارد وار ٚیشای تا ضٕا رٚش ایٗ در

 .تاضذ داضتٝ تیشیٙس در ٔستٕز ٚحضٛر وٙذ ٚوار س٘ذٌی استاٖ در تایذ

 ادٚارد پزیٙس استاٖ در ٌذاری سزٔایٝ   - د 

 تٝ ـٛق ٔثّػ اس. وٙیذ ٌذاری سزٔایٝ استاٖ ایٗ در را...(  ٚ دِٚتی ٚ ٌذاری سزٔایٝ ٞشیٙٝ ضأُ) ٞشار 250 ٔثّػ تایذ تز٘أٝ ایٗ تزای

 الذاْ تزای. ضٛد ٔی دادٜ تاسٌطت دالر ٞشار200 تیشیٙس ا٘ذاسی راٜ ٚ دالر ٞشار50 س٘ذٌی یىساَ ٚ دالر ٞشار25 س٘ذٌی ٔا6ٜ ضزط

 Prince Edward ٟٔاجزت ادارٜ تٝ ضذٜ ارائٝ پّٗ تیشیٙس. تاضیذ داضتٝ دا٘طٍاٞی ٔذرن حذالُ ٚ 5 آیّتس ستاٖ ٔذرن تایذ

Island تیشیٙس در ٔستٕز ٚحضٛر وٙذ ٚوار س٘ذٌی استاٖ در تایذ دٞیذٔتماضی ٔی ا٘جاْ حاضز حاَ در وٝ تاضذ واری ضثیٝ تایذ 

 .وٙیذ وسة الأت ٔیتٛا٘یذ سپس است اِشأی استاٖ اس سفز ٚ ٔصاحثٝ ا٘جاْ. تاضذ داضتٝ

 

 ٘یٛتزا٘شٚیه  استاٖ در ٌذاری سزٔایٝ   - ٜ
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 00905357804224:، واتسابتلگرام

 ،5شماره ساختمان وداد دوال کای، خیابان ادرس: 

 ترکیه-، چانکایا، آنکارا5واحد 

 

 000 ٔثّػ تایست ٔی سپس.است ایزاٖ در رسٕی سٙذ دارای أالن تزای وا٘ادا دالر ٞشار 600 دارایی اثثات ٘یاسٔٙذ اتتذا در استاٖ ایٗ

 الأت اخذ أىاٖ.است اجثاری 5 ایّتس ٔذرن داضتٗ. وٙیذ پزداخت ٔزتثظ ٞشیٙٝ دالر ٞشار 50 ٕ٘اییذٚ ٌذاری سپزدٜ دالر ٞشار

 .تاضذ داضتٝ تیشیٙس در ٔستٕز ٚحضٛر وٙذ ٚوار س٘ذٌی استاٖ در تایذ ٔتماضی.دارد ٚجٛد

 

 ٘ٛااسىٛضیا استاٖ در ٌذاری سزٔایٝ   - ٚ

 ٌذاری سپزدٜ دالر ٞشار050 سپس.دٞیذ ٘طاٖ ٘مذ پَٛ یا ّٔه صٛرت تٝ خاِص دارایی وا٘ادا دالر ٞشار 600 ٔثّػ تایذ استاٖ ایٗ در

 استاٖ در تایذ ٔتماضی.است اجثاری 5 ایّتس داضتٗ. ٕ٘اییذ الذاْ الأت تزای تعٟذات ا٘جاْ اس تعذ ٚ دریاـت وار ٚیشای تعذ. ٕ٘اییذ

 .تاضذ داضتٝ تیشیٙس در ٔستٕز ٚحضٛر وٙذ ٚوار س٘ذٌی

 

 ٔٙیتٛتا استاٖ در ٌذاری سزٔایٝ   - ح

 یا ٚیٙیپً در دالر ٞشار 250 سپس.دٞیذ ٘طاٖ ٘مذ پَٛ یا ّٔه صٛرت تٝ خاِص دارایی وا٘ادا دالر ٞشار 500 ٔثّػ تایذ استاٖ ایٗ در

 داضتٗ. ٕ٘اییذ الذاْ الأت تزای تعٟذات ا٘جاْ اس تعذ ٚ دریاـت وار ٚیشای تعذ. ٕ٘اییذ ٌذاری سپزدٜ دیٍز ضٟزٞای در دالر ٞشار050

 .تاضذ داضتٝ تیشیٙس در ٔستٕز ٚحضٛر وٙذ ٚوار س٘ذٌی استاٖ در تایذ ٔتماضی. است اجثاری 5 ایّتس

 

 شزایط السم جهت بزنامه مهاجزت سزمایه گذاری
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 00905357804224:، واتسابتلگرام

 ،5شماره ساختمان وداد دوال کای، خیابان ادرس: 

 ترکیه-، چانکایا، آنکارا5واحد 

 

 

 تز٘أٝ وثه ضزایظ السْ

 ٞز ٔٙغمٝ در وا٘ادا )یا وثه( ٔمصذ

 حذالُ دارایی
لا٘ٛ٘اً وسة ضذٜ تاضذ –وا٘ادا  $ٔیّیٖٛ دالر 2  

خٛد یا ٕٞسز( سپزدٜ تا٘ىی ٔزتٛط تٝ -)ضأُ ّٔه   

 ساتمٝ ٔذیزیت
ساَ ٌذضت5ٝٔذیزیت یا ٔاِىیت یه ضؽُ یا ضزوت در   

 )ـزد دارای ضزوت ثثت ضذٜ یا پزٚا٘ٝ وسة ٔعتثز یا ٔذیز ارضذ تاضذ(

 سزٔایٝ ٌذاری
ساَ تا تضٕیٗ دِٚتی تذٖٚ سٛد 5ٔیّیٖٛ دالر وا٘ادا تٝ ٔذت 0.2  

ٞشار دالر تذٖٚ تاسٌطت( 350)یا پزداخت   

 ٔٛارد دیٍز
-داضتٗ حذالُ دٚ ٘فز پزسُٙ تیٕٝ ضذٜ   

وارضٙاسی رسٕی أالن -ساِٝ ضؽُ خٛد5حساتزسی   
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ساسىاچٛاٖ-٘یٛتزا٘شٚیه-تز٘أٝ استا٘ی ٔٙیتٛتا ضزایظ السْ  

٘یٛتزا٘شٚیه -ساسىاچٛاٖ  -ٔٙیتٛتا  یىی اس استاٖ ٞای ٔمصذ  

 حذالُ دارایی
لا٘ٛ٘اً وسة ضذٜ تاضذ –وا٘ادا   600,000$  

خٛد یا ٕٞسز( سپزدٜ تا٘ىی ٔزتٛط تٝ -)ضأُ ّٔه   

 ساتمٝ سٟاْ داری یا ٔذیزیت
ساَ ٌذضت3ٝدر  ٔذیزیت یا ٔاِىیت یه ضؽُ یا ضزوت  

 )ـزد دارای ضزوت ثثت ضذٜ یا پزٚا٘ٝ وسة ٔعتثز یا ٔذیز ساسٔاٖ تاضذ(

وا٘ادا در یه استاٖ ٚ خزیذ تیشیٙس ٚ ـعاَ ٍ٘ٝ داضتٗ آٖ  $250,000 سزٔایٝ ٌذاری  

 ٔٛارد دیٍز
-داضتٗ حذالُ دٚ ٘فز پزسُٙ تیٕٝ ضذٜ   

وارضٙاسی رسٕی أالن-ٝ ضؽُ خٛدسا3ِحساتزسی   
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https://www.instagram.com/anktour.co/
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