
 Québecدر ه گذاریيسرمازندگی و 



موردبحث موضوعات 
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کيفيت زندگی

سيستم آموزش و بھداشت

مزايای سرمايه گذاری در Québec
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دل انتخابيپنج  برای  ...Québec ل 

؛با استقبالپھناور و یک سرزمين 1.

؛اتانکيفيت استثنایی زندگی برای شما و خانواده 2.

؛نتانھای آموزشی دنيا برای کودکا یکی از بھترین سيستمدارای 3.

ھای تجاری فراوان است؛ کننده موقعيت با اقتصادی باز و پویا که فراھم4.

.برنامه مھاجرتی کارآمد و در دسترس که برای شما طراحی شده است5.
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شھرينما از  Québec ی 

موقعيت جغرافيایی
Québec   یکی از ده استان کشور کانادا

.است

Montréal  ،ترین شھر آن، در نزدیکی  بزرگ  
مھمی ھمچون نيویورک،  یھاشھر

بوستون، فيالدلفيا، تورنتو، دیترویت و 
.شيکاگو واقع شده است

Québec   قسمتی از پيمان تجارت آزاد
است و به ھمين  (NAFTA)آمریکای شمالی
ميليون مشتری  460 دليل به بازاری با 
.دسترسی دارد
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ا  م شھر ين ز  ا Qی  u é b e c

Québec زمين در ساحتم
Québec  بزرگ ترین استان در ميان

ميليون 1.7(استان کانادا است  10
).کيلومتر مربع

 مساحت سطح آن برابر با ایران و
.سه برابر فرانسه است

فراوانی منابع طبيعی.

ھزاران یک ميليون دریاچه و بيش از 
.رودخانه

آن را جنگل فرا  نيمی از مساحت
.گرفته است

 دارای ثروت عظيمی از منابع معدنی
.زیرزمينی است
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ا م شھر ين ز  ا Qی  u é b e c

آب و ھوا
 ،آب و ھوا در جنوب معتدل است

جایی که اکثریت جمعيت در آن ساکن 
.می باشد

متفاوت چھار فصل کامالً 

ھا شروع به آب شدن  برف :بھار
رود؛ کند؛ دما روبه افزایش می می

کمال مطلوبای گرم،  دوره :تابستان 
 در ھای مناسب برای انجام فعاليت

ھوای آزاد؛

برگدما روبه کاھش می رود، : زييپا 
د، و با دھنرنگ می  درختان تغيير

نزدیک شدن زمستان طبيعت 
دستخوش تغيير می گردد؛

سردترین دوره، مناسب : زمستان
.برای انجام ورزش ھای زمستانی
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ا م شھر ين ز  ا Qی  u é b e c

خصوصيات آن جمعيت و
Québec   ميليون نفر جمعيت،  8.0با

دومين استان پرجمعيت در کانادا 
باشد؛ می

 جمعيت آن با جمعيت سوئيس و
اتریش قابل مقایسه است؛

مرکز استان Québec،شھرQuébec 
است؛

 درصد از جمعيت در  50نزدیک به
ساکن است؛Montréal منطقه

12.6  درصد از ساکنانQuébec  از اتباع
.کشورھای دیگر ھستند
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ا م شھر ين ز  ا Qی  u é b e c

زبان فرانسه اجتماع
زبان رسمی، زبان دولت  هفرانس

آموزش،  ،برای کار رایجو زبان 
.ارتباطات، کسب و تجارت است

80 درصد از جمعيت در خانه به
درصد به  10 فرانسه، زبان

به زبانی  درصد 7انگليسی، 
درصد به دو یا چند  3دیگر، و 

.کنند می زبان صحبت
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ا م شھر ين ز  ا Qی  u é b e c

ھای مشترک ارزش
Québec  یک جامعه آزاد و دمکراتيک است؛

 است؛ غيردینیدولت آن

است؛ چندحزبیای  دارای جامعه

جامعه مبتنی بر حاکميت قانون؛

ای که در آن مردان و زنان برابرند جامعه.
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ت زندگیيفيک

Québec 
ای شناخته شده به  منطقه

دليل کيفيت زندگی آن
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ت زندگیيفيک

مکانی مناسب برای داشتن یک  Québecدالیل بسيار برای اینکه 
زندگی خوب است

؛ه زندگی مقرون به صرفهنھزی

؛یک محيط امن

؛فرھنگ غنی و متنوع

 ی تفریح و ورزش؛براتسھيالت بسيار

سنت آشپزخانه ای منحصر به فرد در آمریکای شمالی؛
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ت زندگیيفيک

شاخص ھای بين شھری سطح قيمت کاال برای مصرف کننده
100= ترکيب متوسط شھری 

2013اکتبر 

شھر 1شاخص )%( مونتریال اب هیسات در مقمتفاوت قي

Montréal 93 -

ادمونتون 100 7.5

اوتاوا 102 9.7

ونکوور 104 11.8

تورنتو 108 16.1

.به طور یکسان برای انتخاب کاال و دریافت خدمات در یک نقطه و  زمان مشخص شده، نشان می دھد این جدول تفاوت قيمت مصرف کننده را1
2014 نوامبر، 21روز  0015-326جدول  ،Statistics Canada (CANSIM)ار کانادا، ماداره آ: منبع       
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ت زندگیيفيک

هصرف به مسکن مقرون

2014اکتبر سال 22پيش بينی ھای انجام شده در  (MLS: Multiple Listing Service).سرویس   ميانگين قيمت فروش مسکن موجود، فروخته شده از طریق مالتيپل ليستينگ1
آپارتمان دو خوابه2

:CMHC)ا  شرکت وام و مسکن کاناد: منبع Canadian Mortgage and Housing Corporation)،انداز بازار مسکن چشم (Housing Market Outlook)کانادا ھایالیتس ، (Canada 
Highlights) 2014سال  چھارم، سه ماھه

شھر 20141–)  دالر(مت فروش خانه ين قيانگيم 22014 -) دالر(ن اجاره ماھانه يانگيم

شربوروک
(Sherbrooke) 230,000 600

وينيگات
(Gatineau) 243,500 745

Québec شھر 270,000 770

Montréal 327,500 745

اوتاوا 363,000 1,140

کالگری 459,000 1,290

تورنتو 558,000 1,225

ونکوور 811,000 1,320
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ت زندگیيفيک

مقایسه استاندارد
قيمت قيمت خانه دوطبقه در محالت گران

مترمربع 325مترمربع، مساحت زمين  139خوابه، مساحت خانه  سه

 2014 سال سوم ه، گزارشی از قيمت مسکن در کانادا، سه ماھ)Royal LePage(رویال لپاژ: منبع

)شھرھای اطراف( شھر 2014–)  دالر(مت فروش يق  2014–)  مترمربع/ دالر (مت فروش يق

Montréal (Notre-
Dame- de-Grâce) 546,000 3,928

)Midtown(تورنتو  1,178,857 8,481

غرب ونکوور 1,650,000 11,871
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ت زندگیيفيک

مقایسه استاندارد
زمين ساختمانقيمت آپارتمان با مالکيت مشترک

قيمت در محالت گران
مترمربع 84دو خوابه، 

2014 سالسوم  ه، گزارشی از قيمت مسکن در کانادا، سه ماھ (Royal LePage)رویال لپاژ: منبع

)شھرھای اطراف( شھر –)  دالر(مت فروش يق 2014 –)  متر مربع/ دالر (مت فروش يق 2014

Montréal 
)Ville-Marie( 312,500 3,720

)Midtown(تورنتو  508,383 6,052

غرب ونکوور 750,000 8,929
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زندگی کيفيت

در بين کمترین در  -Québec ھای شھریه در ھزینه
آمریکای شمالی

نيازھای مورد  شھریه و سایر ھزینه1
2014)ماھه اول در سال 11ميانگين (دالر آمریکا  0.9088= دالر کانادا  1: نرخ تبدیل2

دانشگاه ھا ھای سایت وب: منابع

1ان دوره کارشناسیيه برای دانشجويشھر

ساير مناطق آمريکای شمالی و Québec در  ھاهيسه شھريمقا
(2015-2014)ت بازرگانی يريمد رشته

دانشگاه )در سال/به دالر( ساکنان )در سال/به دالر( ان خارجیيدانشجو

HEC Montréal (Québec) 3,483 19,986

McGill University (Québec) 4,051 39,872

University of British Columbia 8,902 29,059

University of Toronto 13,742 37,845

Massachusetts Institute of Technology – Sloan 
School (Mass.)2 51,829 51,829

New York University – Stern School (New York)2 52,456 52,456
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زندگی کيفيت

Québec  محيطی امن:
 قتل درآمارQuébec 4 از  بار کمتر 2از ایاالت متحده آمریکا و  بار کمتر

.استفنالند 

Montréal   شھروQuébec ندستھدر کانادا یشھرمراکز ترین  امن.

2013طبق داده ھای سال (نفر جمعيت  100,000 قتل در ھر:(

شھر Québec :0.38

Montréal :1.08

1.34 :تورنتو

1.72: ونکوور

2.09: ادمونتون

)UNODC(و دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرایم  252-0051جدول  ،ار کاناداماداره آ: نبعم
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کيفيت زندگی

فرھنگی غنی و متنوع
:ن المللیيھنرمندان مطرح در سطح ب

ن دیونيسل )Céline Dion(

 لئونارد کوھن(Leonard Cohen)

سيرک دو سيل )Cirque du Soleil(

 ارکستر سمفونی(OSM) Montréal

 دنيس آرکند)Denys Arcand (که  یفيلم ساز
جایزه اسکار برای بھترین فيلم زبان خارجی را برای 

از آن خود  "Les Invasions barbares"ساخت فيلم
کرد
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کيفيت زندگی

فرھنگی غنی و متنوع
ھای عمومی را در ھا مکانره واجشن

 :دارند زنده نگه میطول سال

؛        بين المللی موسيقی جاز رهواجشن
Montréal International Jazz Festival

تابستانی شھر رهواجشن Québec

فرانسه زبان؛ موسيقی رهواجشن                 
FrancoFolies de Montréal

ره فقط برای خنده؛واجشنJust for Laughs 

شب ھای آفریقا؛ رهواجشن Nuits d’Afrique

؛ فيلم جھانی رهواجشنWorld Film Festival

فرھنگ ھای جھانی شھر دراموند؛ رهواجشن          
Mondial des Cultures de Drummondville

وال زمستانیاکارن Québec
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کيفيت زندگی

تفریح و ورزش
برای ھمه

400  ،در  که بسياری از آن ھازمين گلف
؛ھستند نزدیکی شھرھای بزرگ

 کيلومتر مسير 5,000بيش از
سواری در شھرھا و حومه؛ دوچرخه

90  اسکی؛پيست

4 کازینوی مطرح در سطح جھانی؛

 کيلومتر مسير  33,500بيش از
  خودروھای روی برف شده برای مشخص

)Snowmobile(؛

27پارک استانی.
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کيفيت زندگی

آشپزی براساس
!ی زندگی شيوه

باکيفيت و به سبک خوراکیی ھاچه به غذا 
المللی و یا  عالقمند باشيد، چه به غذاھای بين
از Québecبه غذاھای ساده، ھنر آشپزی در

.استيت خاصی برخوردار ماھ

»رستوران Toqué! اییتنھبه جواھری است که  
.  ه استانتظارات غذایی کل شھر را افزایش داد

برای ھر کسی که غذای  مکان غذا در اینصرف 
کند،  کننده را تحسين می خيرهتزیينات عالی با 

.»واجب است

ھای  یکی از بھترین رستوراندرباره  نيویورک تایمز نظر(
Montréal(.
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آموزشیستم يس

:آموزش
اولویت اصلی

دولتQuébec  درصد از توليد  6.9در حدود
ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص 

ھد؛د یم

این نرخ باالتر از نرخ متوسط کشورھای
OECD است؛

 نرخ بيکاری در ميان افراد فارغ التحصيل از
و بوده بسيار پایين  Québecھای دانشگاه

).2013در سال ( است درصد  4.9
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موزشی آ سيستم 

Québec آموزش در

شبکه موسسات

دولتی و خصوصی

فرانسه و انگليسی زبان

چھار سطح آموزش

 یشامل پيش دبستان(ابتدایی(

متوسطه

کالج

دانشگاه

 سالگی اجباری است 16تا  6حضور در مدرسه از سن

 ابتدایی، متوسطه و سطوح کالج در سيستم ھای دولتی
رایگان است

23



Québecسيستم آموزشی 

تحصيالت کارشناسی ارشد به باال
سال 2: درجه کارشناسی ارشد

سال 1: گواھی یا دیپلم

الت کارشناسی ارشد به بااليتحص
سال به باال 3: درجه دکتری

تحصيالت کارشناسی
سال 4یا  3: درجه کارشناسی
سال 2یا  1: گواھی یا دیپلم

دانشگاه

تحصيالت
فنی

سال 3

کالج تحصيالت ادامه
تحصيالت
عمومی

تحصيالت فنی و حرفه ای

 سال 2بطور متوسط 

ار
 ک
ار
از
ب

1

تحصيالت متوسطه
سال 5: تحصيالت عمومی

دبستان
سال 6

)اریياخت(کودکستان 
سال 2

ادامه
تحصيالت

آموزش عمومی
تحصيالت

پيش متوسطه

ش دانشگاھیيتحصيالت پ
سال 2

2 3 54

وزارت آموزش، تفریح و ورزش و وزارت : منبع
Québecتحصيل در، مھاجرت و جوامع فرھنگی

.2008سال 
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موزشی آ سيستم 

زبان آموزش

 فرزندان مھاجرانی که مدارس دولتی را
کنند، باید تا پایان تحصيالت می انتخاب 

فرانسوی درسه متوسطه خود در یک م
.زبان شرکت کنند

 در سطوح کالج و دانشگاه، دانشجویان
یا  ویتوانند در موسسات فرانس می

.انگليسی زبان شرکت کنند
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موزشی آ سيستم 

شبکه دانشگاھی به خوبی توسعه یافته
 ُه دانشگاهن

چھار دانشگاه فرانسه زبان
Université de Montréal
Université Laval
Université de Sherbrooke
Université du Québec ،که در مناطق مختلفQuébec 10 شعبه دارد

سه دانشگاه انگليسی زبان
McGill University
Concordia University
Bishop’s University

دو دانشکده وابسته به Université de Montréal
HEC Montréal 
École Polytechnique de Montréal
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موزشی آ سيستم 

ھای مطرح در سطح بين المللی دانشگاه
McGill : طبق رتبه بندی دانشگاه ھای (رتر دنيا بھای  در ميان دانشگاهبيست و یکم رتبه

)2014/15سال ، QSجھان 

HEC Montréal : برگزارکننده  ،دانشکده برتر در رشته بازرگانیبيست و دومين
)2013سال ، Forbesمجله (ایاالت متحده خارج از ،  MBAدوره

Université de Montréal  : طبق ( دانشگاه سرار جھان 800در ميان 83جایگاه
)2014/15سال ، QSرتبه بندی دانشگاه ھای جھان 

Montréal مھم دانشگاھی کی از شھرھای، ي

ھای دانشگاھی اعطاشده؛ اولين در کانادا از جھت تعداد دیپلم

 ؛دانشگاھیپژوھشگران اولين در کانادا از جھت تعداد

تعداد سرانهين در آمریکای شمالی از جھت مود بھترین شھر دانشگاھی در جھان و ينھشتم 
).2015 سال، QSطبق رتبه بندی بھترین شھرھای دانشجویی در جھان ( دانشجو
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ستم بھداشتيس

سالمت
به گزارش انستيتو ملیde santé 

publique du Québec  ميزان طول عمر ،
باالترین  10در ميان Québec اکنانس

دنياست؛ ميانگين عمر در

 ساکنانQuébec  در مقایسه با دیگر
تری  کانادایی ھا نيز در مجموع دید مثبت

.نسبت به سالمت خود دارند

28



ھداشتيس ب ستم 

انی تحت مدیریت دولتمگسيستم ھ
خدمات پزشکی و بيمارستانی رایگان

پس از سه ماه دوره انتظار قادر به دریافت بيمه خدمات درمانی  واردان معموالً  تازه
ھستند؛

 ؛)طرح دولتی یا خصوصی(بيمه دارویی برای ھمه شھروندان

ھای صنعتی؛ طرح بيمه عمومی برای کارگران در صورت بروز تصادفات کاری یا بيماری

طرح بيمه خودروی عمومی که از ھمه شھروندانQuébec  در صورت بروز موارد ذیل
:کند محافظت می

ای از جھان، فارغ از  در صورت بروز صدمات ناشی از تصادفات اتومبيل در ھر نقطه
.اینکه چه کسی مقصر است
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گذاری  هيای سرمايمزا
Québec در

اقتصادی مدرن، خالق و 
...متنوع

30



ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C

اقتصاد جھانیدارای 
توليد ناخالص داخلی(GDP)  درصد اقتصاد  20، تقریباً )2013(ميليارد دالر  363معادل

؛کانادا

 آمریکا الرد 36,216سرانه توليد ناخالص داخلی به ارزش(PPP1) که 2013در سال
؛ه استدنيا جای داد 27آنرا در رتبه 

 را تشکيل توليد ناخالص داخلی درصد  72با توجه به بخش خدمات، این بخش
دھد؛ می

 ،2.3باالترین سطح مخارج بخش تحقيقات و توسعه در کانادا                         
؛)2012(دھد  آنرا تشکيل میتوليد ناخالص داخلی درصد 

ترین در جھان؛ ھای برق آبی آن در ميان قابل اطمينان شبکه

نيروی کار واجد شرایط، تحصيل کرده و چند زبانه؛

.، برای از بين بردن اختالف بين سطوح قيمت در کشورھای مختلف (Purchasing Power Parity)برابرى قدرت خريد1
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ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C

Québec ھای کليدی اقتصاد بخش
ھوافضا

Montréal  مراکز عمده و تولوز، یکی از  سياتل ھم رتبه با
.ھوافضا در جھان است

ھمچون بزرگی این شھر خانه اصلی پيمانکاران
Bombardier Aerospace،Bell Helicopter Textron 

،CAE ،Pratt & Whitney Canada وRolls-Royce 
Canada است.

و چندرسانه ایفناوری اطالعات

Québec  وری برتر در آمریکای شمالی  آبه یک قطب فن
.تبدیل شده است

گروهCGI ،Dassault Systèmes،IBM  وFujitsu  و
، یکی از طراحان و توليدکنندگان Ubisoftھمچنين 

را برای انجام  Québecپيشگام بازی ھای ویدئویی، 
.اند انتخاب کردهخودھای فعاليت
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ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C

)ادامه( Québecھای کليدی اقتصاد بخش
مخابرات

 نوآوریصنعتی پویا بر اساس.

ھای بزرگی در شرکتQuébec قرار دارند، از جمله:

Bell Enterprises ،Rogers ،Cogeco ،Telus،Vidéotron  ،
Ericsson ) مرکز پژوھشی درMontréal(  .

)Microelectronics(صنایع حساس الکترونيکی 

 صنعت در حال رشد با نزدیک به صد شرکت فعال در زمينه ھای
نيمه ھادی ھا، طراحی مدارھا، ساخت و مونتاژ قطعات : گوناگون

.الکترونيکی

شرکت ھای پيشرو در صنعت از قبيل :IBM)مونتاژ تراشه ھا( ،
Matrox)راه حل ھای تصویربرداری(،Teledyne-DALSA) توليد نيمه
 )ھادی ھا
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Q U É B E C ا  ايمز سرم در هيای  گذاری 

)ادامه( Québecھای کليدی اقتصاد بخش
ستیيعلوم ز

Québec مرکز اصلی در آمریکای شمالی برای توليد دارو و تحقيقات پزشکی است.

 جھان، از جمله ھای برجسته شرکتبسياری ازMerck  ،Sanofi ،Valeant ،Pfizer  و
.فعاليت دارند Québecدرغيره 

 3اکتشافات بزرگ بين المللی از قبيلTC/Epivir اولين درمان مؤثر برای ،HIV )و ) ایدز
SINGULAIRکه برای درمان آسم مزمن بکار می رود ،.
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ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C

)ادامه( Québecھای کليدی اقتصاد بخش
نیيحمل و نقل زم

 شرکت است که 650این بخش شامل
.ه استدرکبه کار مشغول نفر را  30,000بيش از 

بين المللی ھمچون جستهھای بر شرکت Bombardier،
Volvo ،Paccar  وBRP در این شھر قرار دارند.

 مانند مراکز توسعه خودروھای الکتریکی(مراکز متعدد تحقيقاتی و آزمایشگاھی(

یيغذا-کشاورزی

 سال گذشته از نرخ  رشد در کانادا                           10رشد عظيم صادرات که در
.و در سراسر دنيا پيشی گرفته است

مانند  حضور شرکت ھای چند مليتیBarry Callebaut ،Danone،
Frito Lay ،Kraft ،Parmalat  وSaputo.
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ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C

)ادامه( Québecھای کليدی اقتصاد بخش
فن استخراج و ذوب فلزات

 آلومينيوم، فوالد و چدن، مس، روی و آلياژھای آھن از جمله فلزات
.فرآوری می شوند Québecاصلی ھستند که در 

Québec چھارمين توليدکننده بزرگ آلمينيوم در دنياست.

حضور شرکت ھای چندمليتی :Alcoa ،Aluminerie Alouette ،
ArcelorMittal ،GlencoreXstrata و ،Rio Tinto Alcan.

)Optics-Photonics(آپتيک و فوتونيک 

 مراکز تخصصی متعدد مانند موسسه ملی آپتيک(INO)

 بسياری از شرکت ھای پيشتاز مانندEXFO ،ABB Analytical ،
TeraXion  وMPB Communications  استانQuébec  را برای

.فعاليت ھای خود انتخاب کرده اند
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)ادامه( Québecھای کليدی اقتصاد بخش
ساختمان سازی

48 از توليد ناخالص 14یا   2013گذاری در سال ميليارد دالر سرمایه ٪Québec

ای مھندسين مشاور مشھور ت ھاین صنعت با افتخار به تعداد قابل توجه شرک
ھای معماری مھم، توليدکنندگان و توزیع کنندگان مصالح  المللی، شرکت بين

.بالد ساختمانی به ھمراه پيمانکاران عمومی و تخصصی می

ھای مختلف تخصصی از قبيل ساخت سدھای برق  مراکز تحقيقاتی بسيار و زمينه
.ھای پيش ساخته آبی و ساختمان

ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C
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)ادامه( Québecھای کليدی اقتصاد بخش
محيط زیست

Québec  دارای استاندارد باالی حفظ محيط زیست بوده و یک طرح توسعه پایدار برای
.  صنایع خود ایجاد کرده است

 تخصص وسيع در پردازش انتشار آالینده ھا، و توليد انرژی ھای تجدیدپذیر از قبيل
.   الکتریسيته آبی و انرژی باد

پيشگام در زمينه فناوری جدید و پاک .

ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C
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فراوانی منابع طبيعی
منابع معدنی

Québec   ،در بين توليدکنندگان اصلی آھن، روی، نيکل، نقره
.طالی و مس جھان قرار دارد

 تقاضای روز افزون جھانی برای کاالھای مصرفی، فرصتھای
.مطلوبی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است

منابع جنگلی

Québec  :20  درصد جنگل ھای دنيا 2درصد جنگل ھای کانادا و.

صادرکننده اصلی کاغذ روزنامه در دنيا

منابع آبی

یکی از بزرگترین منابع آب شيرین در دنيا.

محل توليد برق به یکی از ارزان ترین نرخ ھای آمریکای شمالی

ا ايمز سرم در هيای  Q گذاری  U É B E C
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ا ريمز د گذاری  يه  سرما Q ای  U É B E C

اقتصادی با درھای باز به روی بازارھای خارجی
 وجود لطف به بازار آمریکای شمالی به  ترجيحیدسترسیNAFTA

46 درصد از توليد به خارج ازQuébec  2013(صادر می شود(

 2013( آمریکا ميليارد دالر 66.1صادرات بين المللی به ارزش(

(%)توزيع به تفکيک مناطق جھان –صادرات 

منطقه 2004 2013
ایاالت متحده 81.8 70.9
اتحادیه اروپا 8.9 10.4
آسيا 4.6 9.1
آمریکای التين 1.1 2.9
خاورميانه 1.2 1.9
آفریقا 0.5 0.8
سایر کشورھا 1.9 4.0
مجموع 100.0 100.0

2014، دسامبر Institut de la statistique du Québec: منبع
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Q U É B E C ا  ريمز د گذاری  يه  سرما ای 

اقتصادی با درھای باز به روی بازارھای خارجی

2013در سال  Quèbecتوليدات اصلی صادراتی  

  2014، دسامبر Institut de la statistique du Québec: منبع

توليدات
ارزش

ميليون به دالر (
)آمریکایی

سھم کل 
صادرات به 
درصد

انواع ھواپيما 5,848.0 8.8
آلومينيوم خام 5,115.1 7.7
نفت خام 2,833.2 4.3
انواع توربوجت و ھواپيماھای ملخی 2,433.1 3.7
سنگ آھن و کنستانتره 1,776.1 2.7
کاغذ روزنامه 1,479.7 2.2
مس تصفيه شده و آلياژھای مسی 1,240.3 1.9

مدارھای یکپارچه الکترونيکی و ریزمجموعه ھا    1,142.9 1.7
گوشت خوک 1,118.3 1.7
انرژی برق 1,084.3 1.6
سایر توليدات 42,023.3 63.6
مجموع 66,094.3 100.0
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در گذاری  يه  سرما يای  ا Q مز U É B E C

اقتصادی با درھای باز به روی 
بازارھای خارجی

ميليارد 88.4 به ارزش واردات بين المللی
)2013(دالر 

(%)توزيع به تفکيک مناطق جھان –واردات 

منطقه 2004 2013
ایاالت متحده 35.8 33.4
اتحادیه اروپا 24.6 22.3
آسيا 17.5 18.7
آفریقا 5.4 7.3
آمریکای التين 5.7 3.7
خاورميانه 1.1 0.9
سایر کشورھا 9.9 13.7
مجموع 100.0 100.0

2014، دسامبر Institut de la statistique du Québec: منبع
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در گذاری  يه  سرما يای  ا Q مز U É B E C

شبکه حمل و نقل پيشتاز
Québec  المللی دارای سه فرودگاه بين )Montréal-TrudeauوMontréal-

Mirabel وQuébec City  ( ای و محلی است؛ فرودگاه منطقه 82و

ھزینه فرود در فرودگاهMontréal-Mirabel  برای پروازھای باربری بطور ميانگين
.و تورنتو است ھای نيویورک،بوستن درصدکمتر از ھزینه فرود در فرودگاه 85تا  75

بندرMontréal و بدون وقفه در  کانادا استکل شرق ترین بندر کانتينری در  بزرگ
.  سرتاسر سال کار می کند

نرخ رقابتی حمل و نقل و راه و ترابری مرزی کارآمد.

دھد انادا و ایاالت متحده را به ھم پيوند میکه تمام مناطق ک اه آھنیيستم رس .
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در گذاری  يه  سرما يای  ا Q مز U É B E C

عملياتی یھا نهیترین ھز باصرفهیکی از 
ترین در جھان  ھزینه نيروی کار مقرون به صرفه، نرخ برق که در بين پایين

المللی بسيار  است و ميزان معقول قيمت اجاره، کبک را در مقياس بين

.  رقابتی کرده است

 درصد از  9.7، به طور ميانگين، در کبک 1ھای عملياتی تجاری ھزینه

.ایاالت متحده کمتر است

 در بين کالن شھرھای کانادایی و آمریکایی که جمعيتی بيش از دو

قرار در رأس شھرھای مقرون به صرفه Montréalميليون نفر دارند، 

.دارد

شھرھا،  از لحاظ رقابتی بودن ھزینه Québec بين شھرھای رده خودش

. در رتبه اول جای دارد) تا دو ميليون نفر 500،000ساکنين بين (

44

. و ماليات بر درآمد است و ماليات، آب و برق، ھزینه سرمایه حمل و نقلاجاره تسھيالت، ، عملياتی ساالنه شامل نيروی کارھزینه ھای 1
2014چاپ  جاری بين المللی، ت ناطقبرای ھزینه ھای م KPMG راھنمای: منبع



در گذاری  يه  سرما يای  ا Q مز U É B E C

تر است ارزانمکان  )Leasing(اجاره 

ھزینه اجاره فضای کار
2014-) سال/ در ھر متر مربع$ (

1انبار                                2دفتر        

Montréal 51.13 484.38

اوتاوا 59.20 511.29

ونکوور 96.34 585.02

تورنتو 58.02 614.73

کالگری 102.26 624.31

مترمربع یا بيشتر، بدون محاسبه ماليات، بيمه، تعمير و نگھداری، تأسيسات و مستخدمين سرایدار 4،645ھزینه اجاره خالص برای یک انبار با مساحت  1
ھزینه ناخالص دفتر در ساختمانھای در سطح مرکز شھر، شامل ماليات، بيمه، تعمير و نگھداری، تأسيسات و مستخدمين سرایدار 2

North America Highlights, Q3 2014، (Colliers International) معدن بين المللی: منبع
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در گذاری  يه  سرما يای  ا Q مز U É B E C

ھای مالياتی در آمریکای شمالی ترین نرخ پایينیکی از 

.برای ایالت متحده، جدول نرخھای مؤثر در تجارتھای توليدی را نشان می دھد1

2014سال ،Investissement Québec and Raymond Chabot Grant Thornton: منبع

2014 –مقايسه نرخ ھای مالياتی 
شرکت ھای توليدی
(%) 1نرخ ماليات قطعی

Québec 26.90

کارولينای شمالی 35.94

ميشيگان 36.62

ماساچوست 37.05

ایلينوی 37.47

نيوجرسی 37.70

کاليفرنيا 37.87

پنسيلوانيا 42.14

نيویورک 43.54
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در گذاری  يه  سرما يای  ا Q مز U É B E C

گذاران مھاجر هيھای تجاری برای سرما تيموقع

راه اندازی شده استQuébec در تی که از قبلارخرید تج

 تعداد کارآفرینان جدید به اندازه کافی نيست که صاحبان تجارت که بازنشسته
جایگزین کنند؛ می شوند را

راه اندازی شده ای برای  قبلاز ھای  تجارتی ھای مختلف اقتصاد در بخش
   ؛ستاخرید موجود  

گذاران مھاجر است تا بدون اینکه نياز باشد  این فرصتی مناسب برای سرمایه
.شروع کنند در چالشی جالب برنده شوندصفر از 
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در گذاری  يه  سرما يای  ا Q مز U É B E C

،برای پروژه ھای تجاری شما
Investissement Québec  تواند در موارد زیر به شما  می

:کمک کند

ھای مالی؛ برنامه

ھای مالی رقابتی؛ مشوق مندی از مزايای  بھره

 صنعتی؛صحيح بدست آوردن اطالعات

المللی؛ ایجاد اتحاد راھبردی و سازنده با شرکای محلی و بين

 آل که مناسب نيازھای شماست ایده مکانییافتن.
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ندی جمع ب

خانواده و —به شما Québecمواردی که
:دھد می ارائه—ھای تجاری شما پروژه

 آمریکای کارائی کيفيتی استثنائی از زندگی که ترکيبی از
شمالی و افسون اروپا است

مکانی امن برای خانواده

صرفه، سيستم آموزشی با  به مسکن مقرون
ھای بھداشتی رایگان در  استانداردھای باال و مراقبت

تمامی نقاط دنيا

 دسترسی عمده به بخش وسيعی از منطقه آزاد تجاری
در آمریکای شمالی

ھای تجاری ھزینه عملياتی پایين برای شرکت

کرده و با استعداد نيروی کار تحصيل

وری برتر آاقتصاد نوین با رشد در بخش فن

ھای تجاری شما حمایت دولت از پروژه
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متشکر ا  شم وجه  ت ز  ميا

      www.investquebec.com:ھای سرمايه گذاری برای پروژه
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/investors  :ھای مرتبط با مھاجرت برای پرسش


