
 
 
 
 
 

 

 

 توریستی:  یزای و یبرا یاثبات تمکن مال یروش ها

 ن را یا ی از بانکھا ی کیاز  ی تمکن ماله  نام  ه ارائ.1

 ھمسرشان  ا ی توریستی   یزا یو  یشخص متقاض  همتعلق ب یاسناد ملک ه ارائ.2

 ( نباشد   اد یز  یسن متقاض  ه ک ی )در صورت  نی توسط والد  ی تمکن ماله نام  هارائ . 3

 حساب  ن ی اه انتقال پول به در کانادا و مدارک مربوط ب ی داشتن حساب بانک.4

 را نشان دھند  یشخص متقاض ماھیانه و یا سالیانه  درآمد  زان یم  هک ی اسناد  ایو   ی سوابق شغل هنام .5

 : ویزاتوریستی  ل یتکم  یبرا ی بانک نامه 

   .به افسر است   مالی کانادا اثبات تمکن توریستی  ی زایو  افت یمھم و موثر در در  اریاز موارد بس  یکی

   اطالعات برگه  ن یشود، در ا  یبانک ھا صادرم ی ه توسط تمامکاست  یس ینامه انگل  ک ی ی مال تمکن 

   یو نرخ دولت   ایر به  افت یحساب در لحظه در یافتتاح حساب، گردش حساب و موجود  خ ی به تار مربوط 

 . باشد   ی ممعنبر بانک مھر و امضاء  ی نوشته شده و دارا  کایآمر ای  کانادا دالر

 از  ی کیاست و   توریستی ی زایپرونده و   یمدرک در اثبات استطاعت مال  ن یمھمتر ه نام  ن یواقع ا  در

   پرداخت   ییتوانا  هک  د یاثبات کن د یبا   هنام ن یباشد ، شما با ا   یم  زایو  ی جکتیر ا ی صدور  ی اصل ی فاکتورھا

 طی سفر خواھید داشت.ھزینه ھای جاری را در کانادا در 

 مطلوب   زمان   ی خود را برا ی گردش حساب بانک د یدر کانادا با ی توریستیزایگرفتن و یبرا



 
 
 
 
 

 

 . شود بھتر است  افت یماه در   سه ی برا  یاما اگر متوسط موجود  د،یدھ  هارائ

 :کانادا براساس فرمول اداره مھاجرت توریستی یزایو افتیدر یبرا  یتمکن بانک زانیم

 ھزینه گشت شھری +یرفت و برگشت به کانادا = تمکن بانک  ت یبل نه ی+ ھز ھزینه محل اقامت 

 .باشد   یم CAD 10,000$ شما حداقل از یمورد ن  یتمکن مال   زانیرو م ن ی از ا 

 باشد   داشته سفر  فرزندان قصد  ای، به ھمراه ھمسر   ی توریستی زایو   یاگر شخص متقاض  حال

به ازای ھر نفر عدد ) در کانادا دارد  نیز خانواده خود را   یاعضا  یمال ت یحما  ییاثبات کند، که توانا  د یبا

$CAD 2500 )را به مبلغ باال اضافه بفرمایید . 

 :کانادا ی م تمکن مالالمھم درباره استع نکات

 گردش ، افتتاح حساب خیتارمانند   ی نامه تمکن ، افسر اداره مھاجرت به موارد   یزمان بررس  در

 توجه  اد یمبالغ ز یبرداشت ناگھان  ا ی  زیھرگونه وار  نی بنابرا  کند، ی حساب توجه م یو موجود حساب

 اقدام به  کباره یپرونده بشود، پس بھتر است که به   ی جکتیرا جلب کرده و ممکن است موجب ر افسر

 قابل قبول  حی توض   د یبا  ز یبزرگ ن ی ھا ی زیوار  یتمام  ی نکرده و برا  یتمکن مال  از یوجه مورد ن   زیوار

ه گردش حساب ھای متعدد از بانک ھای مختلف یک نامه تمکن با  ئبه جای ارا  است   بھتر .شود  ارائه

و از    د یاستفاده نکن   حساب مشترک  بھتر ھست که از   حایترج .ه دھید ئمانده مورد قبول به سفارت ارا

 . د ییاستفاده نما  ی مال نشان دادن تمکن  ی تر برا  یم یقد  یحسابھا 

 ممکن  یبانک   هنام ه نکی ، لذا با وجود اآگاه است  ران یدالر کانادا در ا ینرخ واقع ه کامال نسبت ب افسر

 حسابتان را آماده  ی بھتر است شما براساس نرخ واقع صادر شود   یبراساس نرخ دالر دولت ھست 



 
 
 
 
 

 

 انک جھت از سفارت با ب  یو در موارد متعدد   بوده ی نترنتیا یری قابل رهگ یبانک  ینامه ها را یاخ . د یکن

 تا مشخص شدن   شود  یم  هی بود و توص  ی حسابھا واقع اکیدا توصیه میشود تماس گرفته اند ، لذا  م الاستع

 

 

داخل کانادا   ی خصوصا حساب بانک ی حساب ارز  یکه دارا یافراد  . د یحسابتان دست نزن   به  زایو  جه ینت 

   خواھند داشت. مثبت افسر نظر  جلب   ی برا  ی شتریھستند شانس ب

 

این  موزشی آ تمام تالش ما در تھیه مطالب مفید و کاربردی و ویدیو ھایشما آرزوی قلبی ماست موفقیت 

اگر امکان ھزینه برای استفاده از وکیل رسمی  برای ویزاھای کانادا اقدام کنید وبازدید  با  هکاست 

 از دولت کانادا مجوزی ندارند نیفتید. ایی که در دام شرکت ھ األقل مھاجرت را ندارید 

 ن فرصت پاسخگو باشیم. ولیدر اورتی که باز ھم سوالی داشتید از ما بپرسید سعی بر این است که در ص

 ه که هیچ ایرانی به فکر مھاجرت نباشه.به امید روزی که شرایط در کشورمون طوری بش

 سازمان مھاجرتی پارسیک  

 نژاد  مدیریت جناب آقای نکویی تحت 

 ھاجرت موکیل رسمی 

 دفتر تورونتو 

0054-893-416-1 + 

2308-497-0912 
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