
UNITED
STATES
اایاالت متحده ی آمریک

۳۲۷بزرگترین بازار مصرفی دنیا با جمعیت 
۱۹میلیونی و تولید ناخالص ملی به ارزش 

تریلیون دالر آمریکایی

۱۶۷
ا کشور بدون نیاز به ویزا ب۱۶۷سفر به 

گذرنامه ی ایاالت متحده ی آمریکا

ایاالت متحده ی آمریکا در سرتاسر دنیا به
عنوان سرزمین فرصت ها شناخته شده و از 

این . فرهنگی غنی و متنوع برخوردار است
نیا کشور یکی از با ارزش ترین واحدهای پولی د

را دارد و برای بسیاری از افرادی که قصد 
.مهاجرت دارند مقصدی نهایی به شمار می رود

اط امکان زندگی، کار و تحصیل در هریک از نق
آمریکا و برخورداری از شهریه پایین تر 

دانشگاه

ی امریکا برنامه سرمایه گذاری و مهاجرت به ایاالت متحده
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چه کسانی هستند؟ EB-5سرمایه گزاران

انعطاف  EB-5مهاجرت از طریق سرمایه گزاریبرنامه ی 
ود پذیرترین برنامه ی مهاجرتی در کل دنیا محسوب می ش

چرا که هیچ الزامی مثل  شرایط خاص  سنی ، تجربه و 
. آموزش های تجاری و یا تسلط به زبانی خاص ندارد

دانشازمشخصیسطحداشتنبهنیازیگونههیچ•
.نیستتحصیالتوکاریتجربهانگلیسی،زبان

دوجوآمریکادرخانوادهازدیگریاعضایحضوربهنیازی•
.ندارد

.نداردوجودآمریکادرگذارسرمایهفردحضوربهنیازی•
.نداردوجودآمریکادرکارفرماداشتنبهنیازی•
بهگذاریسرمایهروزمرهمدیریتواگذاریامکان•

.داردوجوددیگریشخص
ازقبلحتیاعتبارکسبومالیاتپرداختامکان•

.داردوجودآمریکادرشدنساکن
.داردوجودامریکاازمحلیهردرسکونتامکان•

یاوخصوصی،اقتصادینهادیکواقعدرایمنطقهمرکز
یمتحدهایاالتمهاجرتیادارهتاییدباکهستعمومی
صادیاقترشدارتقانظیرهاییزمینهدرفعالیتبهمجازآمریکا

سرمایهافزایشوزاییاشتغالای،منطقهوریبهرهبهبود
.باشدمیداخلیگزاری

گذاریسرمایهبرنامهآمریکامهاجرتوشهروندیخدماتاداره
سالدررابرنامهاینکنگره.کندمیادارهراEB-5بهموسوم

وزاییاشتغالطریقازآمریکااقتصادتقویتبرای۱۹۹0
آزمایشیمهاجرتیبرنامهدر.کردایجادخارجیانگذاریسرمایه

تمدیدآنازبعدمرتباوشدتصویب۱۹۹۲سالدرابتداکه
درگذارانسرمایهبرایEB-5ویزایمشخصیتعدادگردید،
ارایمنطقهمراکزاین.شودمیگذاشتهکنارایمنطقهمراکز

خدماتادارههستنداقتصادیرشدافزایشبرمبتنیکه
.کندمیتعیینآمریکامهاجرتوشهروندی

قانوناساسبرEB-5گزارانسرمایهمهاجرتییبرنامهدر
ایهسرمحالدریاوباشدکردهپرداختراهزینهبایدگزارسرمایه

یکمبلغالزمیسرمایهحداقل.باشدشدهمقررمبلغباگزاری
یهمنطق"هایپروژهباارتباطدرمبلغاین.استدالرمیلیون
کاهشهزاردالر۵00بهEB-5هایبرنامهدر"هدفمندشغلی

متحدهایاالتکهستمبلغیحداقلهزاردالر۵00این.یابدمی
Greenیارائهبرایآمریکای Card EB-5شرایطواجدافراداز

"هدفمندشغلییمنطقه"هایگزاریسرمایهدرشرکتبرای
.کندمیدریافت

آمریکاجزبهکشوریهرازتوانندمیEB-5گزارانسرمایه
یکاآمردردیگریویزایهرباکهایخارجیاتباعهمچنینباشند،
شرکتگزاریسرمایهیبرنامهایندرتوانندمیدارندحضور
.کنند

سالش۲۱زیرمجردفرزندانوهمسرگذار،سرمایهبرعالوه•
.شدخواهندآمریکاکارتگرینصاحب

.داشتخواهندآمریکادرکاراجازهخانوادهاعضایکلیه•
.نماینداندازیراهآمریکادررابیزینسینوعهرتوانندمی•
لتحصیدولتیمدارسدررایگانطوربهتوانندمیفرزندان•

.نمایند
شهریهسایرینبامشابهتوانندمیدانشگاهدرتحصیلبرای•

.نمایندپرداختراایالتساکنینبهمربوط
.دارنددفعاتبهراکشورازخروجاجازه•
رعایتشرطبهتوانندمیسال۵مدتشدنطیازپس•

یآمریکایپاسپورتوشدهآمریکاشهروندمشخصیموارد
.نماینددریافت

EB-5مزایای برنامه ی 

چیست؟EB-5مرکز منطقه ای 

با گرفتن گرین کارت آمریکا مزایای زیر برای EB-5الزامات اساسی برای اخذ ویزای
:سرمایه گذار بوجود خواهد آمد
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نی تهیه مدارک مربوط به منشأ قانونی پول به چه مع
است؟

EB-5هایپروندهموفقیتبرایکهعواملیمهمترینازیکی
ستاسرمایهمنشأاثباتبرایالزممدارکارائه،باشدمیالزامی

میخرجطریقاینازویزااخذمنظوربهکهپولیکلازدالرهرکه
وساسحبسیارمسالهاین.استشدهکسبقانونیمنبعازشود
نهزمیایندرتجربهباومجربتیمینظارتتحتکهاستالزم

.پذیردصورت

تفاوت گرین کارت مشروط و غیر مشروط در چیست؟
وداشتهرادائمکارتگرینمزایایتماممشروطکارتگرین

آغازآندریافتزمانازهمگذارسرمایهشدنشهروندمحاسبه
ربمشروطکارتگرینکهاستاینمشروطوجوددلیل.گرددمی

گذاریسرمایهمصرفنحوهآندرکهشدهارائهتجاریطرحاساس
.شودمیدادهفردبهشدهدادهشرحالزمهایشغلایجادنیزو

ودنبواقعیبرمبنیکهالزممدارکارائهازپسدائمکارتگرین
گذارسرمایهبهباشدمیهاشغلواقعیایجادوگذاریسرمایه

.گرددمیارائه

آیا می توان از طریق گرین کارت سرمایه گذاری 
پاسپورت آمریکایی را دریافت کرد؟

ودخکارتگرینروشاینازگذارسرمایهاینکهازپسسال۵.بله
کشوردرماه۳0حداقلاینکهشرطبهتواندمیکرددریافترا

رااشسالیانهمالیاتیهایاظهارنامهباشد،داشتهحضورآمریکا
یکاآمرشهروندباشدندادهانجامجنایتیوجرموباشدکردهارائه
.نمایددریافتآمریکاییپاسپورتوشده

آیا می شود با سرمایه گذاری در خرید یک ملک اقدام 
به اخذ گرین کارت نمود؟

تمامشغلدهایجادبهمنجراستالزمEB-5گذاریسرمایه.خیر
.باشدنمیپذیرامکانملکخریدباکاراینوشودوقت

آیا محل سکونت ارتباطی به محل سرمایه گذاری 
دارد؟ EB-5متقاضی برنامه مرکز منطقه ای

درسکونتهمچنین.کندزندگیایالتیهردرمیتواندگذارسرمایه
.نیستالزامی,شدهواقعپروژهکهایالتى

آیا خانواده ام شامل اخذ گرین کارت خواهند شد ؟
پروندهشاملمتقاضیفردسال۲۱زیرمجردفرزندانوهمسر.بله
.شوندمیوی

میتواند در امریکا صاحب EB-5سرمایه گذاران آیا
تجارت های دیگری باشند؟

وحقوقتمامازگذارسرمایه,کارتگریندریافتازپس.بله
.استبرخورداررایحقازغیربهآمریکاییشهروندیکامتیازات
,یلتحص,زندگیامریکادرایالتیوشهرهردرمیتواندگذارسرمایه

باشدتجارتصاحبوکار

میتواند بیمه یا تضمین در قبال آیا سرمایه گذار
سرمایه گذاری خود دریافت کند؟ 

رمایهسبهسرمایهبازگشتجهتبیمهیاوتضمینهرگونهارائه
ماا.میشودگذارسرمایهمهاجرتیپروندهشدنردبهمنجربگذار

یشتربیاوخودسرمایهارزشبهملکیوثیقهمیتواندگذارسرمایه
مرکزگذارانسرمایهتمامیحاضرحالدر.باشدداشتهپروژهدر

۵00لحداقمیزانبهملکیوثیقهدارایکاپیتالکرسلوایمنطقه
.هستنددالرهزار

سواالت متداول برنامه گرین کارت سرمایه گذاری



مرحله ی یک 
تکمیل پرسشنامه محرمانه

امضا قرداد با مرکز منطقه ای 
تکمیل مدارک پروژه

پرداخت هزینه مرکز منطقه ای 

انتقال سرمایه به حساب امانی 

مرحله ی دو
درخواست جهت اخذ گرین کارت برای سرمایه گذار و خانواده , ا-۵۲۶ارائه درخواست نامه ی 

مرحله ی سه
ا -۵۲۶کسب موافقت اداره مهاجرت ایاالت متحده امریکا با درخواست نامه 

مرحله ی چهار
 National Visa Centerانتقال پرونده مهاجرتی به 

انتقال پرونده به سفارت امریکا 
معاینه پزشکی برای سرمایه گذار و خانواده 

مصاحبه در سفارت امریکا 

مرحله ی پنج
 EB-۵اخذ ویزای مهاجرتی 

ورود به امریکا
دریافت گرین کارت

مرحله ششم
ا به اداره مهاجرت از سوی وکیل مهاجرتی و مرکز مطقه ای جهت اثبات ایجاد شغل ها -۸۲۹ارائه درخواست نامه 

ا -۸۲۹اخذ موافقت اداره مهاجرت ایاالت متحده امریکا با درخواست نامه 

خروج سرمایه گذار از پروژه و دریافت سرمایه 

EB-5فرآیند

info@EB5inUSA.com | www.EB5InUSA.com

آغاز

پایان

mailto:info@EB5inUSA.com

