QUÉBEC:
مکانی فوق العاده برای زندگی
وسرمايه گذاری

موارد مورد بررسی
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پنج دليل برای انتخاب Québec

•

نمايی از شھر Québec

•

کيفيت زندگی

•

سيستم آموزش و بھداشت

•

مزايای سرمايهگذاری در Québec

پنج دليل برای انتخاب ...Québec
 .1يک سرزمين پھناور و استقبال کننده؛
 .2کيفيت استثنايی زندگی برای شما و خانوادهاتان؛
 .3دارای يکی از بھترين سيستمھای آموزش و پرورش در دنيا برای کودکانتان؛
 .4يک جامعه آزاد و دموکراتيک؛
 .5با اقتصادی باز و پويا که موقعيتھای تجاری فراوانی را فراھم میکنند.
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نمايی از QUÉBEC
موقعيت جغرافيايی
•
•  Montréalبزرگترين شھر آن ،در نزديکی شھرھای مھمی

 Québecدر بخش شمال شرقی آمريکای شمالی واقع شده است.

چون نيويورک ،بوستون ،فيالدلفيا ،تورنتو ،ديترويت و شيکاگو
قرار دارد.

•
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 St. Lawrenceکه يکی از مھمترين رودخانهھای جھان
است Great Lakes ،را به اقيانوس اطلس پيوند میدھد.

نمايی از QUÉBEC
منطقه وسيع زمين در Québec
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•

 Québecبزرگترين استان در ميان  10استان کانادا است )1.7
ميليون کيلومتر مربع(.

•

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

•

فراوانی منابع طبيعی.

•

بيش از يک ميليون درياچه و ھزاران رودخانه.

•

نيمی از مساحت آن را جنگل فرا گرفته است.

•

دارای ثروت عظيمی از منابع معدنی زيرزمينی است.

نمايی از QUÉBEC
آب و ھوا
•

آب و ھوای معتدل در جنوب ،جايی که اکثريت جمعيت در آن ساکن ھستند.

چھار فصل کامالً متفاوت
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•

بھار :برفھا شروع به آب شدن میکند؛ دما روبه افزايش میرود؛

•

تابستان :دوره گرما ،کمال مطلوب برای انجام فعاليتھای مناسب در ھوای آزاد؛

•

پاييز :دما روبه کاھش میرود ،برگ درختان تغيير رنگ میدھند ،و با نزديک

•

شدن زمستان طبيعت دستخوش تغيير میگردد؛

•

زمستان :سردترين دوره ،مناسب برای انجام ورزشھای زمستانی.

نمايی ازQUÉBEC
جمعيت و خصوصيات آن
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•

 Québecبا  8.5ميليون نفر جمعيت ،دومين استان پرجمعيت
کاناداست؛

•

جمعيت آن با جمعيت سوئيس و اتريش قابل مقايسه است؛

•

مرکز استان  ،Québecشھر  Québecاست؛

•

نزديک به  50درصد از جمعيت در منطقه  Montréalساکن
است؛

•

 13.7درصد از ساکنان  Québecاز اتباع کشورھای ديگر
ھستند.

نمايی ازQUÉBEC
جامعه فرانسهزبان
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•

فرانسه زبان رسمی ،زبان دولت و زبان رايج برای کار،
آموزش ،ارتباطات ،کسب و کار ،و تجارت است.

•

 77.1درصد از جمعيت در خانه به زبان فرانسه 7.4 ،درصد
به انگليسی 13.2 ،درصد به زبانی ديگر ،و  2.3درصد به دو يا
چند زبان صحبت میکنند.

نمايی ازQUÉBEC
ارزشھای مشترک
•
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 Québecيک جامعه آزاد و دمکراتيک است؛

•

دولت آن غيردينی است؛

•

دارای جامعهای چندحزبی است؛

•

جامعه مبتنی بر حاکميت قانون؛

•

جامعهای که در آن مردان و زنان برابرند.

QUÉBEC
منطقهای شناخته شده
به دليل کيفيت زندگی آن

کيفيت زندگی

کيفيت زندگی

داليل بسيار برای اينکه Québec
مکانی مناسب برای داشتن يک زندگی خوب است
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•

ھزينه زندگی مقرون به صرفه

•

يک محيط امن

•

فرھنگ غنی و متنوع

•

تسھيالت بسيار برای تفريح و ورزش

•

سنت آشپزخانهای منحصر به فرد در آمريکای شمالی

کيفيت زندگی
شاخصھای بين شھری سطح قيمت کاال برای مصرف کننده
ترکيب متوسط شھری = 100
اکتبر 2018

1

تفاوت قيمت در مقايسه با مونت(%) 3

شاخص1

شھر

-

93

Montréal

8.6

101

کلگری

9.7

102

اوتاوا

11.8

104

ونکوور

17.2

109

تورنتو

اين جدول تفاوت قيمت مصرف کننده را به طور يکسان برای انتخاب کاال و دريافت خدمات در يک نقطه و زمان مشخص شده ،نشان میدھد .قيمتھا شامل ماليات فروش است.
منبع :اداره آمار کانادا ،Statistics Canada ،جدول  ،18-10-0003-01اکتبر 2019
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کيفيت زندگی

مسکن مقرون به صرفه
ميانگين اجاره ماھانه )دالر(20192 -
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ميانگين قيمت معامالت فروش خانه
)دالر( –20191

مناطق شھر

835

271,000

گاتينو
)(Gatineau

855

280,000

شھر Québec

835

413,500

Montréal

1,300

438,800

کالگری

1,370

442,000

اوتاوا

1,540

854,600

تورنتو

1,715

928,000

ونکوور

1ميانگين قيمت فروش مسکن موجود ،فروخته شده از طريق مالتيپل ليستينگ سرويس ) .(MLS: Multiple Listing Serviceپيشبينیھای انجام شده در  12سپتامبر 2019
2آپارتمان دو خوابه
منبع :شرکت وام و مسکن کانادا ) ،(CMHC: Canadian Mortgage and Housing Corporationچشمانداز بازار مسکن )،(Housing Market Outlook
ھاياليتس ) (Highlightsدر سطح استان 24 ،اکتبر 2019

کيفيت زندگی

مقايسه قيمت خانه دوطبقه برای يک خانواده
قيمتميانه فروش )2019 – ($

شھر

358,563

Québec

742,200

Montréal

1,308,641

تورنتو

2,128,690

ونکوور

منبع :رويال لپاژ ) ،(Royal LePageگزارشی از قيمت مسکن در کانادا ،سه ماھه سوم سال 2019
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کيفيت زندگی

مقايسه قيمت آپارتمان با مالکيت مشترک زمين ساختمان
قيمتميانھفروش )2019 – ($

شھر

240,448

Québec

409,181

Montréal

618,391

تورنتو

739,057

ونکوور

منبع :رويال لپاژ ) ،(Royal LePageگزارشی از قيمت مسکن در کانادا ،سه ماھه سوم سال 2019
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کيفيت زندگی

 :Québecمحيطی امن
•

آمار قتل در  5 Québecبار کمتر از اياالت متحده آمريکا کمتر است.

•

 Montréalو شھر  Québecامن ترين مراکز شھری در کانادا ھستند.

•

قتل در ھر  100,000نفر جمعيت توسط سرشماری مناطق شھری
):(2018
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•

شھر 0.37 :Québec

•

1.11:Montréal

•

ونکوور1.66 :

•

تورنتو2.26 :

•

ادمونتون2.60 :

منبع  :اداره آمار کانادا ،Statistics Canada ،جدول  35-10-0177-01و
دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرايم )(UNODC

کيفيت زندگی

فرھنگی غنی و متنوع
ھنرمندان مطرح در سطح بينالمللی:
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•

سلين ديون )(Céline Dion

•

سيرک دو سليل )(Cirque du Soleil

•

ارکستر سمفونی (OSM) Montréal

•

دنيس ويلنوو ) ،(Denis Villeneuveفليپ فالردو (Phillippe
) ،Falardeauژان-مارک واليه ) (Jean-Marc Valléeو زاويار دالن
) (Xavier Dolanفيلمسازانی ھستند که با بزرگترين ستارگان ھاليوودی کار
می کنند.

کيفيت زندگی

فرھنگی غنی و متنوع
جشنواره ھا مکانھای عمومی را در طول سال زنده نگه می دارند.
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•

جشنواره بين المللی جازMontréal؛

•

جشنواره تابستانی شھر Québec؛

•

جشنواره موسيقی فرانسه زبان؛

•

جشنواره فقط برای خنده؛

•

جشنواره شبھای آفريقا؛

•

جشنواره فرھنگھای جھانی شھر دراموند؛

•

جشنواره نورMontréal؛

•

کارناوال زمستانی شھر Québec

کيفيت زندگی

تفريح و ورزش برای ھمه
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•

 300زمين گلف ،که بسياری از آنھا در نزديکی شھرھای بزرگ
ھستند؛

•

بيش از  12,000کيلومتر مسير دوچرخهسواری در شھرھا و
حومه؛

•

 70پيست اسکی؛

•

 4کازينوی مطرح در سطح جھانی؛

•

بيش از  33,000کيلومتر مسير شخصشده برای خودروھای روی
برف )(Snowmobile؛

•

 27پارک ملی؛

•

جاذبهھای  Québecرا با QuébecOriginalکشف کنيد
)(www.quebecoriginal.com

کيفيت زندگی

آشپزی براساس شيوهی زندگی!
•

چه به غذاھای لذيذ ،غذاھای بينالمللی و يا غذاھای
سالم عالقمند باشيد ،ھنر آشپزی در  Québecاز
اھميت خاصی برخوردار است.

•

»رستوران  !Toquéجواھری است که به تنھايی
انتظارات غذايی کل شھر را باال برده است .صرف
غذا در اين مکان برای ھر کسی که غذای عالی با
تزيينات خيرهکننده را تحسين میکند ،واجب است«.

)نظر نيويورک تايمز درباره يکی از بھترين رستورانھای (.Montréal
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آموزش و پرورش

سيستم آموزشی

آموزش و پرورش:
اولويت اصلی
•

دولت  Québecحدود  6.3درصد از توليد ناخالص داخلی خود را به
آموزش اختصاص میدھد؛

•
• نرخ بيکاری در ميان افراد فارغ التحصيل از دانشگاهھای Québec

اين نرخ باالتر از نرخ متوسط کشورھای  OECDاست  5.1درصد؛
بسيار پايين بوده ،يعنی  3.8درصد است )در سال (2018
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سيستم آموزشی

آموزش و پرورش در Québec
شبکه موسسات شامل
• دولتی و خصوصی
• فرانسه و انگليسی زبان

چھار سطح آموزش
• ابتدايی )شامل پيش دبستانی(
• متوسطه
• کالج
• دانشگاه
حضور در مدرسه از  6سالگی اجباری است
سطوح ابتدايی ،متوسطه و کالج در سيستم ھای دولتی رايگان است
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سيستم آموزشی
تحصيالت کارشناسی ارشد به باال
درجه دکتری 3 :سال به باال

تحصيالت کارشناسی ارشد به باال
درجه کارشناسی ارشد 2 :سال
گواھی يا ديپلم 1 :سال
تحصيالت کارشناسی
درجه کارشناسی 3 :يا  4سال
گواھی يا ديپلم 1 :يا  2سال

دانشگاه
تحصيالت فنی 3 :سال

تحصيالت پيش دانشگاھی  2 :سال

کالج

ادامه تحصيالت
تحصيالت
عمومی

تحصيالت فنی و حرفه ای :بطور متوسط  2سال

5
ادامه تحصيالت
آموزش عمومی
تحصيالت پيش متوسطه
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بازار کار

4

3

2

1

تحصيالت متوسطه و تحصيالت عمومی 5 :سال
دبستان 6 :سال
کودکستان )اختياری( 2 :سال

•منبع :وزارت آموزش ،تفريح و ورزش و وزارت
مھاجرت و جوامع فرھنگی ،تحصيل در  Québecسال
.2008

سيستم آموزشی

زبان آموزش
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•

فرزندان مھاجرانی که مدارس دولتی را انتخاب میکنند ،بايد تا
پايان تحصيالت متوسطه خود در مدارس فرانسوی زبان حضور
پيدا کنند.

•

در سطوح کالج و دانشگاه ،دانشجويان میتوانند در موسسات
فرانسوی يا انگليسی زبان حضور پيدا کنند.

سيستم آموزشی

شبکه دانشگاھی که به خوبی تثبيت يافته است
فھرست دانشگاهھايی که در کبک مستقرند
Université de Montréal
Université Laval
Université de Sherbrooke
 و ده شعبه آنUniversité du Québec

فرانسه زبان

HEC Montréal
École Polytechnique de Montréal
McGill University
Concordia University

انگليسی زبان

Bishop’s University
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سيستم آموزشی

دانشگاهھای شناخته شده در سطح جھان
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•

 :McGillرتبه  35در بين برترين دانشگاهھای جھان )طبق رتبهبندی
دانشگاهھای جھان  ،QSسال (2020

•

 :HEC Montréalرتبه ی  11در بين برترينھای رشته کارشناسی ارشد
مديريت بازرگانی ) (EMBAدر جھان) .مجله  ،CEOسال (2017

•

 :Université de Montréalجايگاه  34در بين بھترين دانشگاهھا در
زمينه علوم کامپيوتر در سراسر جھان )رتبهبندی دانشگاه Time Higher
 ،Education Worldسال (2019

•

 ،Montréalبھترين شھر دانشگاھی در کل آمريکای شمالی و جنوبی و رتبه
ششم در سطح جھان )طبق رتبهبندی بھترين شھرھای دانشجويی در جھان ،QS
سال (2019

سيستم آموزشی

ھزينهھای شھريه در  - Québecاز کمترينھا در کانادا
شھريه برای دانشجويان دوره

کارشناسی1

مقايسه شھريهھا در  Québecو نقاط ديگر کانادا
دوره مديريت بازرگانی )(2019-2020
دانشجويان خارجی )به دالر/در سال(

ساکنين )به دالر /در سال(

28,065

3,972

)HEC Montréal (Québec

51,820

4,650

)McGill University (Québec

51,851

9,214

University of British Columbia

61,181

15,245

University of Toronto

 1شھريه و ساير ھزينهھای مورد نياز
منابع :وبسايتھای دانشگاهھا
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دانشگاه

سيستم بھداشت

سيستم بھداشت

سالمت
•

نرخ اميد به زندگی ساکنان استان  Québecبين باالترين رتبهھا در جھان است؛
)(Institut de la statistique du Québec

•

مراکز بيمارستانی جديد ،از جمله مرکز بيمارستان دانشگاه مونترال

)) (CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréalو
مرکز بھداشت دانشگاه MUHC (the McGill University Health ،McGill
) ،Centreبا فنآوری پيشرفته و پرسنل پزشکی بسيار متخصص.
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سيستم بھداشت

سيستم ھمگانی تحت مديريت دولت
•

خدمات پزشکی و بيمارستانی رايگان

•

تازهواردان عموما ً پس از يک دوره انتظار سه ماھه قادر به دريافت بيمه خدمات درمانی ھستند؛

•

بيمه دارويی برای ھمه شھروندان )طرح دولتی يا خصوصی(؛

•

طرح بيمه دولتی برای کارگران در صورت بروز تصادفات کاری يا بيماریھای صنعتی؛

•

طرح بيمه دولتی خودرو از ھمه شھروندان  Québecدر صورت بروز صدمات ناشی از تصادفات خودرو در ھر
نقطهای از جھان ،فارغ از اينکه چه کسی مقصر است ،حمايت میکند.

31

اقتصادی مدرن،
خالق و متنوع...

مزايای سرمايهگذاری در
Québec

مزايای سرمايهگذاری در Québec

دارای اقتصاد جھانی
•

توليد ناخالص داخلی ) (GDPمعادل  439ميليارد دالر ) ،(2018که نمايانگر  20درصد اقتصاد کانادا است؛

•

استاندار خوب زندگی با سرانه توليد ناخالص داخلی به ارزش  52,384دالر در سال 2018؛

•

نگاھی متمرکز به بخش خدمات ،که  72درصد توليد ناخالص داخلی را تشکيل میدھد؛

•

بخش توليد  90درصد صادرات کاال و  58درصد مخارج بخش تحقيقات و توسعه را پوشش میدھد.

•

شبکهھای برق آبی آن يکی از مطمئنترين در جھان؛

•

نيروی کار واجد شرايط ،تحصيل کرده و چند زبانه.
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مزايای سرمايهگذاری در Québec

بخشھای کليدی اقتصاد Québec
ھوافضا
•
•

 Montréalھم رتبه با سياتل و تولوز ،يکی از مراکز عمده ھوافضا در
جھان است.
اين شھر خانه اصلی پيمانکاران بزرگی ھمچون Bombardier
Pratt & ،CAE ، Bell Helicopter Textron ،Aerospace
 Whitney Canadaاست.

فناوری اطالعات و چندرسانهای
•

•
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گروه  IBM ،Dassault Systèmes ،CGIو  Fujitsuو ھمچنين
 ،Ubisoftيکی از طراحان و توليدکنندگان پيشگام بازیھای ويدئويی،
 Québecرا برای انجام فعاليتھای خود انتخاب کردهاند.
 Montréalمرکز عمده جھانی برای تحقيقات ھوش مصنوعی است
)…(Google, Microsoft, Facebook

مزايای سرمايهگذاری در Québec

بخشھای کليدی اقتصاد Québec

)ادامه(

مخابرات
• صنعتی پويا بر اساس نوآوری.
•  Québecافتخار می کند که شرکتھای بزرگی از جمله:
• Ericsson ،Vidéotron ،Telus ،Cogeco ،Rogers ،Bell Enterprises
)مرکز پژوھشی در  (Montréalدر آن قرار دارند.
صنايع حساس الکترونيکی )(Microelectronics
• صنعت در حال رشد با نزديک به صد شرکت فعال در زمينهھای گوناگون :نيمه
ھادیھا ،طراحی مدارھا ،ساخت و مونتاژ قطعات الکترونيکی.
• شرکتھای پيشرو در صنعت از قبيل:
)IBMمونتاژ و آزمايش تراشه ھا()Matrox ،راه حلھای تصويربرداری(،
)Teledyne Dalsaتوليد نيمه ھادی ھا(
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مزايای سرمايهگذاری در Québec

بخشھای کليدی اقتصاد Québec

)ادامه(

علوم زيستی
•

 Québecمرکز اصلی در آمريکای شمالی برای توليد محصوالت دارويی ،فناوری پزشکی ،بيوتکنولوژی و تحقيقات پزشکی است.

•

اکتشافات بزرگ بين المللی از قبيل  ،3TC/Epivirاولين درمان مؤثر برای ) HIVايدز( و  ،SINGULAIRکه برای درمان آسم مزمن بکار
میرود.

•

بسياری از شرکتھای برجسته جھان ،از جمله  Pfizer ،Galderma ،GlaxoSmithKline ،Merckو غيره در  Québecفعاليت
دارند.
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مزايای سرمايهگذاری در Québec

بخشھای کليدی اقتصاد Québec

)ادامه(

تجھيزات حمل و نقل زمينی
•
•

•

اين بخش شامل  620کسب و کاراست که بيش از  32,000نفر را استخدام کار کرده است.
شرکتھای برجسته بينالمللی ھمچون Bombardier Transportation,
Bombardier Recreational Products, Nova Bus, Paccar, Prévost Car
در اين شھر قرار دارند.
مراکز متعدد تحقيقاتی در زمينه خودروھای الکتريکی

کشاورزی-غذايی
•
•
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مواد خام با کيفيت باال و صادرات محصوالت در سراسر دنيا ) 8.6ميليارد دالر در سال
(2018
حضور شرکتھای چند مليتی مانند ،Danone ،Barry Callebaut
 Parmalat ،Kraft ،Frito Layو .Saputo

مزايای سرمايهگذاری در Québec

بخشھای کليدی اقتصاد Québec

)ادامه(

فن استخراج و ذوب فلزات )(Metallurgy
•
•
•

آلومينيوم ،فوالد و چدن ،مس ،روی و آلياژھای آھن از جمله فلزات اصلی ھستند که
در  Québecفرآوری میشوند.
 Québecچھارمين توليدکننده بزرگ آلمينيوم اوليه در دنياست.
حضور شرکتھای چندمليتی،Aluminerie Alouette ،Alcoa :
 ،GlencoreXstrata ،ArcelorMittalو Rio Tinto Aluminum

آپتيک و فوتونيک )(Optics-Photonics
•
•
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مراکز تخصصی متعدد مانند موسسه ملی آپتيک )(INO
بسياری از شرکتھای پيشتاز مانند  TeraXion ،ABB ،EXFOو MPB
 Communicationsاستان  Québecرا برای فعاليتھای خود انتخاب کردهاند.

مزايای سرمايهگذاری در Québec

بخشھای کليدی اقتصاد Québec

)ادامه(

ساختمانسازی
•
•

 48ميليارد دالر سرمايهگذاری در سال 2018
شرکتھای مھندسين مشاور بنام بينالمللی ،مراکز تحقيقاتی بسيار و زمينهھای
مختلف تخصصی مطرع از قبيل ساختمان سازی و ساخت سدھای توليد برق آبی.

گردشگری
•
•
•
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در سال  35 ،2018ميليون گردشگر از کبک بازديد کردند  ،که  4ميليون از آنھا
از کشورھای خارجی بودند.
اين گردشگران  10.4ميليارد دالر خرج کردند که  3.8ميليارد دالر از آن سھم
گردشگران خارجی بوده است.
کبک دومين استان کانادا است که بيشترين بازديد کننده را دارد.

مزايای سرمايهگذاری در Québec

بخشھای کليدی اقتصاد Québec

)ادامه(

محيط زيست
•  Québecدارای استاندارد باالی حفظ محيط زيست بوده و يک طرح توسعه پايدار برای صنايع خود ايجاد
کرده است.
• تخصص وسيع در پردازش انتشار آاليندھا ،و توليد انرژیھای تجديدپذير از قبيل الکتريسيته آبی و انرژی باد.
•

40

پيشگام در زمينه فناوری جديد و پاک.

مزايای سرمايهگذاری در Québec

فراوانی منابع طبيعی
منابع معدنی
•  Québecدر بين توليدکنندگان اصلی آھن ،روی ،نيکل ،نقره ،طالی و مس جھان قرار دارد.
• شرکتھای بينالمللی) Goldcorp :طال() Tata Steel ،آھن()Jilin Jien Nickel Industry ،روی(
منابع جنگلی
•  20 : Québecدرصد جنگلھای کانادا و  2درصد جنگلھای دنيا.
•  Québecبيش از نيمی از توليد کاغذ روزنامه کانادايی را پوشش میدھد و کانادا بزرگترين توليدکننده کاغذ
روزنامه در دنياست.
منابع آبی
• يکی از بزرگترين منابع آب شيرين در دنيا.
• توليد برق که با يکی از ارزانترين نرخھای آمريکای شمالی به فروش میرسد.
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مزايای سرمايهگذاری در Québec

اقتصادی با درھای باز به
روی بازارھای خارجی
مقصد صادرات بينالمللی کاال در سال 2018
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کل سھم صادرات )(٪

ا رزش
)ميليون دالر(

کشور

69.7

64,264

اياالت متحده

3.9

3,609

چين

2.3

2,090

مکزيک

1.8

1,640

فرانسه

1.7

1,590

آلمان

1.7

1,587

ژاپن

1.6

1,464

ھلند

1.3

1,215

انگلستان

1.3

1,173

کره جنوبی

1.2

1,127

سوئيس

13.5

12,452

ساير کشورھا

100.0

92,210

مجموع

منبع :مؤسسه آمار کبک ) 4 ،(Institut de la statistique du Québecنوامبر 2019

مزايای سرمايهگذاری در Québec

اقتصادی با درھای باز به
روی بازارھای خارجی
محصوالت اصلی صادراتی  Quèbecدر سال
2018
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کل سھم صادرات
)(%

ا رزش
)ميليون دالر(

محصوالت

8.3

7,678.9

انواع طياره و ھواپيماھای ديگر

7.2

6,633.4

آلومينيوم خام

5.6

5,132.3

انواع توربوجت و ھواپيماھای ملخی

3.2

2,983.3

سنگ آھن و کنستانتره

2.8

2,562.6

نفت پااليش شده

1.9

1,785.8

کاميونھای حمل و نقل کاال

1.8

1,662.1

الوار چوبی

1.6

1,504.5

کاغذ روزنامه

1.5

1,430.3

سيم ھای مسی

1.5

1,424.1

مس تصفيه شده و آلياژھای مسی

64.4

59,413.0

ساير محصوالت

100.0

92,210.3

مجموع

منبع :مؤسسه آمار کبک ) 4 ،(Institut de la statistique du Québecنوامبر 2019

مزايای سرمايهگذاری در Québec

اقتصادی با درھای باز به
روی بازارھای خارجی
مبدأ واردات بينالمللی کاال در سال 2018
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کل سھم واردات
)(%

ا رزش
)ميليون دالر(

کشور

37.0

38,110

اياالت متحده

12.2

12,570

چين

4.8

4,974

مکزيک

4.6

4,692

آلمان

3.3

3,441

انگلستان

3.2

3,245

برزيل

3.1

3,165

فرانسه

2.8

2,833

ايتاليا

2.5

2,539

ژاپن

2.3

2,385

ھلند

24.2

24,945

ساير کشورھا

100.0

102,899

مجموع

منبع :مؤسسه آمار کبک ) 4 ،(Institut de la statistique du Québecنوامبر 2019

مزايای سرمايهگذاری در Québec

شبکه حمل و نقل پيشتاز
•  Québecدارای سه فرودگاه بينالمللی ) Montréal-Trudeauو Montréal-Mirabel
و  (Québec Cityو  82فرودگاه منطقهای و محلی است؛
• ھزينه فرود در فرودگاه  Montréal-Mirabelبرای پروازھای باربری بطور ميانگين
 75تا  85درصد کمتر از ھزينه فرود در فرودگاهھای نيويورک،بوستن و تورنتو است.
• بندر  Montréalبزرگترين بندر کانتينری در کل شرق کانادا است و بدون وقفه در سرتاسر سال کار
میکند.
• نرخ رقابتی حمل و نقل و راه و ترابری مرزی کارآمد.
• سيستم راه آھنی که تمام مناطق کانادا و اياالت متحده را به ھم پيوند میدھد.
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مزايای سرمايهگذاری در Québec

برای شرکتھا :يکی از باصرفهترين ھزينهھای

عملياتی1

• ھزينهھای رقابتی نيروی کار
• يکی از پايينترين نرخھای برق در جھان
• قيمت معقول اجارهھا
• نرخ ماليات رقابتی
• در بين شھرھای بزرگ آمريکای شمالی ،از لحاظ ھزينهھای رقابتی  Montréalدر رأس قرار دارد
• شھر  ،Québecبين مناطق شھری که از لحاظ وسعت با ھم قابل مقايسه ھستند ،در سطح جھان در رتبه اول جای دارد.

1ھزينه ھای عملياتی ساالنه شامل نيروی کار ،اجاره تسھيالت ،حمل و نقل ،آب و برق ،ھزينه سرمايه و ماليات و ماليات بر درآمد است.
منبع :راھنمای  KPMGبرای ھزينه ھای مناطق تجاری بينالمللی ،چاپ 2016
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مزايای سرمايهگذاری در Québec

اجاره ) (Leasingمکان ارزانتر
است
ھزينه اجاره فضای کار
) $در ھر متر مربع /سال( 2019 -
دفتر2

ساختمان

صنعتی1

مناطق شھری

258.23

66.84

Montréal

374.26

92.25

تورنتو

478.89

139.28

ونکوور

 1ھزينه اجاره خالص ،بدون محاسبه مالياتھای امالک و ھزينهھای عملياتی
 2ھزينه خالص دفتر در مرکز شھر
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منبع :خدمات امالک و مستغالت تجاری کانادا ) ،(CBREآمار مربوط به ھر سه ماه ،سه ماھه سوم سال 2019

مزايای سرمايهگذاری در Québec

يکی از پايين ترين نرخ ھای مالياتی
در کانادا
مقايسه نرخ ھای مالياتی شرکتھای سھامی 2019 -
نرخ مالياتی قطعی(٪) ١

26.5

آنتاريو

26.6

Québec

27.0

آلبرتا

27.0

بريتيش کلمبيا

29.0

نيوبرانزويک

31.0

نووسکشيا

 1نرخ ماليات ترکيبی دولت فدرال و نرخ ماليات استانی
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منبع :شرکت سرمايه گذاری کبک )  (Investissement Québecو  ،Raymond Chabot Grant Thorntonسال 2018

مزايای سرمايهگذاری در Québec

موقعيتھای تجاری برای
سرمايهگذاران مھاجر
خريد تجارتی که از قبل در  Québecراهاندازی شده است
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•

تعداد کارآفرينان جديد به اندازه کافی نيست که صاحبان تجارت که
بازنشسته میشوند را جايگزين کنند؛

•

در بخشھای مختلف اقتصادی تجارتھای از قبل راه اندازی شدهای
برای خريد موجود است؛

•

اين فرصتی مناسب برای سرمايهگذاران مھاجر است تا بدون اينکه
نياز باشد از صفر شروع کنند در چالشی جالب برنده شوند.

مزايای سرمايهگذاری در Québec

برای پروژهھای تجاری شما،
Investissement Québec
میتواند به شما کمک کند:
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•

با طرحھای مختلف مالی؛

•

بھرهمندی از مزايای مشوقھای مالی رقابتی؛

•

بدست آوردن اطالعات صحيح صنعتی؛

•

ايجاد اتحاد راھبردی و سازنده با شرکای محلی و بينالمللی؛

•

يافتن مکانی ايدهآل که مناسب نيازھای شماست.

در خاتمه

آنچه که  Québecبه شما—خانواده و پروژهھای تجاری
شما—ارائه میدھد:
•

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

•

مکانی امن برای خانواده

•

مسکن مقرونبهصرفه ،سيستم آموزشی با استانداردھای باال و مراقبتھای بھداشتی رايگان در تمامی نقاط دنيا

•

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

•

ھزينه عملياتی پايين برای شرکتھای تجاری

•

نيروی کار تحصيلکرده و با استعداد

•

اقتصاد نوين با رشد در بخش فنآوری برتر

•

حمايت دولت از پروژهھای تجاری شما
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از توجه شما متشکريم!

ژانويه 2020
www.investquebec.com

