موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

اسپانسر ویرایش اول

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(تهــران و کـاشـــان)

0 2 1 9 13 0 2 9 2 9

ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )604 ( 7733475

چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

سرمایه گذاری در کانادا

با تراست

01
02
03

دریافت مشاوره اولیه

مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روشها ،پیچیدگی های خود را دارا هستند.
مشاوره با وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.
تنظیم قرار داد

مرحله دوم

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد ،تمامی مراحل انجام کار
را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده ،مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد.
مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی ،برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز ،مدارک مرتبط
با ارزش دارایی های نقدی ،از جمله این مدارک هستند.

اسپانسر ویرایش اول
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ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه

مرحله چهارم

برای سرمایه گذاری در کانادا ،نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح  Expression of interestانجام شود .در
ادامه ،با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی ،یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری ( )ITAاز طرف
اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

05
06

تهیه پروپوزال برای کسب و کار

مرحله پنجم

از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان ،مبلغ
سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود ،کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این
طرح پیشنهادی ،شما را یاری خواهند کرد
ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن

مرحله ششم

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات
الزم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

07
08

امضای توافق نامه عملکرد

مرحله هفتم

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی ،از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای
تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند.
دریافت نامه حمایتی

مرحله هشتم

بعـ�د از امضـ�ای توافق نامه ،یک نامه حمایتـ�ی( ) )letter of supportو یا یک تأییدیه (�Letter of Confir
 )mationاز طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

09

ارائه درخواست صدور ویزا

مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شــده ،برای اخذ مجوز کاری موقت ،جهت ســرمایه گذاری در کانادا اقدام
خواهد شــد .تمامی مراحل اخذ ویزای ســرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناســان مجرب در تیم تراســت
است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

10

دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.

اسپانسر ویرایش اول

مرحله دهم
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سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا
●برنامـه مهاجـرت بـه بریتیـش کلمبیـا بـه عنـوان کارآفرین ،فرصتـی را برای افراد و خانواده های واجد شـرایط
بـرای مهاجـرت بـه اسـتان بریتیـش کلمبیـا کانادا و راه اندازی کسـب و کار کوچک خویش فراهم آورده اسـت.
●ایـن برنامـه بخشـی از برنامـه منتخـب اسـتانی بریتیـش کلمبیـا ( )BCPNPاسـت و بـرای مدیـران و صاحبـان
کسـب و کار بـا تجربـه کـه از توانایـی مالـی و دانـش کافـی بـرای ایجـاد یـا توسـعه یـک کسـب و کار کانادایـی
برخـوردار هسـتند بهتریـن گزینـه بـه شـمار مـی رود.
●هدف این برنامه تحریک رشد اقتصادی و ایجاد شغل در استان بریتیش کلمبیا است.
●به کارآفرینان مهاجر که برای شرکت در این برنامه انتخاب می شوند ،مجوز کار دو ساله داده می شود.
●در مدتـی کـه ایـن مجـوز اعتبـار دارد ،یـک کارآفریـن بایـد بـه طـور فعـال کسـب و کار خـود را بـرای حداقل 18
مـاه مدیریـت کند.
●شـرکتکنندگانـی کـه کلیـه الزامـات مهاجـرت تجاری بریتیش کلمبیا را با موفقیـت تکمیل کنند ،به عنوان
منتخـب اسـتان مـیشـوند و بـه همـراه اعضـای خانـواده شـان واجـد شـرایط اقامـت دائـم سـریع در کانـادا مـی
شوند.

British Columbia
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مزایای سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا
بریتیشکلمبیــا یکــی از رقابتیتریــن و پویاتریــن مقاصــد تجــاری آمریــکای شــمالی اســت .اقتصــاد قــوی
بریتیشکلمبیــا پتانســیل تجــارت را افزایــش داده اســت و مزایــای تجــارت در بریتیشکلمبیــا تجارتهــای
روبهرشــد سراســر جهــان را جــذب کــرده اســت.

دیگر مزایای تجارت در بریتیش کلمبیا عبارتند از :محیط دوستانهی تجاری و کیفیت باالی زندگی .سازمانها
از منابع طبیعی ،تعهد به نوآوری ،محیط جذاب سرمایهگذاری و نیروی کار ماهر و تحصیلکرده سود میبرند.
بسیاری از بخشهای صنعت روبهرشد است و در زمینههای زیر فرصتهای زیادی برای تجارت وجود دارد:
●محصوالت کشاورزی

●گاز طبیعی

●فناوری پاک

●معدن

●جنگلداری

●گردشگری

●آموزش بینالمللی

●زیرساختهای حملونقل

●تکنولوژی؛ ازجمله تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ،تکنولوژی وایرلس ،فیلم ،تلویزیون ،رسانههای دیجیتال
و علوم زندگی.
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در اقتصاد قوی و رقابتی مــا سرمایهگذاری کنیـد
دولت بریتیشکلمبیا متعهد به ایجاد اقتصادی قوی اســت .بریتیشکلمبیا پیشــروی اقتصادی کاناداســت و
به ثبات مالی و رتبهبندی اعتباری  AAAشهرت دارد .در سال  ،2017رشد شغلی بریتیشکلمبیا بیش از دیگر
بخشهای کانادا بود و رشد خردهفروشی ،مسکن و صادرات فراتر از انتظارات بود.

شاخصهای عملکرد اقتصادی بریتیشکلمبیا ()2019
تولید ناخالص داخلی (درصد تغییرات)

2

نیروی کاری (هزاران)

2679

نرخ بیکاری

5/6

نرخ تورم (درصد تغییرات)

2

مهاجرت خالص

48800

تبدیل ارز (دالر آمریکا /کانادا)

79/7
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جذب کارگران با مهارتهای الزم
●بریتیشکلمبیـا مرکـز نیـروی کاری متنـوع ،تحصیلکـرده ،ماهـر و چندزبانـه اسـت .بریتیـش کلمبیـا از نظـر
شـاخصهای قابلیـت زندگـی ،قابـلمقایسـه بـا دیگـر شـهرهای آمریـکای شـمالی اسـت .ونکوور را بهترین شـهر
قـارهی آمریـکا در سـال  2018و پنجمیـن شـهر برتـر در سـطح جهـان نامگـذاری کردهانـد.
●ونکـوور ازنظـر شـاخص اقتصـادی قابلیـت زندگـی رتبـهی ششـم را در بیـن  140شـهر کسـب کـرده اسـت.
ایـن آمارهـا وضعیـت مناسـب ثبـات اقتصـادی ،مراقبتهـای بهداشـتی ،فرهنـگ و محیـط زیسـت ،آمـوزش و
زیرسـاختها را نشـان میدهـد.
●دالیـل بـاال باعـث شـدهاند کـه بریتیشکلمبیـا منطقـه ای عالـی بـرای زندگـی باشـد و اسـتعدادهای برتر را از
سراسـر جهان جـذب کند.

انرژی پاک
●بیش از  98درصد برق تولیدشده در بریتیشکلمبیا ،از منابع پاک و تجدیدپذیر حاصل میشود.
●هزینهی برق در بریتیشکلمبیا پایینتر از دیگر شـهرهای آمریکای شـمالی اسـت .سـرمایهگذاری پیوسـته
در تکنولوژیهـای سـنتی و متنـاوب انـرژی و زیرسـاختها ،قابلیتهـای بریتیشکلمبیـا را بـرای رشـد تجارتها
تضمیـن میکند.
●در سـال  ،2018دولـت انـرژی پـاک بریتیشکلمبیـا را راهانـدازی کـرد؛ طرحـی بـرای کاهـش آالیندگیهـا،
پیشـرفت بخـش فنـاوری پـاک ،و رشـد اقتصـاد کمکربـن بریتیشکلمبیـا.
●برنامـهی انـرژی پـاک بریتیشکلمبیـا ،دولـت بریتیشکلمبیـا را بـه مقصـد سـرمایهگذاری جدیـد و صنعتـی
تبدیـل کـرده اسـت تـا نیازهـای رو بـه رشـد محصـوالت و خدمـات کمکربـن و تکنولوژیهـای کاهـش آالیندگـی
را بـرآورده کند.
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برق صنعتی (دالر کانادا)؛ قیمت میانگین در اول آوریل 2018
شرکتهای متوسط

شرکتهای بزرگ

ونکوور

8/99

6/48

کلگری

9/39

8/29

تورنتو

12/95

10/65

مونترال

7/99

4/91

بوستون

26/66

23/23

پورتلند

10/53

8/20

سانفرانسیسکو

22/81

14/78

سیاتل

10/53

9/23

نیویورک

22/05

13/83

دسترسی به بازارهای جهانی
●موقعیـت بریتیشکلمبیـا در سـاحل غربـی کانـادا ایـن شـهر را بـه راهروی تجـاری منطقهی آسیا-پاسـیفیک
و آمریـکای شـمالی تبدیـل کرده اسـت.
●شـرکتهای مسـتقر در بریتیشکلمبیـا ،بـدون پرداخـت حـق گمـرک ،بـه بازارهـای بـزرگ آسـیا ،آمریـکای
شـمالی و اروپا دسترسـی دارند .دلیل آن توافق جامع و پیشروندهی شـراکت ترانس پاسـیفیک ،توافقنامهی
تجـارت آزاد آمریـکای شـمالی و توافقنامـهی جامـع تجـاری و اقتصـادی کانادا-اروپـا اسـت.
●کانـادا مزیـت رقابتـی دارد؛ زیـرا تنهـا کشـوری اسـت کـه توافقنامـهی تجـارت آزاد با تمامی کشـورهای عضو
جـی  7را امضـا کرده اسـت.
●بریتیشکلمبیـا بـا توافقنامـهی همـکاری تجـاری نیـو وسـت ،یـک منطقـهی اقتصـادی واحـد حـول
بریتیشکلمبیـا ،آلبرتـا ،ساسـکاچوان و منیتوبـا ایجـاد کـرده اسـت؛ بـرای بیـش از یـازدهمیلیـون نفـر و تولیـد
ناخالـص داخلـی بیـش از هفتصـد میلیـارد دالر.
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بریتیشکلمبیا؛ منطقهای استراتژیک برای مدیریت زنجیرهی ارزش و لجستیک
هوایــی :شــش فــرودگاه در بریتیشکلمبیا به بازارهای بینالمللی ،خدمات ارائــه میدهند :فرودگاه بینالمللی
ویکتوریا ،ونکوور ،کلونا ،ابوتســفورد ،کرنبروک و پرنس جورج .فرودگاه بینالمللی ونکوور در نه ســال متوالی
بهترین فرودگاه آمریکای شمالی نام گرفته است.
راهآهن :بریتیشکلمبیا تنها دروازهی ســاحل غربی آمریکاســت که به ســه راهآهن بینالمللی راه دارد و بنادر
آتالنتیــک ،ســواحل پاســیفیک و خلیــج را به بازارهای اصلی کانــادا ،ایاالت متحدهی آمریــکا و مکزیک متصل
میکند.
جاده :شبکهی گستردهی بزرگراهی ،انتقال کاالها و خدمات را به آمریکای شمالی ممکن ساخته است.
دریا :بندر ونکوور بزرگترین بندر کانادا و ســومین بندر بزرگ آمریکای شــمالی اســت .این بندر تجارت کانادا را
به بیش از  170اقتصاد جهانی ،ممکن ســاخته اســت .بنادر ونکوور و پرنس روپرت ،که در تمامی ســال هوای
معتدلی دارند ،نزدیکترین بنادر ورودی آسیا به ساحل غربی آمریکای شمالیاند که باعث صرفهجویی در وقت
بهمدت دو روز ،دیگر بنادر ساحل غربی ،شدهاند.
ارتباطــات :باالتریــن پهنــای باند در کانادا متعلق به بریتیشکلمبیاســت .زیرســاختهای پیشــرفتهی ارتباطی
بریتیشکلمبیــا خدمــات تلفنــی ،رادیویی ،کابلی ،وایرلــس و دیگر خدمات اطالعاتی را بــا هزینهی پایین ارائه
میدهند.
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هزینهها و مالیات رقابتی
شــرکتهای برتــر جهــان از تجــارت در بریتیشکلمبیــا ســود میبرنــد .آنهــا از هزینههــای عملیاتــی
رقابتــی ،کیفیــت بــاالی زندگــی و تنظیمگــری هوشــمند ،کــه منعکسکننــدهی نیازهــای تجاریانــد ،ســود
میبرنــد.
●نـرخ مالیـات بـر درآمـد شـخصی در بریتیشکلمبیـا بـرای افـراد مجـرد با درآمـد حداکثـر  125000دالر ،کمتر از
دیگر استانهاسـت.
●اعتبـار مالیاتـی آموزشـی ،مختـص کارفرمایـان واجـد شـرایط اسـت و میـزان آن براسـاس حقـوق کارآمـوز تـا
سـقف  4000دالر برای هر کارآموز در هر سـال و بسـته به سـطح دسـتمزد برنامهی کارآموزی پرداخت میشـود.
کارآموزان واجد شـرایط نیز اعتبار مالیاتی تا سـقف  2500دالر دریافت میکنند که براسـاس سـطح کارآموزی
آنها محاسـبه میشـود.
●نـرخ مالیـات بـر درآمـد شـرکتی بریتیشکلمبیـا 12 ،درصـد اسـت و در ترکیـب بـا نـرخ فـدرال ،تجارتهـای
بریتیشکلمبیـا  27درصـد مالیـات بـر درآمـد پرداخـت میکننـد.
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بــرای ســرمایه گــذاری در بریتیــش کلمبیــا ،ســازمان تجــارت و ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا خدمــات
و توصیــه هــای زیــر را ارائــه مــی دهــد:

حمایت استراتژیک

خدمات تجاری

کســب اطالعــات و تماسهــای ضــروری بــرای

آشــنایی بــا کارشناســان امــور مالیاتــی ،امــاک و

تصمیمگیری درمورد ســرمایهگذاری استراتژیک در

مستغالت ،و آژانسهای صدور مجوز

بریتیشکلمبیا

کمک به استارتآپهای تجاری
شروع سریعتر تجارت

اطالعات درمورد محیط تجاری
کســب اطالعات بیشــتر درمــورد مالیات ،بــازار کار،
هزینههای تجارت ،مجوزها و مقررات

سکونت و مراکز گردشگری
تورهای آشــنایی با مکانهای تجاری کل اســتان؛ از
جمله آشنایی با سایتهای گردشگری و آشنایی با
رهبران جامعه

برنامههای دولتی
آشــنایی بــا برنامههــای حمایتــی دولتــی ،فدرالی و
استانی مختص تجارتهای شما.
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برنامه مهاجرت به بریتیش کلمبیا به عنوان کارآفرین
بــرای شــرکت در برنامــه ســرمایهگــذاری بریتیــش کلمبیــا ،یــک کارآفریــن بایــد بتوانــد حداقــل 200,000
دالر کانــادا در یــک کســبو کار جدیــد یــا در برخــی مــوارد در یــک کســبو کار موجــود کــه متقاضــی قصــد
توســعه و ارتقــای آن را دارد ،ســرمایه گــذاری کنــد.
این کسب و کار باید حداقل یک شغل جدید برای یک شهروند کانادایی یا فرد دارای اقامت دائم کانادا ایجاد
کنــد .فــردی کــه در ایــن برنامه ثبت نام می کند باید در نزدیکی محل کســب و کار زندگــی کند و فعالیت های
تجاری خود را به صورت روزانه مدیریت کند.
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مراحل مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا
●در ابتدا مشخص کنید که آیا می توانید واجد شرایط برنامه مهاجرت به عنوان کارآفرین باشید یا خیر
●فـرم ثبـت نـام آنالیـن (کـه بـه عنوان پیش درخواسـت یا  pre-applicationنیز شـناخته می شـود) را ارسـال
کنید
●پس از ارزیابی و امتیاز دهی به پیش درخواست ،باید منتظر دریافت دعوتنامه ارائه درخواست بمانید
●ظـرف چهـار مـاه پـس از دریافـت دعوتنامـه رسـمی ،یک درخواسـت آنالین برای برنامه  BCPNPارسـال کنید
کـه شـامل یـک بیزینس پلن جامع باشـد
●در طول فرآیند ارزیابی ،شامل مصاحبه حضوری ،همکاری کنید
●در صـورت تاییـد درخواسـت مهاجـرت از طریـق برنامـه سـرمایه گـذاری ،قـرارداد انجـام کار را بایـد امضا کرده
و مجـوز کار را دریافـت کنیـد
●محل اقامت خود در بریتیش کلمبیا را در فاصله  100کیلومتری از محل کسب و کار خود انتخاب کنید
●به مدت  18تا  20ماه باید کسب و کار مربوطه را در بریتیش کلمبیا ایجاد ،توسعه و مدیریت کنید
●گزارش نهایی روند انجام کار را ارائه دهید
●منتظر تایید نامزدی خود به عنوان منتخب استانی بمانید
●درخواست خود برای اقامت دائم (شامل اعضای خانواده واجد شرایط) را ارسال کنید
●ویزای اقامت دائم را دریافت نمایید.
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از تمامــی افــرادی کــه در برنامــه مهاجــرت بــه بریتیــش کلمبیــا بــه عنــوان کارآفریــن ثبــت نــام مــی کننــد،
دعــوت نمــی شــود تــا درخواســت خــود را ارســال نماینــد .در اغلــب مــوارد بــا اســتفاده از مشــاوره حقوقــی و
یــا کمــک گرفتــن از افــراد حرفــه ای مــی توانیــد امتیــاز درخواســت مهاجــرت خــود را بــه حداکثــر برســانید.
برنامــه  BCPNPبــه هــر فــردی کــه در برنامــه مهاجــرت تجــاری بریتیــش کلمبیــا ثبــت نــام کنــد امتیــازی
را اختصــاص مــی دهــد.

امتیازهــا بر اســاس چندین فاکتور به ثبت نام کنندگان اختصــاص می یابد .از کارآفرینان واجد
شرایطی که باالترین امتیاز را کسب کرده اند دعوت می شود تا درخواست خود را ارسال نمایند.
بنابرایــن مهــم اســت کــه هنگام تصمیــم گیری بــرای ثبت نام ،آگاهــی و درک کاملــی از تمامی
فاکتورهای دارای امتیاز داشــته باشــید .متقاضیان نیز در برخی شــرایط ممکن اســت بتوانند با
انجام مراحل خاصی قبل از ثبت نام ،امتیاز خود را افزایش دهند.

الزامات واجد شرایط شدن در برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا
ثبــت نــام کننــدگان بــرای اینکــه واجــد شــرایط برنامــه مهاجــرت ســرمایه گــذرای بریتیــش کلمبیــا باشــند
بایــد ســه شــرط بــه شــرح زیــر را داشــته باشــند:
●واجد شرایط زندگی و کار در کانادا باشند
●با الزامات مربوط به دارایی خالص شخصی مطابقت داشته باشند
●تجربه مدیریت یا راه اندازی یک کسب و کار را داشته باشند
هر کدام از الزامات به تنهایی برای واجد شرایط شدن از اهمیت باالیی برخوردار است .تا زمانی که فرد شرایط
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الزم را نداشــته باشــد ،برنامه  BC PNPاز فردی که ثبت نام کرده دعوت نخواهد کرد تا درخواســت خود برای
برنامه ســرمایه گذاری را ارائه دهد .بنابراین ،کارآفرینان باید قبل از ثبت نام اطمینان حاصل کنند که هر ســه
شرط صالحیت به شرح فوق را داشته باشند.
الزامــات واجــد شــرایط شــدن بــرای زندگــی در کانــادا بــرای همســر کارآفریــن و اعضــای خانــواده تحــت تکفــل
وی نیــز (اگــر آنهــا نیــز از طریــق «برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان کارآفریــن» بــه دنبــال ویــزا باشــند) اعمــال
مــی شــود .توجــه داشــته باشــید کــه همســر شــامل شــریک زندگــی طبــق قوانیــن کامــن-ال نیــز مــی شــود.
کارآفرینانــی کــه مطمئــن نیســتند کــه شــریک زندگــی ایشــان (غیــر رســمی و بــدون ازدواج شــرعی) واجــد
شــرایط مربــوط بــه «شــریک زندگــی طبــق قوانیــن کامــن-ال» اســت یــا خیــر ،بایــد از یــک مشــاوره حقوقــی
کمــک بگیرنــد .در برخــی مــوارد ،یــک کارآفریــن مهاجــر همچنیــن مــی توانــد ویــزای کار کانــادا را بــرای یکــی
از کارکنــان کلیــدی دریافــت کنــد .الزامــات مربــوط بــه اخــذ ویــزا بــرای یکــی از کارمنــدان مهــم و کلیــدی ،بــا
جزئیــات بیشــتر در بخــش مربوطــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

واجد شرایط مهاجرت به کانادا شدن
بــرای واجــد شــرایط برنامــه مهاجــرت از طریــق ســرمایه گــذاری شــدن ،یــک کارآفریــن بایــد شــهروند یــا
فــردی دارای اقامــت قانونــی کشــوری باشــد کــه در حــال حاضــر در آنجــا ســاکن اســت .عــاوه بــر ایــن،
کارآفریــن بایــد واجــد شــرایط ورود و کار در کانــادا باشــد.

برخی از عوامل ممکن است مانع از زندگی یا کار یک کارآفرین در بریتیش کلمبیا شود.
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عوامل سلب صالحیت برای کارآفرینان بریتیش کلمبیا
●هر زمانی که این فرد به طور غیر قانونی در کانادا زندگی کرده باشد
●مشمول حکم اخراج از کانادا شده باشد
●درخواست پناهندگی در کانادا داشته باشد که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است
●درگیر یک اقدام تروریستی شده یا مرتکب عمل تروریستی شده باشد
●مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت شده باشد
●در یک اقدام جاسوسی علیه کانادا مشارکت داشته باشد
●برای براندازی یک حکومت دموکراتیک تالش کرده باشد
●خطر امنیتی برای کانادا ایجاد کند
●در اعمال خشونت آمیز مشارکت داشته باشد
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●بـه جرمـی محکـوم شـده باشـد کـه در صـورت ارتـکاب ایـن جـرم در کانادا حداکثر  10سـال یا بیشـتر محکوم
خواهد شـد
●در کشـور دیگـری بـه جرمـی محکـوم شـده یـا مرتکـب جرمـی شـده اسـت کـه در کانـادا بـه عنـوان یـک جـرم
دارای مجـازات در نظـر گرفتـه مـی شـود
●محکـوم بـه یـا مرتکـب دو جرمـی شـده باشـد که در کانادا جنایت محسـوب می شـود (از جملـه جرایم دارای
پیگرد قانونی)
●مرتکب جرایم مشخص دیگری در کانادا شده باشد
گاهــی اوقــات تفکیــک بیــن یــک جــرم دارای مجــازات و یــک جــرم دارای پیگــرد قانونــی بــه راحتــی قابــل
درک نیســت .یــک فــرد مهاجــر کــه دارای ســوابق کیفــری اســت یــا مظنــون بــه ارتــکاب جــرم اســت ،بــرای
تعییــن اینکــه جــرم یــا محکومیــت وی تحــت قوانیــن کانــادا چگونــه در نظــر گرفتــه مــی شــود ،بایــد از
مشــاوره حقوقــی اســتفاده نمایــد.
قوانیــن کانــادا علیرغم برخی عوامل مشــخص که ســلب صالحیت می کنند ،فرصت هایــی را نیز برای مهاجرت
ایجاد می کنند .قوانینی که مشمول مرور زمان می شوند یا شواهدی مبنی بر رفع محکومیت ،در برخی موارد
می تواند واجد شــرایط مهاجرت شــدن را بازگرداند .یک کارآفرین که در مورد واجد شــرایط مهاجرت بودن خود
نگرانی دارد ،باید قبل از اقدام برای ثبت نام ،از مشاوره حقوقی استفاده کند.
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الزامات مربوط به دارایی خالص شخصی
بــرای اینکــه یــک داوطلــب واجــد شــرایط ویــزای ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا باشــد ،دارایــی خالــص
شــخصی وی بایــد حداقــل  600,000دالر کانــادا باشــد .منظــور از «دارایــی خالــص شــخصی» ،ارزش کل
دارایــی هــای متعلــق بــه کارآفریــن و همســرش ،منهــای کل بدهــی هــای هــر یــک از آنهــا اســت.

دارایی ها می تواند شامل موارد به شرح زیر باشد:
●پول نقد
●سپرده های بانکی (شامل گواهی سپرده یا معادل آن)
●اسناد خزانه یا اوراق بهادار معادل صادر شده توسط یک مرجع دولتی
●صندوق سرمایه گذاری مشترک
●حساب های بازنشستگی
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●سهام ،اوراق قرضه ،و سایر سرمایه گذاری های بازار
●سرمایه گذاری در یک تجارت خصوصی
●امالک و مستغالت
●سایر اموالی که ارزش مالی دارند

تمام دارایی ها باید به طور قانونی به دســت آمده باشــد و به نام متقاضی یا همســر او باشــند.
انتظــار دریافــت ارث در آینــده بــه عنــوان یک دارایی واجد شــرایط تلقی نمی شــود .اگر مایل به
سرمایه گذاری در یک جامعه کوچک در بریتیش کلمبیا هستید (بر خالف شهرهای بزرگی مانند
ونکوور یا ویکتوریا) ،متقاضی با دارایی خالص  300,000دالر کانادا واجد شرایط خواهد شد.

ثبــت نــام کنندگانــی کــه دعوتنامــه ارائــه درخواســت مهاجــرت بــه بریتیــش کلمبیــا از طریــق ســرمایه
گــذاری را دریافــت کــرده انــد ،بایــد منبــع و ارزش دارایــی خــود را مشــخص کننــد .ممکــن اســت الزم باشــد
شــواهد و مــدارک الزم بــه شــرح زیــر ارائــه شــود:

مدارک مورد نیاز برای اثبات دارایی
●گواهی تمکن مالی از بانک
●صورت های حسابرسی مالی که توسط یک مدیر سرمایه گذاری انجام شده باشد
●اسناد و سایر عناوین ملکی
●اسناد رهنی
●سفته و اسناد اعتباری و برنامه پرداخت
●قراردادهـای سـهامداران ،قراردادهـای مشـارکت ،یـا سـایر اسـنادی کـه سـهمی از مالکیـت کسـب و کار
خصوصـی و حقـوق صاحبـان سـهام کارآفریـن را در کسـب و کار اثبـات مـی کنـد
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بــرای اثبــات اینکــه دارایــی هــا بــه طــور قانونــی بــه دســت آمــده انــد ،کارآفریــن بــه مدرکــی نیــاز دارد کــه
منبــع آن دارایــی هــا را نشــان دهنــد .از جملــه منابــع قانونــی دارایــی مــی تــوان بــه اثبــات ارثیــه یــا هدیــه
دریافتــی ،درآمــد حاصــل از یــک کســب و کار و درآمــد حاصــل از فــروش امــوال اشــاره کــرد .یــک وکیــل
مهاجــرت کانادایــی کــه بــا مشــاور مالــی متقاضــی همــکاری دارد مــی توانــد بــه جمــع آوری اســنادی کــه
بــرای تعییــن دارایــی خالــص شــخصی و منبــع ایــن دارایــی الزم اســت کمــک کنــد.

حتماً باید اطمینان حاصل شود که اسناد در برابر تحقیق و بررسی قابل دفاع و مستدل هستند.
اگر پس از تحقیق و بررســی اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا ،مشــخص شــود که ارزش اموال به
طور قابل توجهی اغراق شــده اســت ،ادعاهای مالکیت اموال و دارایی جعل شــده است ،یا اینکه
بدهی های معوقه فاش نشــده اســت ،دعوتنامه ارســال درخواست برای متقاضی مهاجرت ارسال
نخواهد شد.

اگــر پــس از ارائــه درخواســت مهاجــرت از طریــق شــرکت در برنامــه ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا،
هرگونــه تقلــب یــا کاله بــرداری کشــف شــود ،حضــور ایــن کارآفریــن در برنامــه ســرمایه گــذاری تاییــد
نخواهــد شــد.
هر گونه ویزای ســرمایه گذاری بریتیش کلمبیا که بر اســاس اظهارات نادرســت شــخص صادر شــده باشد نیز
ممکن اســت باطل شــود .ارائه اظهارات نادرســت به دولت کانادا نیز ممکن اســت بر واجد شــرایط مهاجرت به
کانادا شدن متقاضی تأثیر بگذارد و حتی می تواند منجر به پیگرد کیفری شود.
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سابقه مدیریت بازرگانی
هــر چــه فــرد تجربــه بیشــتری در زمینــه مدیریــت کســب و کار داشــته باشــد ،احتمــال اینکــه بــرای «برنامــه
مهاجــرت بــه بریتیــش کلمبیــا بــه عنــوان کارآفریــن» دعــوت شــود بیشــتر اســت .داشــتن ســابقه کار
مدیریــت در ده ســال اخیــر بســیار ارزشــمند اســت.

متقاضیان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
●بیش از سه سال سابقه به عنوان مالک-مدیر فعال یک کسب و کار
●بیش از چهار سال سابقه به عنوان مدیر ارشد یک کسب و کار
●حداقـل یـک سـال تجربـه بـه عنـوان مالـک  -مدیـر فعـال یک کسـب و کار  +حداقل دو سـال سـابقه به عنوان
مدیر ارشـد یک کسـب و کار
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«مالک-مدیر فعال» کسی است که در ده سال گذشته حداقل  10درصد از یک کسب و کار را در اختیار داشته
و نقش فعالی در مدیریت و اجرای عملیات های تجاری (کسب و کار) داشته باشد.
«مدیــر ارشــد» کســی اســت کــه هیــچ گونــه ســود مالکیتــی در یــک کســب و کار نــدارد (یــا مالکیــت کمتــر
از  10درصــد داشــته باشــد) ،امــا در طــول ده ســال گذشــته نقــش فعالــی در مدیریــت و اجــرای عملیــات
هــای تجــاری (کســب و کار) داشــته اســت .یــک مدیــر ارشــد بایــد مســئول نظــارت بــر حداقــل ســه کارمنــد
تمــام وقــت باشــد.

یک «نقش فعال» به طور کلی به معنای مسئولیت عملی برای تصمیم گیری روزانه درباره سیاست های مربوط
به کسب و کار است .منظور از «نقش فعال» چیزی فراتر از حضور در مجامع سهامداران است .یک مالک-مدیر
یا مدیر ارشد باید مسئولیت تصمیم گیری های روزانه جهت مدیریت کسب و کار را داشته باشد.

هنگامــی کــه مقامــات اداره مهاجــرت بریتیــش کلمبیــا وضعیــت ثبــت نــام متقاضــی را ارزیابــی مــی کننــد،
تصمیــم خواهنــد گرفــت کــه آیــا مــی تــوان ســابقه کاری متقاضــی را بــه عنــوان مهــارت هــای قابــل انتقــال
در نظــر گرفــت یــا خیــر .بــه طــور کلــی ،هرچــه ســابقه فعالیــت تجــاری متقاضــی نزدیــکتــر بــا نــوع کسـب
و کاری کــه ایــن فــرد پیشــنهاد داده در بریتیــش کلمبیــا راه انــدازی کنــد ،احتمــال اینکــه  BCPNPبــه ایــن
نتیجــه برســد کــه مهــارتهــای کاری ایــن فــرد میتوانــد بــه کســبو کار جدیــد منتقــل شــود بیشــتر
اســت.
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عوامل سازگاری
برنامــه  PNPبریتیــش کلمبیــا عــاوه بــر تخصیــص امتیــاز بــرای ســابقه کار در بخــش مدیریــت کســب و
کار ،بــه چندیــن عامــل کــه از آنهــا «عامــل ســازگاری» یــاد مــی شــود ،امتیــاز اعطــا مــی کنــد .ایــن عوامــل
بــرای ارزیابــی احتمــال ســازگاری موفقیــت آمیــز یــک کارآفریــن مهاجــر بــا زندگــی در کانــادا در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
عوامل ســازگاری با الزامات واجد شــرایط شــدن متفاوت اســت .تنها شــرایطی که در برنامه مهاجرت از طریق
ســرمایه گــذاری بایــد رعایــت شــود« ،الزامات واجد شــرایط بودن» اســت کــه در بخش های قبلــی مورد بحث
قــرار گرفــت .بــا این حال ،اخذ امتیاز مناســب از «عوامل ســازگاری» ،احتمال دعوت از یــک متقاضی برای ارائه
درخواست خود از طریق برنامه  BCPNPرا افزایش می دهد.

 .1مهارت در زبان انگلیسی
یــک کارآفریــن مهاجــر نیــازی بــه تســلط بــه زبــان انگلیســی نــدارد ،امــا توانایــی صحبــت کــردن بــه زبــان
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انگلیســی عاملــی اســت کــه بــر امتیــاز فــردی کــه در برنامــه ثبــت نــام مــی کنــد تأثیــر مــی گــذارد .در مرحلــه
ثبــت نــام اولیــه ،نیــازی بــه ارائــه نمــرات آزمــون زبــان نیســت .از تاجــر زن یــا مــردی کــه در ایــن برنامــه
ثبــت نــام کــرده خواســته مــی شــود تــا در آزمــون هــای ســنجش مهــارت هــای زبــان انگلیســی شــرکت
کنــد .اگــر دعوتنامــه ارائــه درخواســت بــرای داوطلــب صــادر شــود ،ممکــن اســت بعــداً بــه اثبــات آن مهــارت
هــا در قالــب نمــرات آزمــون نیــاز باشــد.
مرکز کانادایی تعیین ســطح زبان اطالعاتی را در مورد ســطح مهارت زبان انگلیســی (شــامل خواندن ،نوشــتن،
صحبت کردن و گوش دادن) که عموماً برای کار در صنایع مختلف نیاز است ،ارائه می دهد.
مهاجــران احتمالــی کــه ممکــن اســت ســطح مــورد انتظــار از مهــارت زبــان انگلیســی را نداشــته باشــند ،بایــد
قبــل از ثبــت نــام بــرای برنامــه مهاجــرت بــه بریتیــش کلمبیــا بــه عنــوان کارآفریــن ،در یــک دوره فشــرده
آمــوزش زبــان انگلیســی شــرکت کننــد.

 .2تحصیالت
متقاضیــان برنامــه ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا ملــزم بــه رعایــت حداقــل شــرایط تحصیلــی نیســتند،
مشــروط بــر اینکــه تنهــا مالــک یــک کســب و کار باشــند و طــی ســه ســال تــا پنــج ســال گذشــته بــه طــور
فعــال آن را مدیریــت کــرده باشــند .اگــر ایــن شــرط انجــام نشــود ،فــردی کــه در ایــن برنامــه ثبــت نــام مــی
کنــد ملــزم بــه داشــتن حداقــل دو ســال تحصیــات دانشــگاهی اســت.

منظــور از «تحصیــات دانشــگاهی یــا پس از دوره متوســطه» ،یک مدرک یا گواهی اســت که از یک موسســه
آموزش عالی دارای مجوز رســمی دریافت شــده اســت .موسســه ای که فقط آموزش زبان ارائه می دهد واجد
شــرایط الزم نیســت .یک سال تحصیالت دانشــگاهی به معنای اتمام دو ترم متوالی است .دو سال تحصیالت
دانشــگاهی حداقل شــرط الزم برای داوطلبانی اســت که اســتاندارد مالکیت کســب و کار را ندارند ،اما ســرمایه
گذارانی که قصد مهاجرت دارند اگر سطح تحصیالت ایشان بیش از حداقل شرایط تحصیلی باشد ،ممکن است
امتیاز بیشتری دریافت کنند.
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 .3آشنایی با کانادا
ســابقه کار در کانادا امتیاز بیشــتر محســوب می شــود .این امتیاز به ثبت نام کنندگانی تعلق می گیرد که
حداقــل  12مــاه متوالــی در هر زمان طی ده ســال گذشــته بطــور قانونی در کانادا کار کرده باشــند .همچنین به
داوطلبــان «برنامــه مهاجرت بــه بریتیش کلمبیا به عنوان کارآفرین» در صورتی که در یک برنامه آموزشــی در
کانادا شرکت کرده باشند ،امتیاز اعطا می شود .برای اینکه فرد در زمان ثبت نام واجد شرایط الزم باشد ،باید
حداقل  12ماه متوالی در یک برنامه آموزشــی متوســطه یا آموزش عالی ثبت نام کرده باشــد .منظور از دوره 12
ماهه ،یک ســال تحصیلی کامل ،شــامل مرخصی ها و تعطیالت اســت .حضور در دو ترم متوالی به طور کلی در
زمان ثبت نام در برنامه امتیاز به شــمار می رود .با این حال ،اگر برنامه فقط شــامل آموزش زبان باشــد ،هیچ
امتیازی تعلق نمی گیرد.

 .4آشنایی با بریتیش کلمبیا
قبال از بریتیش کلمبیا بازدید کرده باشند امتیاز می دهد .آشنایی
برنامه  BCPNPبه مهاجران تجاری آتی که
ً
بــا اســتان مزیــت محســوب می شــود .از فردی کــه در برنامه ثبت نام می کند خواســته می شــود شــهرهای
قبال به آنجا سفر کرده اند و همچنین تاریخ سفر خود را اطالع دهند.
بریتیش کلمبیا را که
ً

الزامات کارمندان کلیدی
بــا شــرکت در «برنامــه مهاجــرت بــه بریتیــش کلمبیــا بــه عنــوان کارآفریــن» ،متقاضــی اصلــی و همســر و
فرزنــدان خردســال وی ،هــر کــدام ویــزای ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا را دریافــت مــی کننــد.
متقاضــی اصلــی همچنیــن مــی تواند پیشــنهاد دهد که یک کارمنــد کلیدی را برای کار در این کســب و کار به
کانادا بیاورد.
این پیشــنهاد تنها در صورتی تایید می شــود که کارمندان کلیدی برای موفقیت کســب و کار مربوطه ضروری
باشــند .تأییــد این مســئله به کارمنــدان کلیدی اجازه می دهد تا ویزای کارآفرینــی بریتیش کلمبیا را دریافت
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کننــد و در صورتــی کــه کارآفرین بــا موفقیت توافقنامه عملکــرد را تکمیل کند ،این افراد نیــز می توانند برای
اقامت دائم داوطلب شوند.

یک کارمند کلیدی فقط در صورتی تایید می شود که:
●طی سه سال گذشته حداقل یک سال در یک موقعیت شغلی ارشد با متقاضی اصلی کار کرده باشد
●در یک موقعیت شغلی مدیریتی ،حرفه ای یا فنی به کار گرفته شود
(معموال دو سـال تحصیالت عالی در
●دارای تحصیلات و آمـوزش مـورد نیـاز بـرای آن موقعیـت شـغلی باشـد
ً
دانشـگاه مناسـب اسـت ،مگر اینکه سـطح تحصیالت برای این موقعیت مشـخص شـده باشـد)
●دارای سطح مهارت مورد نیاز گروه « »0یا « »Aدر سیستم طبقه بندی مشاغل ملی کانادا باشد
●در محل اصلی شرکت در بریتیش کلمبیا مشغول به کار شود
●برای عملیات شرکت ضروری باشد
●یک شهروند کانادایی نمی تواند وظایف شغلی کارمند کلیدی را انجام دهد
●دسـتمزدی دریافـت کنـد کـه حداقـل برابـر بـا میانگیـن دسـتمزد پرداختـی بـه اعضـای آن شـغل در بریتیـش
کلمبیا باشـد

یک کارمند کلیدی نمی تواند بیش از  10درصد از مالکیت کسب و کار مربوطه را در اختیار داشته باشد .کارمند
کلیدی ممکن اســت مالکیت جزئی کســب و کار را به عنوان بخشــی از غرامت کارمندی به دست آورد ،اما این
جبران خسارت باید در قرارداد کار مشخص شود و نباید بیش از  10درصد از کل مالکیت شود.

رعایت الزامات اخذ تأییدیه یک کارمند کلیدی دشوار است .عالوه بر این ،در صورت تایید یک کارمند کلیدی،
کارآفرین مطمئناً با شرایط متفاوتی برای سرمایه گذاری تجاری و شغل آفرینی مواجه خواهد شد .این الزامات
با جزئیات بیشتر در ادامه این مطلب مورد بحث قرار گرفته است.
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ثبت نام مشترک
کارآفریــن ممکــن اســت بــه همــراه کارآفریــن دیگــری بــرای افتتــاح یــا خریــد یــک کســب و کار ثبــت نــام
کنــد .در چنیــن مــواردی ،هــر ثبتکننــده بایــد انفــراداً الزامــات واجــد شــرایط بــودن را کــه در بخــش هــای
قبلــی بــه آن اشــاره شــده اســت و الزامــات اخــذ تأییــد کــه در ادامــه بــه آن اشــاره شــده اســت را داشــته
باشــد.
این احتمال وجود دارد که ثبت نام مشــترک چندان ســودآور نباشــد ،در صورتی ســودآور و مطلوب خواهد بود
کــه هــر دو داوطلب واجد شــرایط مهاجرت از طریق ســرمایه گذاری باشــند .برنامــه BC PNPابتدا به هر ثبت
کننــده بهطــور جداگانه امتیاز میدهد و ســپس امتیاز پاییــنتر را به هر دو ثبت کننده اختصاص میدهد.
ایــن مســئله مــی تواند منجــر به رد کارآفریــن دارای امتیاز باالتر شــود ،در صورتی که اگر به صورت مشــترک
بــا کارآفریــن دیگــر (که دارای امتیاز پایین تر اســت) ثبت نام نمی کرد ،ممکن بود دعوتنامه ارائه درخواســت
مهاجرت برای این فرد ارسال شود.
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الزامات اخذ تأیید
بــرای تاییــد ویــزای ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا ،یــک ســرمایه گذار باید شــرایط برنامــه  PNPبریتیش
کلمبیــا را داشــته باشــد ،برخــی از الزامــات مربــوط بــه کســب و کار ،ایجــاد شــغل و اقامــت کارآفریــن بایــد
رعایــت شــود .پــس از تاییــد ،متقاضــی بایــد بــه مســئولین اداره مهاجــرت بریتیــش کلمبیــا نشــان دهــد
کــه تمــام ایــن شــرایط قبــل از تاییــد اقامــت دائــم ( )PRکانــادا رعایــت شــده اســت.

برنامه پایلوت منطقه ای مهاجرت به عنوان کارآفرین
در ســال  ،2019برنامــه  PNPبریتیــش کلمبیــا یــک برنامــه مهاجــرت تجــاری جدیــد را بــرای تســهیل اســکان
کارآفرینــان مهاجــر در جوامــع کــم جمعیــت در اســتان راه انــدازی کــرد .کارآفرینــان بــرای اینکــه واجــد
شــرایط ایــن برنامــه باشــند ،بایــد از یکــی از ایــن جوامــع کوچــک ایــن اســتان دیــدن کننــد (اســتان مربوطــه
بایــد کمتــر از  75,000نفــر جمعیــت داشــته باشــد) و گواهــی مراجعــه بــه ایــن شــهر را دریافــت کننــد کــه
بــرای ثبــت نــام در برنامــه  BCPNPالزم اســت.

شرایط صالحیت:
●حداقل دارایی خالص شخصی  300,000دالر کانادا
●حداقل سـه سـال سـابقه مالکیت یک شـرکت یا کسـب و کار یا چهار سـال سـابقه مدیریت یک شـرکت یا
کسـب و کار طی پنج سـال گذشـته
●کسـب و کار پیشـنهادی باید حداقل یک شـغل جدید برای یک شـهروند کانادایی یا فرد دارای اقامت دائم
در بریتیـش کلمبیـا ایجاد کند
●متقاضی باید حداقل  51درصد از سهام سرمایه گذاری پیشنهادی را در اختیار داشته باشد
●متقاضی باید حداقل  100,000دالر کانادا در کسب و کار پیشنهادی سرمایه گذاری کند
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«برنامــه ســرمایه گــذاری کبک» در مقایســه بــا «برنامــه مهاجرت بــه بریتیش کلمبیا بــه عنوان
کارآفرین»

افــراد ثروتمنــد عالقــه منــد بــه مهاجــرت تجــاری بــه کانــادا اغلــب برنامــه هــای مختلــف ســرمایه گــذاری و
کارآفرینــی و مهاجــر بــه عنــوان کارآفریــن در سراســر کشــور را بــا هــم مقایســه مــی کننــد.
برنامه مهاجرت از طریق ســرمایه گذاری در کبک ( )QIIPشــاید معروف ترین برنامه مهاجرت ســرمایه گذاری
کانادا باشد.
دو تفــاوت عمــده بیــن «برنامــه مهاجــرت از طریــق ســرمایه گــذاری کبــک» و «برنامــه مهاجــرت بــه بریتیــش
کلمبیــا بــه عنــوان کارآفرین» وجــود دارد.
●اولیـن و مهمتریـن تفـاوت ایـن اسـت کـه برنامه سـرمایه گذاری کبـک برای افراد و خانـواده های عالقه مند
بـه زندگـی در اسـتان کبـک در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،در حالی که برنامه سـرمایه گذاری بریتیـش کلمبیا برای
مهاجرانـی اسـت کـه مایل بـه مهاجرت به بریتیش کلمبیا هسـتند.
●تفـاوت عمـده دیگـر ایـن اسـت کـه  QIIPیـک برنامـه مهاجـرت از طریـق سـرمایه گـذاری غیرفعـال اسـت در
حالـی کـه «برنامـه مهاجـرت بـه بریتیـش کلمبیـا بـه عنـوان کارآفرین» به مدیریـت فعال یک کسـب و کار واجد
شـرایط ،پـس از ورود متقاضـی بـه کانـادا ،نیـاز دارد.

گزینه های ویزای سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا
افراد عالقه مند به مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی دو گزینه سرمایه گذاری دارند:
کامال جدید تأسیس کند
●کارآفرین می تواند یک شرکت
ً
●می تواند یک کسب و کار یا شرکت موجود در کانادا را خریداری کند.
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کسبو کار پیشنهادی می تواند یک استارت آپ جدید یا مشارکت با یک کسبو کار موجود باشد .کارآفرین
مهاجر می تواند تنها مالک کسب و کار باشد یا می تواند از طریق مشارکت با یک کارآفرین کانادایی یا خارجی،
مالک کسب و کار باشد .شرکای تجاری باید در طول فرآیند ثبت نام احراز هویت شوند.
اگــر کارآفریــن ،یــک کســب و کار موجــود را خریــداری کنــد ،بایــد ایــن کســب و کار را بهبــود بخشــد ،ارتقــا
دهــد یــا گســترش دهــد .ســرمایه گــذاری هــای مــورد نیــاز در یــک کســبو کار موجــود ،در بخــش «ســرمایه
گــذاری تجــاری» مــورد بحــث قــرار گرفتــهانــد .کارآفریــن مــی توانــد یــک فرانچایــز را بــه عنــوان یــک کســب
و کار جدیــد افتتــاح کنــد .بــه طــور کلــی ،برنامــه  BC PNPبــه فرانشــیزی کــه ســاختار بهتــری داشــته باشــد،
بــه نحــو مطلــوب تــری توجــه خواهــد کــرد .کارآفریــن بایــد واجــد شــرایط خریــد و بهــره بــرداری از یــک مــکان
فرانشــیز باشــد .بنابرایــن ،در صورتــی کــه متقاضــی بخواهــد یــک مــکان فرانشــیز جدیــد بــاز کنــد ،دریافــت
پیــش تاییــد از دارنــده فرانشــیز ( )franchiserضــروری اســت.

کارآفرین همچنین می تواند یک مکان فرانشیز موجود را خریداری کند ،اما باید موقعیت این فرانشیز را بهبود
بخشــد ،ارتقا دهد یا گســترش دهد .برای به دســت آوردن تأییدیه برنامه  ،BC PNPکارآفرین باید نشان دهد
که بهبود ،ارتقا یا گسترش مد نظر مطابق با قرارداد فرانشیز است.

هنــگام ثبــت نــام ،متقاضــی مهاجــرت بایــد کســب و کاری کــه پیشــنهاد داده اســت را شــرح دهــد .الزامــات
مربــوط بــه ایــن توصیــف بــا جزئیــات بیشــتر در بخــش «مفهــوم تجــاری» در زیــر عنــوان «ثبــت نــام» مــورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت .کســبو کاری کــه متقاضــی در زمــان ثبــت نــام در برنامــه ســرمایه گــذاری
ی دهــد بایــد کس ـب و کاری باشــد کــه واقعــاً در آن فعالیــت م ـی کنــد.
بریتیــش کلمبیــا توضیــح م ـ 
کارآفرین نمی تواند ماهیت کســب و کار را پس از ثبت نام و تنها جهت اخذ تاییدیه تغییر دهد .در صورت
تاییــد ،کارآفریــن بایــد کســب و کار تایید شــده را برای مدت زمان مناســبی هدایت کند تا واجد شــرایط ارائه
درخواست اقامت دائم کانادا باشد.
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کسب و کارهای واجد شرایط برنامه مهاجرت به بریتیش کلمبیا به عنوان کارآفرین
برنامــه منتخــب اســتانی بریتیــش کلمبیــا فقــط ســرمایه گــذاری در یــک کســب و کار واجــد شــرایط را تایید
مــی کنــد .یــک کســب و کار واجــد شــرایط در واقــع یــک شــرکت یــا کســب و کار جدیــد یــا موجــود اســت
که :
●در بریتیش کلمبیا واقع باشد
●برای سودآوری راه اندازی شود (شرکت های غیر انتفاعی واجد شرایط نیستند)
●به رشد اقتصادی بریتیش کلمبیا کمک کند
●حداقل یک شغل جدید ایجاد کند
●پتانسیل باالیی برای موفقیت برای یک دوره زمانی مستمر داشته باشد
درک و دانــش کافــی دربــاره هــر یــک از ایــن الزامــات برنامــه مهاجــرت تجــاری بریتیــش کلمبیــا بــرای افــراد
عالقــه منــد بــه ایــن برنامــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .داوطلبانــی کــه یــک شــرکت یــا موسســه
تجــاری را پیشــنهاد مــی دهنــد کــه فاقــد ایــن شــرایط اســت ،بــرای برنامــه ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا
تاییــد نمــی شــوند.
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محل سرمایه گذاری
هــدف برنامــه  ،BCPNPجــذب ســرمایه گــذاری در مناطقــی اســت کــه تعــداد قابــل توجهــی کارفرمــا ندارنــد.
بنابرایــن ،پیشــنهاد تأســیس یــک کســب و کار در یــک جامعــه کوچکتــر ،امتیــازات بیشــتری را بــه مجمــوع
امتیــاز متقاضــی در زمــان ثبــت نــام اضافــه مــی کنــد .عــاوه بــر ایــن ،افتتــاح یــک کســب و کار در بــازاری
ـا کســب و کارهــای مشــابه و موفقــی در آنجــا شــروع بــه فعالیــت کــرده انــد ،نــه تنهــا منفعتــی نــدارد
کــه قبـ ً
بلکــه منجــر بــه ضــرر و زیــان هــم خواهــد شــد ،زیــرا احتمــال کمــی وجــود دارد کــه اداره مهاجــرت بریتیــش
کلمبیــا ایــن کســب و کارهــا را بــه عنــوان عواملــی در نظــر بگیــرد کــه منجــر بــه رشــد اقتصــادی مــی شــوند.
به عنوان مثال ،پیشــنهاد افتتاح یک فروشــگاه کوچک (خواربارفروشــی) یا پمپ بنزین در بازاری که کســب و
کارهای بســیاری مشــابه با آنها وجود دارد ،به اندازه پیشــنهاد افتتاح یک کسب و کار منحصر بهفرد یا کسب
و کاری کــه کاال یــا خدمــات مــورد نیاز یک جامعه را عرضــه می کند ،امتیاز نخواهد داشــت .به طور کلی ،اخذ
تأیید برای کسب و کارهایی که تحت این برنامه کارآفرینی در منطقه ونکوور پیشنهاد میشوند ،در مقایسه
با سایر مناطق دشوارتر است.

مشارکت در رشد اقتصادی
مســئولین اداره مهاجــرت تجــاری گاهــاً بــه برخــی از کســبو کارهــا امتیــاز بیشــتری اختصــاص مــی دهنــد،
زیــرا احتمــال دارد کــه ایــن کســبو کارهــا بــه رشــد اقتصــادی بریتیــش کلمبیــا کمــک کننــد .بنابرایــن،
کارآفرینــان مــی تواننــد بــرای کســب امتیــاز بیشــتر در زمــان ثبــت نــام یکــی از ایــن صنایــع را بــرای توســعه
کســب و کار خــود انتخــاب کننــد.
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صنایع ایده آل برای سرمایه گذاری
●محصوالت کشاورزی

●جنگلداری

●زیست پزشکی

●آموزش بین الملل

●جاذبه های گردشگری

ب ــه روش ه ــای زی ــر نی ــز م ــی ت ــوان اثب ــات ک ــرد کس ــب و کار پیش ــنهادی دارای مزای ــای

اقتص ــادی قاب ــل توج ــه ب ــرای بریتی ــش کلمبی ــا اس ــت:

●این کسب و کار با خود دانش تخصصی را به بریتیش کلمبیا می آورد
●فناوری جدید ایجاد می کند
●محصوالت و خدمات جدید را توسعه می دهد
●کاربردهای تجاری جدید را در فناوری موجود در کانادا فراهم می آورد
●صادرات را افزایش می دهد
●تحقیق و توسعه را افزایش می دهد
●محصوالت یا خدمات مورد تقاضای بازار محلی را ارائه می دهد
قبال آن را امتحان نکرده اند
●رویکردی نوآورانه دارد که رقبا
ً
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کارآفرینــان ممکــن اســت بــرای داشــتن یــک طــرح پیشــنهادی (پروپــوزال) کــه از نظــر اقتصــادی بــرای
بریتیــش کلمبیــا ســودمند باشــد ،نیــاز بــه اســتفاده از کمــک حرفــه ای داشــته باشــند .دیــدگاه مثبتــی
ی هــای آینــده ماننــد دارایــیهــای دیجیتــال (بیــتکویــن و
نســبت بــه کسـب و کارهــای مرتبــط بــا فنــاور 
ســایر رمــز ارزهــا) ،هــوش مصنوعــی و بــاک چیــن وجــود دارد .مشــارکت بــا جوامــع اقــوام اولیــه و بومــی
در ایــن اســتان نیــز مــی توانــد منجــر بــه امتیازهــای بیشــتر شــود.

کسب و کارهای فاقد شرایط الزم
●کسب و کارهای کارگزاری (بیمه ،امالک ،یا فروش تجاری)
●کسب و کارهایی که ممکن است به عنوان کسب و کار بدنام و مایه رسوایی تلقی شوند
●خشکشویی و کارواش سکه ای ()Coin-operated
●کسب و کارهای خانگی ،مانند هتل های bed-and-breakfast
●اکثر کسب و کارهایی که به طور انحصاری کاالهای کار کرده را می فروشند
●مغـازه هـای امانـت فروشـی یـا گرویـی یـا ( pawnbrokerدر قبـال دریافـت کاال ،پـول یـا بـه عبـارت بهتـر وام
را بـرای مـدت مشـخصی در اختیـار شـخص قـرار مـی دهنـد)
●وام های روز پرداخت ،نقد کردن چک ،تسعیر ارز و کسب و کارهای مشابه
●بازیافت ضایعات فلزی

عالوه بر این ،افزایش ســرمایه طرح های ســرمایه گذاری که برای تســهیل مهاجرت به کانادا انجام می شــود،
ممکن است به عنوان یک کسب و کار واجد شرایط تلقی نشوند .به طور کلی کارآفرینان بهتر است از مشاوره
حقوقی کمک بگیرند تا مطمئن شوند کسب و کاری که در آن سرمایه گذاری می کنند واجد شرایط الزم برنامه
سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا است.
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مالکیت کسب و کار
کارآفریــن بایــد حداقــل یــک ســوم کســب و کار را در اختیــار داشــته باشــد مگــر اینکــه کارآفریــن حداقــل
یــک میلیــون دالر کانــادا ســرمایه گــذاری کنــد .اگرچــه کارآفرینــی کــه حداقــل  1,000,000دالر کانــادا در یــک
شــرکت ســرمایه گــذاری مــی کنــد ،نیــازی بــه حداقــل شــرط مالکیــت نــدارد ،امــا ایــن ســرمایه گــذار بایــد
ســایر الزامــات برنامــه مهاجــرت تجــاری بریتیــش کلمبیــا ،از جملــه مدیریــت ایــن شــرکت بــه صــورت فعــال
را رعایــت کنــد.

سرمایه گذاری تجاری
متقاضــی اصلــی بایــد حداکثــر  20مــاه پــس از ورود بــه بریتیــش کلمبیــا و دریافــت مجــوز کار بریتیــش
کلمبیــا ،حداقــل  200,000دالر کانــادا ســرمایه گــذاری مالــی شــخصی در تجــارت انجــام دهــد .اگــر متقاضــی
قصــد دارد یــک کارمنــد کلیــدی را بــه کانــادا بیــاورد ،متقاضــی بایــد حداقــل  400,000دالر کانــادا ســرمایه
گــذاری شــخصی انجــام دهــد.
ســرمایه گذاری باید از دارایی خالص شــخصی کارآفرین انجام شود .کارآفرین باید ثابت کند که وجوه سرمایه
گذاری شــده از ثروت خود او به دســت آمده اســت .کارآفرین ممکن است از ابزارهای تأمین مالی برای تأمین
بودجه کســب و کار پیشــنهادی اســتفاده کند ،اما در مورد سرمایه گذاری شخصی  200هزار دالری یا  400هزار
دالری نمی تواند از ابزارهای تأمین مالی استفاده کند.

کارآفریــن مــی تواند هزینههای مازاد بر حداقل ســرمایهگذاری را از روش هــای مختلف تأمین مالی پرداخت
کند (از طریق سرمایه گذاری شریک ،از طریق وام ،یا از طریق سایر منابع) ،اما جزئیات روش تأمین مالی مورد
استفاده باید به طور کامل به اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا ارائه شود.
وجوه موجود در بانک به عنوان ســرمایه گذاری تحت این طرح محســوب نمی شــود ،حتی اگر رســماً به عنوان
«ذخایر نقدی» در نظر گرفته شــود .بلکه ســرمایه گذاری باید در «هزینه های واجد شــرایط» مرتبط با تجارت
انجام شود.
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«هزینــه هــای واجــد شــرایط» ،در واقــع هزینــه هایــی هســتند کــه بــرای ایجــاد و راه انــدازی یــک کســب
و کار جدیــد یــا خریــد و توســعه یــک کســب و کار موجــود ضــروری اســت .کارآفریــن ممکــن اســت وجــوه
خــود را بــه روشــی خــرج کنــد کــه از نظــر برنامــه  BC PNPبــه عنــوان هزینــه هــای ضــروری تلقــی نمــی
شــوند ،ایــن هزینــه هــا بــه عنــوان «هزینــه هــای واجــد شــرایط» محاســبه نمــی شــوند .هــر گونــه حقــوق و
دســتمزدی کــه بــه کارآفریــن یــا اعضــای خانــواده کارآفریــن پرداخــت مــی شــود بــه عنــوان «هزینــه هــای
واجــد شــرایط» محاســبه نمــی شــود.

«هزینه های واجد شــرایط» باید در یک مکان تجاری واحد ســرمایه گذاری شــود .آنها را نمی توان در چندین
مکان پخش کرد ،حتی اگر کارآفرین قصد افتتاح یا خرید چندین کسب و کار را داشته باشد.

ســرمایه گــذاری بایــد پــس از اینکــه از کارآفریــن بــرای ارائــه درخواســت ویــزای ســرمایه گــذاری در بریتیش
کلمبیــا دعــوت بــه عمــل آمــد ،انجــام شــود .مخــارج انجــام شــده قبــل از آن تاریــخ بــه عنــوان بخشــی از
ســرمایه گــذاری شــخصی کارآفریــن محســوب نمــی شــود .بهتــر اســت رویکــردی محتاطانــه داشــته باشــید
و قبــل از صــرف هــر گونــه هزینــه قابــل توجــه کــه بــه عنــوان بخشــی از ســرمایه گــذاری رســمی شــما تلقــی
مــی شــود ،منتظــر بمانیــد تــا توافقنامــه عملکــرد را همــراه بــا گواهــی  PNPبریتیــش کلمبیــا امضــا کنیــد
و مجــوز کار بریتیــش کلمبیــا را دریافــت کنیــد.

هزینه های واجد شرایط  -شروع یک کسب و کار جدید در بریتیش کلمبیا
«هزینه های واجد شرایط» برای توسعه یک کسب و کار جدید در بریتیش کلمبیا تحت برنامه سرمایه گذاری
بریتیش کلمبیا شامل موارد زیر است.
●هزینه های واجد شرایط برنامه مهاجرت به بریتیش کلمبیا به عنوان کارآفرین:
●خرید مواد و کاال (موجودی) و تجهیزات
●بهسازی اماکن اجاره شده
●هزینه های بازاریابی
●هزینه های عملیاتی (مانند اجاره ،آب ،برق ،گاز و حقوق کارکنان)
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خریــد مــواد و کاال (موجــودی) بــرای یــک کســب و کار جدیــد بــه عنــوان «هزینــه واجــد شــرایط» در نظــر
گرفتــه مــی شــود ،بــا ایــن حــال توجــه کنیــد کــه خریــد مــواد و کاالهــای اولیــه بایــد بــا توجــه بــه انــدازه
کســب و کار و تقاضــای پیــش بینــی شــده بــرای کاال بــه صــورت معقوالنــه انجــام شــود .بــه طــور کلــی،
مســئولین ذی ربــط برنامــه ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا ،خریــد مــواد و کاالهــا بــرای بیــش از ســه مــاه
از زمــان راه انــدازی را بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری معقوالنــه در نظــر نخواهنــد گرفــت.

خرید امالک و مستغالت تنها در صورتی که برای کسب و کار ضروری باشد ،به عنوان یک «هزینه واجد شرایط»
در نظر گرفته می شود .بعید است که برنامه منتخب استانی بریتیش کلمبیا ،خرید ملک را به عنوان «هزینه
واجد شرایط» در نظر بگیرد ،در صورتی که از این ملک به عنوان محل اقامت کارآفرین نیز استفاده شود .اگر
ملک مورد نظر به عنوان یک «هزینه واجد شــرایط» تأیید شــود ،قیمت ملک هر اندازه که باشــد فقط 150,000
دالر از آن در «حداقل سرمایه مورد نیاز» محاسبه می شود .سرمایه گذار باید هزینه های واجد شرایط بیشتری
را برای تکمیل حداقل ســرمایه گذاری مورد نیاز تا  200,000دالر کانادا (یا  400,000دالر کانادا در صورت تایید
یک کارمند کلیدی) انجام دهد.

یک وسیله نقلیه تجاری تنها در صورتی یک «هزینه واجد شرایط» در نظر گرفته می شود که برای کسب و کار
کامال ضروری باشــد .به عنوان مثال ،یک کامیون حمل و نقل ممکن اســت برای کســب و کاری که لوازم خانگی
ً
می فروشد ضروری باشد ،اما خودرویی که مالک کسب و کار از آن برای انجام وظایف کاری استفاده می کند
احتماال ضروری تلقی نمی شــود .اگر این وســیله نقلیه به عنوان وســیله نقلیه شخصی کارآفرین نیز استفاده
ً
شود ،بعید به نظر می رسد مسئولین ذی ربط «برنامه مهاجرت به بریتیش کلمبیا به عنوان کارآفرین» خرید
چنین وســیله نقلیه ای را به عنوان یک «هزینه واجد شــرایط» در نظر بگیرند .اگر وســیله نقلیه ای به عنوان
«هزینــه واجــد شــرایط» تأیید شــود ،قیمت این وســیله نقلیه هر اندازه که باشــد فقــط  25,000دالر از آن در
«حداقل سرمایه مورد نیاز» محاسبه می شود.
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پرداخــت هزینــه هــای عملیاتــی در طــی شــش مــاه اول کــه کســب و کار جدیــد شــروع بــه فعالیــت مــی
کنــد« ،هزینــه واجــد شــرایط» در نظــر گرفتــه مــی شــود .بــا ایــن حــال ،اگــر کســبو کار جدیــد شــامل یــک
مــکان فرانشــیز جدیــد از یــک کســبو کار موجــود باشــد ،هزین ـه هــای عملیاتــی تنهــا در طــول ســه مــاه
اول کــه کســبو کار شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت ،بــه عنــوان «هزینــه واجــد شــرایط» در نظــر گرفتــه
مـی شــود.

هزینه های واجد شرایط  -خرید یک کسب و کار موجود در بریتیش کلمبیا
کارآفرینان برای اینکه واجد شــرایط مهاجرت از طریق برنامه ســرمایه گذاری بریتیش کلمبیا شــوند ،به جای
شروع یک کسب و کار جدید می توانند یک کسب و کار موجود در این استان را خریداری کنند.
هنگامی که یک کارآفرین تصمیم به خرید یک کسب و کار موجود می گیرد ،تنها  150,000دالر کانادا یا قیمت
واقعی خرید ،هر کدام که کمتر باشد ،از این خرید به عنوان «حداقل سرمایه مورد نیاز» محاسبه میشود.

اگر «حداقل ســرمایه مورد نیاز» کارآفرین  200,000دالر کانادا باشــد ،او باید مابه التفاوت را با ســرمایهگذاری
حداقل  50,000دالر کانادا در «هزینه های واجد شرایط» برای بهبود ،گسترش یا ارتقای این شرکت جبران کند.

خریــد امــاک و مســتغالت بیشــتر بــرای یــک کســب و کار موجــود بــه عنــوان «هزینــه واجــد شــرایط» در
نظــر گرفتــه نمــی شــود .افتتــاح یــک کســب و کار جداگانــه یــا خریــد یــک ســاختمان دوم بــرای شــرکت
خریــداری شــده نیــز بــه عنــوان «هزینــه واجــد شــرایط» در نظــر گرفتــه نمــی شــود.
پرداخت هزینه های عملیاتی معمول کســب و کار ،مانند اجاره یا خدمات آب ،برق ،گاز و تلفن ،برای بهبود یا
توسعه کسب و کار به عنوان یک «هزینه واجد شرایط» تلقی نمی شود.
اگرچه نمی توان از هزینه های عملیاتی برای تأمین  50هزار دالر سرمایه گذاری مورد نیاز برای بهبود یا توسعه
کســب و کار موجود اســتفاده کرد ،اگر قیمت خرید یک کســب و کار موجود کمتر از  150,000دالر کانادا باشد،
می توان سه ماه از هزینه های عملیاتی (شامل دستمزدها) را به عنوان بخشی از هزینه خرید در نظر گرفت.
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اگر مجموع قیمت خرید و سه ماه هزینه های عملیاتی بیش از  150هزار دالر باشد ،باز هم فقط  150هزار دالر
آن به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط در این برنامه محسوب می شود.
پرداخت دســتمزد برای حفظ موقعیت های شــغلی موجود جهت بهبود یا توســعه یک کســب و کار به عنوان
«هزینه واجد شــرایط» تلقی نمی شــود .با این حال ،دســتمزد پرداختی به کارمندان در موقعیتهای شــغلی
جدید به عنوان «هزینه های واجد شــرایط» تلقی میشــود مشــروط به اینکه کســب و کار مورد نظر را توســعه
دهد.
هزینــه حفــظ ســطح کنونــی موجــودی یــک کســب و کار خریــداری شــده بــه عنــوان «هزینــه واجــد شــرایط»
در نظــر گرفتــه نمــی شــود .امــا اگــر موجــودی جدیــد از کاالهــا و محصوالتــی تشــکیل شــده باشــد کــه
بــه طــور قابــل توجهــی متفــاوت بــا کاالهــا و محصوالتــی باشــد کــه ایــن شــرکت قبــل از اینکــه توســط
کارآفریــن خریــداری شــود ،بــه فــروش مــی رســانده ،ایــن هزینــه افزایــش موجــودی بــه عنــوان یــک «هزینــه
واجــد شــرایط» در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.
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ایجاد شغل
بــرای اعطــای اقامــت دائــم در کانــادا ،شــرکت کننــدگان در «برنامــه مهاجــرت بــه بریتیــش کلمبیا بــه عنوان
کارآفریــن» بایــد مســئولین ذی ربــط اداره مهاجــرت بریتیــش کلمبیــا را متقاعــد کننــد کــه کســب و کار وی
در مــدت  20مــاه پــس از ورود بــه بریتیــش کلمبیــا ،حداقــل یــک شــغل جدیــد بــرای یــک شــهروند کانادایــی
یــا فــرد دارای اقامــت دائــم قانونــی کانــادا ایجــاد خواهــد کــرد .بــا ایــن حــال ،اگــر پیشــنهاد متقاضــی بــرای
یــک کارمنــد کلیــدی تاییــد شــود ،کارآفریــن بایــد حداقــل ســه شــغل جدیــد در اســتان ایجــاد کنــد.
هرچه یک داوطلب پیشــنهاد ایجاد مشــاغل بیشــتری را بدهد ،امتیاز او در بخش «ایجاد شــغل» در فرم ثبت
نام برنامه سرمایهگذاری بریتیش کلمبیا باالتر خواهد بود .با این حال ،کارآفرین باید واقع بین باشد ،زیرا اگر
برای شرکت در برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کانادا تأیید شود ،از کارآفرین انتظار می رود که به
عنوان شرط داوطلب شدن برای اخذ اقامت دائم ،مشاغل پیشنهادی را ایجاد کند.

همــه مشــاغل بایــد تمام وقت باشــند ،به این معنی که کارمند حداقل  30ســاعت در هفتــه کار خواهد کرد و
اســتخدام ایشــان مســتمر خواهد بود .کارمندان جدید همچنین باید در بریتیش کلمبیا در محل اصلی کسب
و کار مشغول به کار شوند.

دســتمزدهای پیشــنهادی بــرای مشــاغل جدیــد بایــد بــا میانگیــن دســتمزد در بریتیــش کلمبیــا بــرای ســطح
مهــارت مــورد نیــاز موقعیــت شــغلی ایجــاد شــده مطابقــت داشــته باشــد .پیمانــکاران مســتقل بــه عنــوان
کارمنــد تلقــی نمــی شــوند و نمــی تــوان از آنهــا بــرای بــرآوردن شــرایط «ایجــاد شــغل» اســتفاده کــرد .بــرای
اینکــه موقعیــت متقاضــی بــه عنــوان داوطلــب اقامــت دائــم کانــادا تحــت «برنامــه مهاجــرت بــه بریتیــش
کلمبیــا بــه عنــوان کارآفریــن» تأییــد شــود ،مشــاغل ایجــاد شــده بایــد حداقــل بــه مــدت شــش مــاه فعــال
باشــند.
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حفظ شغل
بــرای اینکــه موقعیــت متقاضــی بــرای برنامــه مهاجــرت از طریــق ســرمایه گــذاری در بریتیــش کلمبیــا تأییــد
شــود ،کارآفریــن بایــد مســئولین ارزیابــی  BCPNPرا راضــی کنــد کــه کســب و کار ایشــان امــکان اســتخدام
بلنــد مــدت در مشــاغل ایجــاد شــده را فراهــم مــی آورد .عــاوه بــر ایــن ،متقاضــی کــه یــک کســب و کار
موجــود را خریــداری مــی کنــد بایــد متعهــد بــه حفــظ مشــاغل موجــود در ایــن کســب و کار شــود.
کارآفرین همچنین باید به این کارمندان بر اســاس میانگین دســتمزد در بریتیش کلمبیا برای ســطح مهارت
مورد نیاز موقعیت شغلی ایجاد شده ،دستمزد پرداخت کند.

نقش کارآفرین در کسب و کار پیشنهادی
برنامــه ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا از کارآفریــن مــی خواهــد کــه کســب و کار پیشــنهادی خــود را
بــه طــور فعــال مدیریــت کنــد .ایــن بــدان معناســت کــه او بایــد در تصمیــم گیــری هــای روزانــه در مــورد
ـوال در محــل کســب و کار انجــام
عملکــرد شــرکت مشــارکت داشــته باشــد .مدیریــت کســب و کار بایــد اصـ ً
شــود.

اقامت در بریتیش کلمبیا
بــرای اطمینــان از اینکــه کارآفریــن بــه طــور فعــال کســب و کار پیشــنهادی را مدیریــت مــی کنــد ،برنامــه
 BC PNPاز کارآفریــن مــی خواهــد کــه در  100کیلومتــری کســب و کار زندگــی کنــد.
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مراحل ثبت نام در برنامه منتخب استانی بریتیش کلمبیا
ثبــت نــام در برنامــه منتخــب اســتانی بریتیــش کلمبیــا اولیــن قــدم بــرای شــرکت در «برنامــه مهاجــرت بــه
بریتیــش کلمبیــا بــه عنــوان کارآفریــن» اســت .همچنیــن گام مهمــی بــه شــمار مــی رود.
واجد شــرایط شــرکت در این برنامه شــدن تضمین نمی کند که از متقاضی مهاجرت برای ارائه درخواســت این
طــرح دعــوت شــود .اداره مهاجرت بریتیــش کلمبیا هر ثبت نام را ارزیابی و امتیاز مــی دهد .فقط از ثبت نام
کنندگانی دعوت می شــود که باالترین امتیاز را کســب کنند تا وارد مرحله درخواســت واقعی شــوند .بنابراین،
ضــروری اســت کــه از قبل برای ثبت نام در برنامه مهاجرت از طریق ســرمایه گــذاری در بریتیش کلمبیا آماده
شوید.

 .1آماده شدن برای ثبت نام
هــر کســی کــه عالقــه منــد بــه ویــزای ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا اســت ابتــدا بایــد شــرایط واجــد
شــرایط بــودن را بررســی کنــد .اگــر فــرد واجــد شــرایط ایــن برنامــه نباشــد ،دلیلــی بــرای ثبــت نــام وجــود
نــدارد.
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داوطلبــان واجــد شــرایط بایــد یــک مفهــوم تجــاری (یــک پیشــنهاد تجــاری خالصــه) همــراه بــا ثبــت نــام
اولیــه خــود ارائــه دهنــد .تهیــه طــرح کســب و کار (یــا بیزینــس پلــن) کامــل در مرحلــه ثبــت اولیــه ضــروری
نیســت ،اگرچــه در صــورت دعــوت از کارآفریــن بــرای ارائــه درخواســت ،انجــام ایــن کار ضــروری خواهــد بــود.
بــا ایــن وجــود ،کارآفریــن بایــد بــا انجــام تحقیقاتــی کــه بــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا یــک پیشــنهاد تجــاری
قــوی تهیــه کنــد ،زمینــه را بــرای ارائــه یــک طــرح کســب و کار (یــا بیزینــس پلــن) فراهــم کنــد.
ایــن تحقیــق باید شــامل حداقل یک بازدید از بریتیش کلمبیا باشــد .بســته به ملیــت متقاضی مهاجرت ،این
بازدیــد ممکــن اســت نیــاز به ویزای بازدید از کانادا (که به عنوان ویزای اقامت موقت نیز شــناخته می شــود)
داشته باشد که قبل از سفر صادر می شود.

در طول سفر به بریتیش کلمبیا ،یک کارآفرین بایستی موارد زیر را در نظر بگیرد:

●موقعیـت مکانـی در بریتیـش کلمبیـا کـه بـرای نـوع کسـبو کاری کـه میخواهـد راهاندازی کند مناسـبتر
اسـت (بـه یـاد داشـته باشـید کـه امتیـاز بیشـتری بـه ایجـاد یـک کسـبو کار در جوامـع کوچـکتـر تعلـق مـی
گیرد)
●بازار موجود برای کسب و کار پیشنهادی
●سطح رقابت کسب و کارهای مشابه
●اینکه آیا کسب و کارهای مشابه شکست خورده اند و اگر چنین است ،دلیل آن چیست
●در دسترس بودن تأمین کنندگان و سایر منابعی که شرکت به آنها نیاز دارد
●مبلغی که کارآفرین برای ایجاد کسب و کار یا خرید یک کسب و کار موجود باید بپردازد
●در دسترس بودن نیروی کار که مهارت های مورد نیاز در این سرمایه گذاری را دارند
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فرد متقاضی مهاجرت می تواند برنامه ریزی کند تا جلساتی را با مشاوران تجاری و یک وکیل بازرگانی داشته
باشــد ،در نتیجه این فرد می تواند درک بهتری از موانع عملی و قانونی برای شــروع کســب و کار پیشــنهادی و
همچنین هزینه و زمان الزم برای دریافت مجوزها و جوازهای مورد نیاز برای شروع فعالیت این شرکت داشته
باشد.

اگر سرمایه گذار خارجی قصد دارد یک کسب و کار موجود را خریداری کند و آن را توسعه دهد،
جلســات بــا کارگــزاران تجاری و مســئولین ارزیابی نیز مفیــد خواهد بود .این بازدیــد از بریتیش
کلمبیا همچنین به کارآفرین این فرصت را می دهد تا تصمیم بگیرد آیا بریتیش کلمبیا مکانی
است که می خواهد در آن زندگی کند یا خیر.

 .2مفهوم تجاری برنامه سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا
یــک داوطلــب عالقــه مند باید در زمان ثبت نــام اولیه  ،BCPNPتوضیح مختصری ( 1000تــا  1500کلمه) درباره
کســب و کار پیشــنهادی خود ارائه دهد .این توضیحات در بخش «مفهوم تجاری» ثبت نام ارائه شــده اســت.
احتماال
مفهوم تجاری باید توضیح دهد که شــرکت چه کاری انجام خواهد داد ،چگونه عمل خواهد کرد و چرا
ً
سود خواهد داشت.

داوطلب باید توضیح دهد:
●چگونه و کجا قصد ورود به بازار را دارد
●چگونه قصد دارد کسب و کار پیشنهادی را توسعه دهد (یا یک کسب و کار موجود را توسعه دهد)
●از کدام استراتژی قصد دارد برای کسب و کار پیشنهادی استفاده کند
●کدام کاالها یا خدمات را به بازار عرضه خواهد کرد
●تقاضای بازار در بریتیش کلمبیا برای کاالها و خدمات پیشنهادی چگونه است
●چرا کاالها یا خدمات شرکت قابل رقابت با کسب و کارهای مشابه خواهد بود
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●چـه میـزان وجهـی توسـط کارآفریـن و در صـورت لـزوم سـایر سـرمایه گذاران ،در این اسـتان سـرمایه گذاری
خواهد شـد
●چـه میـزان وجهـی بـرای رشـد کسـب و کار وام گرفتـه مـی شـود (بیشـتر از میـزان سـرمایه گـذاری) و برنامـه
پرداخـت وام چگونه اسـت
●چه تعداد شغل ایجاد خواهد کرد
●ریسـک هـای شکسـت کسـب و کار پیشـنهادی چیسـت و نحـوه رسـیدگی بـه ریسـک هـای احتمالـی چگونـه
ا ست
●کـه آیـا کارآفریـن بیـش از  50درصـد از دارایـی خالـص خـود را در کسـب و کار پیشـنهادی سـرمایه گـذاری
خواهـد کـرد یـا خیـر

اگر از داوطلب برای ارائه درخواست خود تحت «برنامه مهاجرت به بریتیش کلمبیا به عنوان کارآفرین» دعوت
شــود ،داوطلب نمیتواند یک طرح کســب و کار (یا بیزینس پلن) متفاوت از آنچه در پیشــنهاد تجاری خود
توضیح داده اســت را ارائه دهد .اگر کارآفرین در حین تهیه طرح کســب و کار (یا بیزینس پلن) متوجه شــود
احتماال شکســت خواهد خورد یا بعید است که توســط اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا تأیید شود،
که شــرکت
ً
دیگر برای تغییر پیشنهاد مربوطه دیر شده است.

مفه ــوم تج ــاری وی ــزای س ــرمایه گ ــذاری بریتی ــش کلمبی ــا ب ــر اس ــاس معیاره ــای زی ــر

امتی ــاز دهــی م ــی ش ــود:

●احتمال موفقیت طرح پیشنهادی
در پیشنهاد تجاری باید به طور کامل توضیح داده شود که چرا کسب و کار برنامه ریزی شده قابل دوام خواهد
بــود .همچنیــن در این مرحله مهم اســت که مســئولین ذی ربــط اداره مهاجــرت  BCPNPرا متقاعد کنید این
کســب و کار ســودآور اســت .هر چه داوطلب مهاجرت تجاری بریتیش کلمبیا از قبل آمادگی بیشــتری داشته
باشــد ،پیشــنهاد او قانع کننده تر خواهد بود .مطالعه و بررســی بازار ،تجزیه و تحلیل کسب و کارهای رقیب و
ب و کار به کارآفرین کمک میکند تا با ارائه یک پرونده قانعکننده
بررسی اماکن احتمالی برای تأسیس کس 
نشان دهد که این سرمایهگذاری در بلندمدت موفق خواهد بود.
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برنامه  BC PNPدر زمان امتیاز دادن به قابلیت تجاری یک مفهوم تجاری ،عوامل زیر را بررسی می کند:
●قدرت مدل کسب و کار
●آیا بازار پیشنهادی از این کسب و کار حمایت می کند یا خیر
●آیا کارآفرین مزیت منحصر به فردی نسبت به رقبا ارائه می دهد یا خیر
●سطح پشتکار کارآفرین قبل از ارائه مفهوم تجاری
●ریسک های احتمالی موجود در تجارت پیشنهادی
برنامــه منتخــب اســتانی بریتیــش کلمبیــا ( )PNPهمچنیــن بــه داوطلبــان برنامــه کارآفرینــی کــه مالکیــت
کامــل یــک کســب و کار را پیشــنهاد مــی کننــد در مقایســه بــا کســانی کــه کمتــر از  100درصــد از ســرمایه
گــذاری پیشــنهادی را در اختیــار دارنــد ،امتیــاز بیشــتری اعطــا مــی کنــد.

●قابلیت انتقال مهارت ها
داوطلبان بر اســاس این که آیا تجربه ای در راه اندازی کســب و کاری مشــابه با کســب و کار پیشنهادی دارند
یا خیر ،امتیاز کسب می کنند.
امتیازات بر این اساس به کارآفرین اعطا می شود که:
●سابقه مستقیم (کار کردن در صنعت یا بخش اقتصادی مشابه با کسب و کار پیشنهادی) دارند
●تجربه غیر مستقیم (کارکردن در صنعت یا بخش اقتصادی مشابه با کسب و کار پیشنهادی) دارند
●سابقه کار غیر مرتبط

به سابقه کار به عنوان مالک-مدیر و به عنوان یک مدیر ارشد امتیازاتی اعطا می شود .باالترین امتیاز کل (60
امتیاز) به کارآفرینی اعطا می شود که بیش از پنج سال سابقه کار مستقیم به عنوان مالک-مدیر یک کسب
و کار را دارد .کمترین امتیاز ( 2امتیاز) به یک مدیر ارشــد با یک ســال ســابقه کار در یک صنعت غیر مرتبط
تعلق می گیرد .امتیازاتی که بین حداکثر و حداقل قرار می گیرد بر اساس ماهیت سابقه کار فرد و همچنین
طول سابقه کاری وی اعطا می شود.
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●مزایای اقتصادی
مزایــای اقتصــادی کســب و کار پیشــنهادی تحــت برنامــه ســرمایه گــذاری بــه عنــوان کارآفریــن در بریتیــش
کلمبیــا بــا توجــه بــه عواملــی کــه در بــاال مــورد بحــث قــرار گرفــت امتیــاز دهــی مــی شــود (بــرای اطالعــات
بیشــتر بــه بخــش «مشــارکت در رشــد اقتصــادی» مراجعــه کنیــد).
سیستم امتیاز دهی برنامه مهاجرت تجاری بریتیش کلمبیا بررسی می کند آیا پیشنهاد ارائه شده:
●مرتبط با یک بخش کلیدی اقتصاد می شود
●سود اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد
●به منطقه ای از بریتیش کلمبیا با جمعیت کمتر خدمات رسانی می کند

به کســب و کارهایی که در منطقه ونکوور بزرگ تأســیس می شــوند هیچ امتیاز منطقه ای اعطا
نمی شود .حداکثر امتیاز منطقه ای زمانی اعطا می شود که داوطلب پیشنهاد می کند کسب و
کار خویش را در منطقه ای با جمعیت کمتر از  35,000نفر راه اندازی و تأسیس خواهد کرد .اگر
داوطلب پیشــنهاد دهد کســب و کار خویش را در منطقه ای با جمعیت بیش از  35,000و کمتر
از  500,000نفــر راه انــدازی و تأســیس نمایــد ،مانند کلونا یا کملوپس ،امتیازاتی بســته به نتایج
ارزیابی اعطا خواهد شد.

●کمک گرفتن در زمان ثبت نام برای برنامه سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا
متقاضیــان مهاجــرت مــی تواننــد از کمــک شــخص دیگــری بــرای ثبــت نــام در برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان
کارآفریــن در بریتیــش کلمبیــا اســتفاده کننــد .هویــت نماینــده ای کــه از طــرف ثبــت نــام کننــده اقــدام
ـا مشــخص باشــد .اگــر هــر گونــه دســتمزدی بابــت ایــن کار بــه نماینــده داده شــده
مــی کنــد بایــد کامـ ً
اســت ،ایــن مســئله نیــز بایــد افشــا شــود .فقــط وکالی کانادایــی و مشــاوران مهاجــرت تاییــد شــده مــی
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تواننــد بــرای کمــک بــه افــراد در فرآینــد ثبــت نــام مهاجــرت تجــاری بریتیــش کلمبیــا دســتمزد دریافــت
کننــد .بــرای جلوگیــری از هــر گونــه کالهبــرداری ،کارآفرینــان بایــد حتمــاً از یــک وکیــل مهاجــرت کانادایــی
یــا مشــاور مهاجــرت کــه عضــوی از یــک ســازمان یــا شــرکت حرفــه ای اســت و مطابــق قانــون تأســیس
شــده و فعالیــت مــی کنــد ،اســتفاده کننــد.

آیــا مــی خواهیــد در مــورد برنامــه مهاجرت از طریق ســرمایه گــذاری در بریتیــش کلمبیا با یک
متخصص حقوقی واجد شرایط صحبت کنید؟ همین امروز با تیم ما تماس بگیرید.

 .3ثبت نام در «برنامه مهاجرت به بریتیش کلمبیا به عنوان کارآفرین»
ثبــت نــام اولیــه بــرای برنامــه مهاجــرت ســرمایه گــذاری  BCPNPبــه صــورت آنالیــن انجــام مــی شــود .در
هــر مــاه فقــط  200نفــر مجــاز بــه ثبــت عالقــه منــدی خویــش در ایــن برنامــه هســتند .بنابرایــن ،مطمئــن
تریــن راه ایــن اســت کــه ثبــت نــام خــود را در اوایــل مــاه انجــام دهیــد.
داوطلب باید یک پروفایل ایجاد کند که شــامل اطالعات مربوط به هویت ،نشــانی محل زندگی و آدرس ایمیل
و همچنین شــماره تلفن و اطالعات پاســپورت اســت .داوطلبان می توانند پس از ایجاد رمز عبور و ســواالت
امنیتی وارد سایت ثبت نام  BC PNPشوند .برای تغییر اطالعات موجود در پروفایل می توانید به وب سایت
وارد شده و اطالعات را به روز رسانی کنید.
ســایر بخــش هــای ثبــت نــام در برنامــه مهاجــرت ســرمایه گــذاری پــس از ارســال فــرم ثبــت نــام قابــل تغییر
نیســتند .پــس از تکمیــل پروفایــل ،داوطلــب بایــد تمامــی بخــش هــای فــرم ثبــت نــام بــرای مهاجــرت بــه
عنــوان کارآفریــن را تکمیــل کنــد.
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 .4شبکه امتیازات مهاجرت تجاری بریتیش کلمبیا
●سابقه کار  20 -امتیاز
●مالکیت  4 -امتیاز
●دارایی خالص  12 -امتیاز
●سرمایه گذاری شخصی  20 -امتیاز
●ایجاد شغل  20 -امتیاز
●موقعیت مکانی شرکت  12 -امتیاز
●سازگاری  32 -امتیاز
●قابلیت دوام تجاری کسب و کار  30 -امتیاز
●قابلیت انتقال مهارت های تجاری  20 -امتیاز
●مزایای اقتصادی کسب و کار پیشنهادی 30 -امتیاز
●حداکثر امتیاز 200 -امتیاز
داوطلبان ملزم به تکمیل مراحل ثبت نام برنامه کارآفرینی در یک جلســه نیســتند .امکان ذخیره پاســخ ها در
سیســتم و ورود به سیســتم در زمان دیگر وجود دارد .همچنین می توانند پاســخ های خویش را قبل از ارسال
فرم ثبت نام تغییر داده یا به روز کنند.

پس از ثبت نام رسمی ،برنامه  BCPNPبه هر بخش امتیاز می دهد .بخش عمده فرایند امتیاز دهی بالفاصله
توسط نرم افزار انجام می شود ،اما مفهوم تجاری به صورت دستی توسط مسئولین ارزیابی امتیاز دهی می
شــود .در اکثر موارد تقریباً چهار هفته طول می کشــد تا امتیاز دهی مفهوم تجاری انجام شــود ،اگرچه زمان
پردازش برنامه ســرمایه گذاری بریتیش کلمبیا می تواند متفاوت باشــد .پس از محاســبه امتیازات در برنامه
 ،BC PNPکارآفرین از امتیاز نهایی خود مطلع می شود.

52 British Columbia

 .5هزینه های پردازش برنامه سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا
اگــر داوطلــب حداقــل تعــداد امتیــاز الزم را در هــر بخــش کســب کنــد (غیــر از مفهــوم تجــاری) ،بــه صفحــه
ای هدایــت مــی شــود کــه امــکان پرداخــت آنالیــن هزینــه  300دالری ثبــت نــام در برنامــه مهاجــرت بــه
بریتیــش کلمبیــا بــه عنــوان کارآفریــن را فراهــم مــی کنــد .پــس از پرداخــت ایــن هزینــه ،فــرم ثبــت نــام بــه
طــور رســمی بــرای پــردازش نهایــی تحــت برنامــه  ،BCPNPشــامل امتیــاز دهــی بــه مفهــوم تجــاری ،ارســال
مــی شــود.
کارکنــان اداره مهاجــرت بریتیــش کلمبیــا پس از اینکه به بخــش مفهوم تجاری کارآفرین امتیــاز مورد نظر را
اختصــاص دادنــد ،امتیــاز کلــی را محاســبه و اعالم می کنند .یــک کارآفرین که در هر بخــش ،از جمله مفهوم
تجاری ،حداقل امتیاز را کسب کند ،در فهرست انتخاب داوطلبان قرار می گیرد .داوطلبان ویزای سرمایهگذاری
بریتیش کلمبیا در این شرایط یک ایمیل در این رابطه دریافت میکند و می توانند با ورود به پورتال آنالین
 PNPبریتیش کلمبیا ،امتیاز نهایی خود را مشاهده کنند.
سپس از داوطلبان دارای باالترین امتیاز در برنامه دعوت می شود تا برای «برنامه مهاجرت به بریتیش کلمبیا
به عنوان کارآفرین» درخواســت دهند .این اتفاق ممکن اســت در طول شــش ماه پس از ورود فرد به برنامه
انتخاب انجام شود.
ثبــت نــام شــش مــاه پــس از دریافــت امتیــاز ثبــت نــام داوطلــب منقضــی مــی شــود .داوطلبانــی کــه تاریــخ
ثبــت نــام آنهــا بــه پایــان مــی رســد مجــاز بــه ثبــت نــام مجــدد بــرای برنامــه ســرمایه گــذاری بریتیــش
کلمبیــا هســتند .در ایــن مرحلــه ،داوطلبــان مــی تواننــد مفهــوم تجــاری خــود را تغییــر دهنــد یــا یــک
ـا جدیــد ارائــه دهنــد و بــرای ثبــت نــام در برنامــه  BCPNPبرنامــه ریــزی کننــد.
مفهــوم تجــاری کامـ ً
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 .6دعوتنامه ارسال درخواست مهاجرت به عنوان کارآفرین در بریتیش کلمبیا
از طریــق ایمیــل بــه ســرمایه گذارانــی کــه در ایــن برنامــه ثبــت نــام کــرده انــد اطــاع داده مــی شــود کــه
دعوتنامــه ارســال درخواســت مهاجــرت بــه عنــوان کارآفریــن بــرای ایشــان صــادر شــده اســت .کارآفریــن
بایــد درخواســت مهاجــرت ســرمایه گــذاری کامــل خویــش را ظــرف چهــار مــاه از تاریخــی کــه از ایشــان
دعــوت شــده اســت ارســال کننــد .درخواســت بایــد شــامل یــک طــرح کســب و کار (یــا بیزینــس پلــن) جامــع
و تأییدیــه دارایــی خالــص شــخصی باشــد.

 .7طرح کسب و کار (بیزینس پلن) برنامه سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا
مولفه طرح کســب و کار (یا بیزینس پلن) برنامه مهاجرت به عنوان کارآفرین سیســتم  PNPبریتیش کلمبیا
در واقع شــرح جامعی از کســب و کار پیشــنهادی اســت .اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا انتظار دارد که طرح
کســب و کار (یا بیزینس پلن) حداکثر  8تا  10صفحه باشــد ،هرچند ممکن اســت مدارک پشــتیبانی دیگری به
این طرح پیوست شود.

مولفه های طرح کسب و کار (بیزینس پلن) برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا:
●چکیـده ای از کسـب و کار ،شـامل موقعیـت مکانـی و شـرحی از سـابقه کار مرتبـط کارآفریـن در کسـب و
کارهـای مشـابه
●هزینه های پیش بینی شده برای ایجاد یا گسترش کسب و کار
●شواهد و مدارکی دال بر قابلیت دوام کسب و کار (مانند تحقیقات بازار)
●پیش بینی درآمد و سود
●شرحی از ساختار شرکتی پیشنهادی و منافع مالکیت کارآفرین
●شرح ساختار مدیریت ،از جمله نقش پیش بینی شده کارآفرین در شرکت
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●اطالعات مربوط به نحوه عملکرد شرکت ،شامل معرفی تأمین کنندگان و مشتریان
●انتظارات از کارکنان ،شامل شرح موقعیت شغلی
●تجزیه و تحلیل بازار که سـطح تقاضا برای کسـب و کار را نشـان می دهد و توضیح می دهد که موقعیت
کسـب و کار پیشـنهادی چگونـه و تـا چـه انـدازه بـا رقبـای موجـود متفاوت اسـت و ارزش هایـی را به جامعه می
افزاید
●تجزیه و تحلیل ریسک های احتمالی برای کسب و کار و یک استراتژی برای مدیریت ریسک
●معرفـی قوانیـن مرتبـط کـه بـر کسـب و کار پیشـنهادی تأثیـر مـی گـذارد و اسـتراتژی شـرکت بـرای مطابقـت
بـا قوانیـن و مقررات
وکال و افــرادی کــه در زمینــه برنامــه ریــزی کســب و کار فعالیــت مــی کننــد مــی تواننــد بــه داوطلبــان برنامــه
ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا کمــک کننــد تــا یــک طــرح کســب و کار حرفــه ای را تهیــه کننــد کــه
امــکان موفقیــت در ایــن برنامــه را افزایــش مــی دهــد.
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 .8تأییدیـــه دارایـــی خالـــص شـــخصی در برنامـــه مهاجـــرت بـــه عنـــوان کارآفریـــن بـــه

بریتیـــش کلمبیـــا

بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد درخواســت برنامــه ســرمایه گــذاری بریتیــش کلمبیــا ،دارایــی خالــص شــخصی
متقاضــی اصلــی بایــد توســط یــک شــرکت ارزیــاب واجــد شــرایط تأییــد شــود .کارآفریــن بایــد هزینــه ایــن
راســتیآزمایــی را بپــردازد و اجــازه انتشــار نتایــج بررســی دارایــی خالــص را بــه مســئولین ارزیابــی برنامــه
 BCPNPبدهــد.
ارزیاب واجد شــرایط در واقع یک شــرکت ارائه دهنده خدمات حسابداری است که مورد تأیید مسئولین اداره
مهاجرت بریتیش کلمبیا باشد .دعوتنامه ارسال درخواست شامل فهرستی از شرکت های ارزیاب واجد شرایط
است که متقاضی می تواند از بین آنها یک گزینه را انتخاب کند.
شرکت ارزیاب واجد شرایط باید به سرعت انتخاب شود زیرا ممکن است فرایند ارزیابی تا  60روز طول بکشد.
معموال حدود  3000تا  5000دالر کانادا است .متقاضی باید امکان دسترسی به تمام اسناد که
هزینه ارزیابی
ً
شــرکت ارزیاب واجد شــرایط برای تأیید دارایی خالص متقاضی به آن نیاز دارد (مانند صورت های مالی بانکی،
صورتهای سرمایهگذاری و اسناد اثبات مالکیت دارایی) ،را به شرکت ارزیاب واجد شرایط بدهد.

 .9فرایند پردازش درخواست مهاجرت تحت برنامه سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا
درخواســت برای شــرکت در برنامه ســرمایه گذاری بــه عنوان کارآفرین بریتیش کلمبیا بــه صورت الکترونیکی
ارســال مــی شــود .کارآفریــن بایــد  3,500دالر هزینه دولت بــرای پردازش پرونده را هنگام ارســال درخواســت
پرداخت کند.
اگر یکی از کارکنان کلیدی نیز همراه با طرح پیشــنهادی شــما برای سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا گنجانده
شده است 1000 ،دالر بیشتر باید پرداخت کنید .این درخواست توسط کارکنان اداره مهاجرت تجاری PNP BC
معموال به کارآفرین فرصت می دهد تا به
ارزیابی می شــود .اگر مشــکالتی در برنامه شناســایی شودBCPNP ،
ً
ابهامات موجود پاسخ دهد.
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 .10حضور در مصاحبه شخصی
بــا فــرض اینکــه هیــچ مشــکلی در مــورد دارایــی خالــص شــخصی کارآفریــن وجــود نــدارد و طــرح تجــاری قابــل
قبــول اســت ،کارآفریــن بــرای انجــام یــک مصاحبــه شــخصی بــه دفتــر برنامــه منتخــب اســتانی بریتیــش
کلمبیــا واقــع در ونکــوور دعــوت مــی شــود.

به متقاضیانی که برای حضور در مصاحبه نیاز به ویزای توریستی دارند ،نامه پشتیبانی به همراه
ویزای اقامت موقت کانادا ( )TRVبرای متقاضی صادر می شــود .این مصاحبه به مســئولین اداره
مهاجرت تجاری بریتیش کلمبیا این فرصت را می دهد تا هرگونه پرسشــی که ممکن اســت در
مورد طرح تجاری یا سابقه کاری کارآفرین در این حوزه داشته باشند را از خود کارآفرین بپرسند.
کارآفرینی که نگران توانایی خود در برقراری ارتباط به زبان انگلیســی اســت ،می تواند از خدمات
یک مترجم حرفه ای در زمان مصاحبه استفاده کند.

 .11امضای توافقنامه عملکرد
اگــر  BCPNPموافقــت کنــد کــه بــه کارآفریــن اجــازه شــرکت در برنامــه را اعطــا کنــد ،یــک توافقنامــه
عملکــرد را در اختیــار کارآفریــن قــرار مــی دهــد .توافقنامــه عملکــرد یــک قــرارداد بیــن کارآفریــن و اداره
مهاجــرت بریتیــش کلمبیــا اســت.
توافقنامه عملکرد شامل الزامات اختصاصی است که کارآفرین باید آنها را رعایت کند ،از جمله:
●ماهیت و محل کسب و کاری که کارآفرین افتتاح یا خریداری خواهد کرد
●میزان سرمایه گذاری و مهلت های سرمایه گذاری
●موقعیت های شغلی که باید ایجاد شود
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●شرایط محل اقامت
●سایر شرایطی که کارآفرین باید رعایت کند
●بازه زمانی که در این شرایط باید طی آن مدت انجام شود
انتظار می رود کارآفرین قبل از داوطلب شدن برای اخذ اقامت دائم کانادا ،شرایط توافقنامه عملکرد را رعایت
کند.

 .12دریافت مجوز کار
پــس از امضــای توافقنامــه عملکــرد ،مســئولین برنامــه  PNPبریتیــش کلمبیــا یــک نامــه پشــتیبانی را صــادر
مــی کننــد کــه کارآفریــن مــی توانــد از آن بــرای درخواســت مجــوز کار دو ســاله کانــادا اســتفاده کنــد .در
مــدت زمانــی کــه مجــوز کار معتبــر اســت ،کارآفریــن مــی توانــد در بریتیــش کلمبیــا بــا افــراد تحــت تکفــل
خویــش زندگــی و کار کنــد.
در صورت لزوم ،مجوز کار می تواند تمدید شــود .تحت شــرایط مناســب ،مســئولین برنامه  BCPNPیک نامه
پشتیبانی برای تمدید درخواست مجوز کار دو ساله صادر می کنند.
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 .13ورود به کانادا
کارآفریــن بایــد حداکثــر  12مــاه پــس از تأییــد برنامــه ،بــا مجــوز کار وارد کانــادا شــود .بهتــر اســت در اســرع
وقــت در محــل مربوطــه حاضــر باشــید .ظــرف دو مــاه پــس از ورود ،کارآفریــن بایــد گــزارش ورود خــود را
بــه مســئولین اداره مهاجــرت تجــاری بریتیــش کلمبیــا ارســال کنــد.

این گزارش از یک طرف نشــانی محل ســکونت کارآفرین در بریتیش کلمبیا را تأیید می کند و از
طرف دیگر حاوی اطالعاتی است که نشان می دهد آیا وجوه مربوط به سرمایه گذاری کارآفرین
در یک موسسه مالی کانادایی واریز شده است یا خیر.

 .14تأسیس /خرید و راه اندازی کسب و کار
کارآفریــن تــا  20مــاه پــس از ورود بــه کانــادا فرصــت دارد تــا شــرایط توافقنامــه عملکــرد را انجــام دهــد .در
حقیقــت کارآفریــن بایــد در بــازه زمانــی  20ماهــه کســبو کار خــود را تأســیس کنــد (یــا یــک کســبو کار
موجــود را خریــداری کنــد) ،کس ـب و کار پیشــنهادی خویــش را راهانــدازی کنــد و تعــداد مــورد نیــاز شــغل
جدیــد را ایجــاد کنــد.

 .15ارسال گزارش نهایی
ظــرف  18تــا  20مــاه پــس از ورود بــه کانــادا بــا مجــوز کار ،کارآفریــن بایــد گــزارش نهایــی را در قالــب
مشــخص شــده توســط کارکنــان برنامــه ســرمایه گــذاری  BC PNPارائــه کنــد .گــزارش نهایــی نشــان مــی
دهــد کــه کارآفریــن تمــام شــرایط توافقنامــه عملکــرد را رعایــت کــرده اســت .بــرای اینکــه کارآفریــن بتوانــد
داوطلــب اقامــت دائــم کانــادا شــود بایــد نشــان دهــد کــه حداقــل شــش مــاه قبــل از ارائــه گــزارش نهایــی،
تعــداد مــورد نیــاز شــغل جدیــد ایجــاد کــرده اســت (و در صــورت لــزوم ،مشــاغل موجــود حفــظ شــده اســت).
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 .16منتخب استانی و اقامت دائم
پــس از ارائــه گــزارش نهایــی و تأییــد آن ،موقعیــت کارآفریــن بــه عنــوان منتخــب اســتانی تأییــد مــی
شــود .اگــر مســئولین برنامــه  BC PNPابهامــات و نگرانــی هایــی در مــورد تأییــد گــزارش نهایــی داشــته
باشــند ،بــه کارآفریــن فرصــت داده مــی شــود تــا ایــن ابهامــات و نگرانــی هــا را برطــرف کنــد .هنگامــی کــه
موقعیــت کارآفریــن بــه عنــوان منتخــب اســتانی تأییــد شــد ،کارآفریــن مــی توانــد بــرای اقامــت دائــم
کانــادا (کالس منتخــب اســتانی) درخواســت دهــد.
مســئولین اداره مهاجرت کانادا ممکن اســت پیش از اعطای اقامت دائم کانادا تأیید کنند که کارآفرین می
توانــد بــه فعالیت خود ادامه دهد .مســئولین در نهایت بررســی خواهند کرد کــه موقعیت کارآفرین برای اخذ
اقامت دائم قابل پذیرش است.
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