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 )250 ( 201 2020

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.
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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.
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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.
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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.
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دریافت ویزا

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

اسپانسر ویرایش اول

مرحله دهم

Quebec
 5دلیـل انتخـاب کبـک

1

سرزمینی وسیع و آرام

2

کیفیت باالی زندگی

3

دارای یکی از بهترین سیستم های آموزشی جهان

4

جامعه ای آزاد و دموکراتیک

5

اقتصاد پویا و فرصت های تجاری زیاد
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Quebec
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مـــروری بـر کبــک کانادا
موقعیت جغرافیـایـی
●کبک در شمال شرقی آمریکای شمالی واقع شده است.
●بزرگتریـن شـهر کبـک یعنـی مونتـرال ،در نزدیکـی شـهرهای مهمـی ماننـد نیویـورک ،بوسـتون ،فیالدلفیـا،
تورنتـو ،دیترویـت و شـیکاگو واقـع شـده اسـت.

سرزمین بزرگ کبـک
●کبک با  1.7میلیون کیلومتر مربع مساحت ،بزرگترین استان در بین  10استان کاناداست.
●منابع طبیعی بسیار زیادی در کبک وجود دارند.
●بیش از یک میلیون دریاچه و هزاران رودخانه در این ایالت وجود دارد.
●نیمی از سطح آن را جنگل پوشانده است.
●این کشور دارای منابع معدنی زیرزمینی زیادی است.

Quebec
آب و هوا
در کبک هر چهار فصل را میتوان مشاهده نمود.

چهار فصل بسیار متفاوت
●در فصل بهار ،هوا در کبک بسـیار روحنواز و متعادل
است.
●تابستان در کبک کمی گرم و شرجی است.
●در فصل زمسـتان سـرد اسـت و بارش برف را در طول

ایـن فصـل میتـوان مشـاهده نمـود .زمسـتان در کبـک،

آزار دهنده نیسـت.

اگــر کبــک را بــرای زندگــی در کانــادا انتخــاب کنیــد
از لحــاظ شــرایط آب و هوایــی در یکــی از بهتریــن
اســتانهای کانــادا زندگــی خواهیــد کــرد.

جمعیت و ویژگیهای آن
●جمعیـت کبـک  8.5میلیـون نفـر مـی باشـد و دومیـن
اسـتان پرجمعیـت کانـادا مـی باشـد.
●جمعیت آن با جمعیت سوئیس و اتریش برابر است.
●پایتخت کبک ،کبک سیتی است.
●نزدیـک بـه  50درصـد جمعیـت ایـن اسـتان در مونتـرال
زندگـی مـی کننـد.
● 80درصد از مردم ،مسیحی کاتولیک هستند و  3درصد
از جمعیت را هم مسلمانان تشکیل میدهند.
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جامعهی فرانسویزبان
●فرانسوی زبان رسمی این استان می باشد.
● ٪77.1از مـردم در خانـه بـه فرانسـه ٪7.4 ،بـه
انگلیسـی ٪13.2 ،بـه زبـان دیگـر و  ٪2.3بـه دو یـا
چنـد زبـان صحبـت مـی کننـد.

ارزشهای مشتــرک
●جامعه ای آزاد و دموکراتیک
●دولت سکوالر
●جامعه پلورالیسم
●جامعه ای مبتنی بر حاکمیت قانون
●جامعه ای که در آن زن و مرد برابر هستند.
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کیفیت زندگی
کیفیت زندگی در کبک بی نظیر است.

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در شهرهای مختلف

شاخص

مقایسه با مونترآل

شهر
مونترال

93

_

کلگری

101

8.6

اتاوا

102

9.7

ونکوور

104

11.8

تورنتو

109

17.2

ایــن جــدول تفــاوت قیمــت مصــرف کننــده را بــرای برخــی کاالهــا و خدمــات نشــان مــی دهــد .قیمــت هــا شــامل مالیــات

فروش اســت.

Quebec
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مسکـن ارزان قیمت
متوسط قیمت فروش معامالت مسکونی
(دالر)

متوسط اجاره ماهانه (خانه های -2
خواب)

گاتینو

271000

835

شهر کبک

280000

855

مونترال

413500

835

کلگری

438800

1300

اتاوا

442000

1370

تورنتو

854000

1540

ونکوور

928000

1715

کالن شهر

مقایسه قیمت خانه های مجزای  -2طبقه

شهر

قیمت متوسط فروش (دالر)

کبک

358563

مونترال

742200

تورنتو

1308641

ونکوور

2128690

Quebec
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مقایسه قیمت آپارتمان های کاندو

شهر
کبک

قیمت متوسط فروش (دالر)
240448

مونترال

409181

تورنتو

618391

ونکوور

739057

کبـک ،محیطـی امـن
از ویژگیهای بارز کبک ،وجود امنیت و نرخ پایین جرایم اســت که توانســته محیط مناســبی را برای
زندگی شهروندان و مهاجران به وجود آورد .در سال  2018نرخ ارتکاب جرم در ایالت کبک 16.35 ،اعالم
شد و شاخص امنیت نیز  83.65بوده است.

میزان قتل در کبک به ازای هر  100000ساکن کالن شهرها ()2018
کبک

0.37

مونترال

1.11

ونکوور

1.66

تورنتو

2.26

ادمونتون

2.60
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فـرهنگـی غنـی و متنـوع
هنرمندان معروف بین المللی
●سلین دیون
●سیرک دو سولی
●ارکستر سمفونیک مونترال
●دنـی ویلنـوو ،فیلیـپ فـاالردو ،ژان مـارک والـه و زاویـر
دوالن فیلمسـازانی هسـتند که با بزرگترین سـتارگان بین
المللـی کار مـی کننـد.

جشــنواره ها در طول ســال در مکان های عمومی

برگزار می شوند

●جشنواره بین المللی جاز مونترال
●جشنواره تابستانی شهر کبک
●فرانکو فولیس مونترال
● جشنواره خنده
●شب های آفریقا
●جشنواره فرهنگی درام وندویل
●نورافشانی در مونترآل
●کارناوال زمستانی کبک

Quebec
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تفریح و ورزش برای همه
● 300زمین گلف ،که بسیاری در نزدیکی شهرهای بزرگ واقع شده اند.
● 12000کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در شهرها و روستاها.
● 70استراحتگاه اسکی
●بیش از  33000کیلومتر مسیر مشخص شده برای اتومبیل برفی.
● 27پارک ملی

تغذیه و آشپزی مبتنی بر زندگی سالم
کبــک بــه این دلیل که محل زندگی مردم فرانســوی زبان اســت فرهنگ غذایــی آن هم به ذائقه مردم
در فرانســه نزدیک اســت و بسیاری از غذاها ریشه در دســتورالعملهای آشپزی فرانسوی دارند .انواع
غذاهای فرانسوی که برخی از آنها با غذاهای کانادایی نیز تلفیق شدهاند نظر هر گردشگری را جلب
میکند .در اکثر رستورانهای کبک ،دسرها و شکالتهای فرانسوی تهیه میشوند که اغلب آنها نیز
توسط گردشگران خریداری میشوند.

Quebec
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تحصیـالت
آموزش؛ اولـویـت اصلــی
●کبک  ٪6.3از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص می دهد.
●این میزان ( )٪5.1بیشتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
●میزان بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی پایین است %3.8-

تحصیل در کبک
●بـا ثبـت نـام فرزنـد خـود در مـدارس کبـک بـه او اجـازه دهید تـا تحصیل در مـدارس مدرن همراه بـا امکانات
آزمایشـگاهی مناسـب را تجربه کند.

چهار سطح آموزش
●ابتدایی (ازجمله پیشدبستانی)
●متوسطه
●کالج
●دانشگاه

Quebec
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مدرک دکتری

 3سال یا بیشتر

کارشناسی ارشد

 2سال /دیپلمای عالی 1 :سال

کارشناسی

 4-3سال /دیپلمای عالی 2-1 :سال

بازار کار

دانشگاه

تحصیالت فنی 3 :سال

تحصیالت پیشدانشگاهی 2 :سال

کالج
آموزش حرفه ای :به طور متوسط  2سال

1

2

3

4

آموزش عمومی دوره متوسطه 5 :سال

ابتدایی 6 :سال

کودکستان (اختیاری) 2 :سال

5
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زبـان آمــوزش
● مهاجرانـی کـه در مـدارس دولتـی درس مـی خواننـد ،بایـد تـا پایـان تحصیلات متوسـطه در یـک مدرسـه
فرانسـوی زبـان شـرکت کننـد.
●در سـطح کالج و دانشـگاه ،دانشـجویان می توانند در یک موسسـه فرانسـوی زبان یا انگلیسـی زبان شـرکت
کنند.

شبکه ای هماهنگ از دانشگاه ها
لیست دانشگاه های کبک
دانشگاه مونترال
دانشگاه الوال

زبان فرانسوی

دانشگاه شربروک
دانشگاه کبک و ده مؤسسهی آن
 HECمونترال
دانشکدهی پلیتکنیک مونترال
دانشگاه مک گیل

دانشگاه انگلیسیزبان

دانشگاه کنکوردیا
دانشگاه اسقف

18 Quebec

دانشگـاههـای مشهـور جهــان
●مک گیل :سی و پنجمین دانشگاه برتر جهان (رتبه بندی دانشگاهی کیواس )2020
●اچایسی مونترال ( :)HEC Montréalیازدهمین دانشگاه برتر دوره مدیریت اجرایی در جهان
●دانشـگاه مونتـرال :سـی و چهارمیـن دانشـگاه برتـر جهـان در علـوم کامپیوتـر (رتبـه بنـدی دانشـگاهی تایمـز
)2019
●مونتـرال :بهتریـن شـهر دانشـگاهی قـاره آمریـکا و ششـمین دانشـگاه برتـر جهان (بهترین شـهر دانشـجویی
جهـان در رتبـه بنـدی کیـو اس )2019

Quebec
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هزینهی تحصیل در کبک؛ ارزان تر از دیگر شهرهای کانادا
هزینــه هــای تحصیــل بــرای دانشــجویان مقطــع کارشناســی مدیریــت بازرگانــی در کبــک در مقایســه بــا
ســایر شــهرهای کانــادا ()2020-2019

ساکنین (دالر /سال)

دانشجویان خارجی(دالر /سال)

دانشگاه
اچ ای سی مونترآل (کبک)

3972

28065

مک گیل (کبک)

4650

51820

دانشگاه بریتیش کلمبیا

9214

51851

15245

61181

دانشگاه تورنتو
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سیـستـــم بهداشتی
بهداشت
●نرخ امید به زندگی در میان ساکنین کبک در باالترین سطح جهان قرار دارد (موسسه آمار کبک).
●بیمارسـتان های جدید ،مانند بیمارسـتان دانشـگاه مونترال و مرکز بهداشـت دانشـگاه مک گیل ،با فناوری
های پیشـرفته و پرسـنل پزشـکی واجد شـرایط و ماهر.

سیستم جهانی که توسط دولت اداره می شود
● خدمات پزشکی و بیمارستانی رایگان
●متقاضیان جدید پس از سه ماه انتظار بیمه درمانی دریافت می کنند.
●بیمه دارو برای تمامی ساکنین (طرح دولتی یا خصوصی)؛
●طرح بیمه عمومی کارگران در صورت تصادف شغلی یا بیماری
●طـرح عمومـی بیمـه اتومبیـل کـه از همـه سـاکنین کبـک محافظـت مـی کنـد :در صـورت مصـدوم شـدن در
حادثـه اتومبیـل در هـر جـای دنیـا ،صـرف نظـر از اینکـه چـه کسـی مقصـر اسـت.

Quebec
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مزایای سرمایهگذاری در کبـک
ســرمایهگذاری بیــش از  1.2میلیــون دالری شــما پــس از دوران  5ســالهی اقامــت دائــم قابــل بازگشــت
ب ـه شــرط و همــراه بــا پرداخــت ســود و مالیــات خواهــد بــود .در ایــن صــورت پــس از  5ســال ایــن امــکان
بــرای شــما خواهــد بــود کــه بــرای اقامــت کانــادا اقــدام نماییــد .در ایــن سیســتم مهاجرتــی ،شــما ملــزم بــه
ـا ،بــه غیــر از ســرمایهگذاری ،متعهــد بــه انجــام
دخالــت مدیریتــی در محــل ســرمایهگذاری نیســتید و عمـ ً
کار دیگــری نیســتید .ایــن در حالــی اســت کــه در تمامــی برنامههــای ســرمایهگذاری و کارآفرینــی دیگــر
در کانــادا ،عــاوه بــر ســرمایهگذاری ،نقــش مدیریتــی شــما نیــز در ایــن مــدت مــورد بررســی و ممیــزی
قــرار میگیــرد کــه بــر اســاس آن اقامــت دائــم قابـل اعطــا خواهــد بــود .ســرمایه گــذاری در ایــن برنامـهی
مهاجرتــی بــه همیــن واســطه ،بــدون ریســک خواهــد بــود و عملکــرد شــما در آن تأثیــر نخواهــد داشــت.

اقتصاد کالس جهانی
●تولید ناخالص داخلی  439میلیارد دالری ( )2018که  ٪20اقتصاد کانادا را تشکیل می دهد.
●استاندارد باالی زندگی با سرانه تولید ناخالص داخلی  52384دالر در سال 2018
●تمرکز بر بخش خدمات که  ٪72از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
●ساخت و ساز که  ٪90صادرات کاال و  ٪58هزینه تحقیق و توسعه را شامل می شود.
●شبکه برق آبی از معتبر ترین شبکه های جهان؛
●نیروی کار واجد شرایط ،تحصیل کرده و چند زبانه.
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بخشهای اصلی اقتصاد کبک
هوافضا
●مونتـرال یکـی از مراکـز اصلـی جهـان در زمینـه دانـش هوانـوردی
ا ست
●ایـن شـهر مرکـز پیمانـکاران بزرگـی ماننـد شـرکت هوافضـای
بمباردیـر ،بـل هلیکوپتـر تکسـترون ،CAE ،پـرت انـد ویتنـی اسـت.

فناوری اطالعات و چند رسانه ای
●گـروه سـی جـی آی ،داسـو سیسـتمز ،آی بـی ام ،فوجیتسـو
هماننـد یوبـی سـافت ،مراکـز فعالیـت هـای خـود را در کبـک مسـتقر
کرده اند .یوبی سـافت پیشـرو طراحی و انتشـار بازی های ویدیویی
در سراسـر جهـان اسـت.
●مونترال ،هاب اصلی جهانی در زمینه تحقیقات هوش مصنوعی
است (گوگل ،مایکروسافت ،فیسبوک)

ارتباطات راه دور
● صنعت پویا مبتنی بر نوآوری
●چندین شرکت بزرگ در کبک مستقر شده اند ،از جمله :شرکت
بـل ،راجـرز ،کوگکـو ،تلـوس ،ویدیوترون ،اریکسـون (مرکـز تحقیقاتی
در مونترآل)

میکروالکترونیک
●صنعـت رو بـه رشـد بـا حـدود صـد شـرکت فعـال در زمینـه هـای
مختلـف :نیمـه رسـاناها ،طراحـی مدارهـا ،سـاخت و مونتـاژ قطعـات
الکترونیکـی
●شـرکت هـای پیشـرو در صنعـت از جملـه :آی بـی ام (مونتـاژ
و آزمایـش تراشـه هـا ،متروکـس (تصویربـرداری) ،تلدایـن دالسـا
(سـاخت نیمـه رسـاناها)
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علوم زیستی
●کبـک مرکـز اصلـی تولیـد محصـوالت دارویـی ،فنـاوری هـای
پزشـکی ،بیوتکنولوژی و تحقیقات عمده در آمریکای شـمالی است.
●اکتشـافات مهـم بیـن المللی ماننـد  ، 3TC / Epivirاولین درمان
موثـر اچ آی وی و داروی سـینگوالر ،کـه بـرای درمـان آسـم مزمـن
اسـتفاده می شـود.
●بسـیاری از شـرکت هـای بیـن المللـی در کبـک فعالیـت دارنـد ،از
جملـه مـرک ،گالکسـو اسـمیت کالیـن ،گالدرمـا ،فایـزر و غیـره.

تجهیزات حمل و نقل زمینی
●این بخش شامل  620شغل و بیش از  32000نیروی کار است.
●شـرکت هایـی ماننـد حمـل و نقـل بمباردیـر ،محصـوالت تفریحـی
بمباردیـر ،اتوبـوس نـوا ،پـاکار ،اتومبیـل پرووسـت در کبـک فعالیـت
مـی کنند
●چندیـن مرکـز تحقیقاتـی در زمینـه برق رسـانی به سیسـتم های
حمـل و نقل.

آگروفود
●مـواد اولیـه بـا کیفیـت و صـادرات محصـوالت در سراسـر جهـان
( 8.6میلیـارد دالر در سـال .)2018
●فعالیـت شـرکت هـای چنـد ملیتـی ماننـد بـاری کالبـه ،دنـون،
فریتـو لـی ،کرافـت ،پارمـاالت و سـاپوتو در کبـک.
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متالورژی
●آلومینیـوم ،فـوالد و چـدن ،مـس ،روی و فروآلیاژهـا عمده ترین
فلزات فرآوری شـده در کبک هسـتند.
●کبـک چهارمیـن تولیـد کننـده بـزرگ آلومینیـوم اولیـه در جهـان
است.
●شـرکت هـای چنـد ملیتـی :آلکـوا ،آلومینـری آلـوت ،آرسـلور
میتـال ،گلنکـور اکسـتراتا ،ریـو تینتـو آلومینیـوم

اپتیک-فوتونیک
●مراکز تخصصی مانند انستیتوی ملی اپتیک
●شـرکت هایـی ماننـد اکسـفو ،آ بـی بـی ،تراکشـن و ام پـی بـی
تصمیـم گرفتنـد فعالیـت هـای خـود را در کبـک انجـام دهنـد.

ساختوساز
● 48میلیارد دالر سرمایه گذاری ثابت در سال .2018
●شـرکت هـای بیـن المللـی مشـهور در زمینـه مشـاوره سـاخت و
سـاز ،چندیـن مرکـز تحقیقاتـی و تخصص در زمینه سـاخت سـدهای
بـرق آبی.

گردشگری
●در سـال  35 ،2018میلیـون گردشـگر از کبـک بازدیـد کـرده کـه 4
میلیـون نفـر آنهـا خارجـی بودند.
●هزینـه  10.4میلیـارد دالری کـه  3.8میلیـارد دالر آن توسـط
گردشـگران بیـن المللـی خـرج شـده اسـت.
●کبک دومین استان پر بازدید کاناداست.
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محیط زیست
●کبـک اسـتانداردهای بسـیار باالیـی در حفاظـت از محیط زیسـت
داشـته و توسـعه پایـدار را بـه الگویـی برای صنایع خـود تبدیل کرده
است.
●تخصـص گسـترده ای در کنتـرل آالینـده هـا و تولیـد انرژی های
تجدیـد پذیـر ماننـد برق و انـرژی باد دارد.
●پیشرو در زمینه فناوری های پاک.

فراوانی منابع طبیعی
منابع معدنی
●کبک تولید کننده مهم آهن ،روی ،نیکل ،نقره ،طال و مس است.
●شرکت های بین المللی :شرکت گلد کورپ (طال) ،تاتا استیل (آهن) ،صنعت نیکل جیلین جین (نیکل)

منابع جنگلی
● ٪20جنگل های کانادا و  ٪2جنگل های جهان از آن کبک است.
●بیش از نیمی از روزنامه های کانادا در کبک منتشر شده و کانادا بزرگترین انتشاراتی جهان است.

منابع آبی
● یکی از بزرگترین ذخایر آب شیرین روی زمین.
●تولید برق با پایین ترین نرخ فروش در آمریکای شمالی.
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اقتصاد کبک پذیرای بازارهای خارجی است
مقصد صادرات بین المللی کاالها در سال 2018

ارزش (میلیون دالر)

سهم کل صادرات (درصد)

کشور

64264

69.7

چیــــن

3609

3.9

مکزیـک

2090

2.3

فرانســه

1640

1.8

آلمــان

1590

1.7

ژاپــن

1587

1.7

هلنــد

1464

1.6

انگلستـان

1215

1.3

کرهی جنوبـی

1173

1.2

سوییـس

1127

1.3

دیگر کشـورهـا

12452

13.5

کــل

92210

100

ایاالت متحده
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محصوالت اصلی صادر شده از کبک در سال 2018
ارزش (میلیون دالر)

درصد از صادرات

محصوالت
هواپیماها و قطعات

7678.9

8.3

آلومینیوم خام

6633.4

7.2

توربوجت و توربو پروپلر

5132.3

5.6

سنگ آهن و کنسانتره

2983.3

3.2

روغن نفت تصفیهشده

2562.6

2.8

کامیون برای حملونقل کاال

1785.8

1.9

الوار

1662.1

1.8

کاغذ روزنامه

1504.5

1.6

سیمهای مسی

1430.3

1.5

مس و آلیاژهای مس

1424.1

1.5

59413.0

64.4

92.210

100

سایر محصوالت
کل
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واردات کاالهای بین المللی در سال 2018

ارزش (میلیون دالر)

سهم واردات (درصد)

کشور
ایاالت متحده

38110

37.0

چین

12570

12.2

مکزیک

4947

4.8

آلمان

4692

4.6

انگلستان

3441

3.3

برزیل

3245

3.2

فرانسه

3165

3.1

ایتالیا

2833

2.8

ژاپن

2539

2.5

هلند

2385

2.3

دیگر کشورها

24945

24.3

کل

102899

100
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شبکهی حمـلو نقـل مجهز و پیشتاز
●کبـک دارای سـه فـرودگاه بیـن المللـی (مونترال-تـرودو ،مونتـرال  -میرابـل و کبـک سـیتی) و  82فـرودگاه
منطقـه ای اسـت.
●هزینـه هـای فـرود در فـرودگاه مونترال-میرابـل بـرای پروازهـای بـاری بـه طـور متوسـط  ٪75تـا  ٪85کمتـر از
نیویـورک ،بوسـتون یـا تورنتو اسـت.
●بنـدر مونتـرال بزرگتریـن بنـدر کانتینـری در کل شـرق کانـادا اسـت و در تمـام طـول سـال بـی وقفـه فعالیـت
مـی کند.
●نرخ کامیون رقابتی و ترافیک مرزی کارآمد است.
●یک سیستم ریلی که تمام مناطق کانادا و ایاالت متحده را به هم متصل می کند.

مزایای شرکت ها :مقرون به صرفه ترین هزینه های عملیاتی
● هزینه های مقرون به صرفه نیروی کار
●نرخ برق در پایین ترین سطح جهان است.
●اجاره با قیمت مناسب
●مالیات رقابتی
●مونترال رقابتی ترین شهر در میان کالن شهرهای آمریکای شمالی است.
●شهر کبک در میان کالن شهرهای جهان در بازارهای بالغ رتبه  1جهانی را دارد.
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اجاره مسکن و خانه ارزانتر از دیگر شهرهاست
هزینه اجاره (دالر در هر متر مربع  /سال) 2019

ساختمان صنعتی

دفتر

کالن شهر
مونترال

66.84

258.23

تورنتو

92.25

374.26

ونکوور

139.28

478.89

نرخ مالیات کمتر از دیگر شهرهای کاناداست
مقایسه نرخ مالیات شرکت ها 2019

منطقه

نرخ مؤثر مالیات (درصد)

انتاریو

26.5

کبک

26.6

آلبرتا

27.0

بریتیش کلمبیا

29.0

نیوبرانزویک

29.0

نوا اسکوشیا

31.0
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فرصتهای شغلی برای مهاجران
راهاندازی تجارت در کبک
●مشاغل مختلفی در بخشر های مختلف اقتصاد کبک وجود دارد.
●فرصتی مناسب برای مهاجران برای ادامه دادن یک تجارت

سرمایه گذاری در کبک به روش های مختلفی به پروژه های تجاری شما کمک می کند:
●با برنامه های مالی
●بهره مند شدن از مزایای مشوق های مالی رقابتی
●تقویت هوش صنعتی
●ایجاد اتحاد استراتژیک تولیدی با شرکای داخلی و بین المللی.
●یافتن مکان ایده آل متناسب با نیازهای خود.
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مزایای زندگی و تجارت در کبک
●کیفیت منحصر به فرد زندگی که ترکیبی است از بهره وری آمریکای شمالی و جذابیت اروپا
●مکانی امن برای تشکیل خانواده
●مسکن ارزان قیمت ،سیستم آموزشی با استانداردهای باال و خدمات بهداشتی رایگان
●دسترسی به منطقه گسترده تجارت آزاد آمریکای شمالی
●هزینه های پایین فعالیت های تجاری
●نیروی کار تحصیل کرده و با استعداد
●اقتصاد خالق با بخش فناوری پیشرفته در حال رشد
●پشتیبانی دولت از پروژه های تجاری شما

