ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗﺎﻣت
آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﱰ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣزاﯾﺎ
ﻣﺳﺎﻓرت آﺳﺎن
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭروﻧد ﺳﻧت ﮐﯾﺗس و ﻧوﯾس ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑدون وﯾزا ﺑﮫ  141ﮐﺷور
در ﺟﮭﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻧﮕن و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی ﻣﮭم در
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و آﺳﯾﺎ ،ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻣر ﮐﺷورھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ اﯾن ﻓﮭرﺳت اﻓزوده ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز
داﺷﺗﯾد ﺑﮫ ﮐﺷوری ﺑﮫ ﺟز اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻧت ﮐﯾﺗس و ﻧوﯾس
ﻓرآﯾﻧد درﯾﺎﻓت وﯾزا در ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن را آﺳﺎن و راﺣت ﺧواھد ﮐرد.

از ﻓرﺻتھﺎی ﺗﺟﺎری ﺟدﯾد ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﯾد
دارﻧدﮔﺎن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻧت ﮐﯾﺗس و ﻧوﯾس از ﻣزاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮭرهﻣﻧد ﻣﯽ
ﺷوﻧد:
اﮔر ﺳﺎﮐن ﮐﺷور ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ھﯾﭻ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑرای درآﻣد ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺛروت ،ھدﯾﮫ ،ارث
ﯾﺎ داراﯾﯽھﺎی ﺧود ﭘرداﺧت ﻧﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺑﻌﻼوه ،در ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮭرهﻣﻧد ﻣﯽﺷوﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در ﺗﻣﺎم ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﺎراﺋﯾب ﺑدون ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ،ﺗﺟﺎرت ﮐﻧﯾد.

ﻓرآﯾﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺳرﯾﻊ  60روزه ﺳﻧت ﮐﯾﺗس و
ﻧوﯾس
ﻓرآﯾﻧد درﺧواﺳت ﺳرﯾﻊ ) (AAPﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد دوﻟت ﺳﻧت ﮐﯾﺗس و ﻧوﯾس رﺳﯾده و از
اﮐﺗﺑر  2016اﺟﺎزه ﻣﯽدھد درﺧواﺳتھﺎی اﻗﺎﻣت از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺗﺳرﯾﻊ ﺷده و در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ  60روزه ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار
ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﺎ اراﺋﮫ درﺧواﺳت از طرﯾق  ،AAPﻣﯽﺗواﻧﯾد ظرف  60روز ﻓرآﯾﻧد را
طﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌﺿﯽ از درﺧواﺳتھﺎ طﯽ ﻣدت  45روز ﺗﮑﻣﯾل ﺷدﻧد.
ﻧرخھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ) AAPھﻣراه ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﭘﯾشﭘرداﺧت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت(

ﻗﺎره

آﻣرﯾﮑﺎ )ﮐﺎراﺋﯾب(

ﭘﺎﯾﺗﺧت

ﺑﺎﺳﺗر

-

ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اﺻﻠﯽ 25,000.00 :دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ

-

ﻓرزﻧدان <  61ﺳﺎل ﺳن 20,000.00 :دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ

زﺑﺎن رﺳﻣﯽ

اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﺟﻣﻌﯾت
56,000

ﻣﺳﺎﺣت ﮐل
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ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری

ﻣراﺣل و ﻓرآﯾﻧدھﺎ

دو ﮔزﯾﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻣﺗﻔﺎوت وﺟود دارد ﮐﮫ از طرﯾق ھر ﮐدام ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺑرای ﻋﺿوﯾت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗﺎﻣت ﺳﻧت ﮐﯾﺗس و ﻧوﯾس درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.

ﻣﺎه 1 – 2

ﻣوﮐل ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﮭدارﻧده را اﻣﺿﺎ و اوﻟﯾن ﻓﺎﮐﺗور ﻧﮕﮭدارﻧده
را ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣوﮐل ﻣدارک درﺧواﺳت ﺧود را ﺟﻣﻊآوری ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﭘروﻧده
ﺑرای ارﺳﺎل آﻣﺎده ﺷود.

ﮔزﯾﻧﮫ 1

 10%ﺑﮫ ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑدون ﺑﺎزﮔﺷت
و ھزﯾﻧﮫ درﺧواﺳت اﻗﺎﻣت ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود.

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺻﻧدوق رﺷد ﭘﺎﯾدار ) (SGFﺑﻌﻼوه ھزﯾﻧﮫھﺎی
رﺳﯾدﮔﯽ دوﻟﺗﯽ و ﭘﯾشﭘرداﺧت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت:
 ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﺟرد 150,000 :دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑلاﺳﺗرداد
 ﺑرای ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺗﺎ ﺳﻘف  4ﻧﻔر 195,000 :دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗرداد
 ﺑرای ھر ﯾﮏ از واﺑﺳﺗﮕﺎن ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳن 10,000دﻻرآﻣرﯾﮑﺎ )ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺳﺗرداد( اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.

ﻣوﮐل ﻓﺎﮐﺗور ﻣﺷﺎور و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ را ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎه 3

 Next Generation Equityﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘﯾشﭘرداﺧت اوﻟﯾﮫ ﻣوﮐل را
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ اﻗﺎﻣت ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود.
ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ
 Equityﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭘس از آن در اﺧﺗﯾﺎر دوﻟت ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت .ﻣﺑﻠﻎ اھداﯾﯽ ﺑﮫ ﺻﻧدوق رﺷد ﭘﺎﯾدار ﺑﮫ ﺻورت
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ دوﻟت وارﯾز ﺧواھد ﺷد.

Next Generation

در ﺻورت ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در اﻣﻼک ،ﻣﺑﻠﻎ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺳﭘرده دوﻟﺗﯽ وارﯾز ﻣﯽﮔردد.

ﮔزﯾﻧﮫ 2

ﻣوﮐل ﻓﺎﮐﺗور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺷﺎوره و ﭘرداﺧتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
را ﮐﮫ ﺗوﺳط  Next Generation Equityﺻﺎدر ﺷده اﺳت،
ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد.

ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در ﭘروژهھﺎی ﻣﺳﮑن از ﭘﯾش ﺗﺄﯾﯾدﺷده ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺷﺎﻣل ﺧرﯾد ﺳﮭم ھﺗل ،وﯾﻼ و آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑﺎﺷد.
 ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری  200,000دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ )ﻗﺎﺑل ﻓروش ﭘساز  7ﺳﺎل(

ﻣﺎه 4

 400,000 -دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ )ﻗﺎﺑل ﻓروش ﭘس از  5ﺳﺎل(

ﮔواھﯽ اﻗﺎﻣت ﺑﯽطرف ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود و
 Equityﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﮐل ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.

Next Generation

ﮔذرﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽﺗوان در دﻓﺗر
درﯾﺎﻓت ﮐرد ﯾﺎ از طرﯾق ﭘﺳت ﺑﮫ آدرس ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻣوﮐل
ارﺳﺎل ﻧﻣود.

Next Generation Equity

*زﻣﺎن ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد اﻗﺎﻣت ،ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ﭘﯾشﭘرداﺧت از
ﺳوی دوﻟت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد و ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯽﺷود.

ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ

 5.1ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر

ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
وﯾزا ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد
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رﺗﺑﮫ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ

 26اُم

واﺣد ﭘول

دﻻر ﺷرق ﮐﺎراﺋﯾب

