
 

 

 

      

      
      

      
      

      

      

      

      
      

      

      
      

      

      
 

       
      

ثبت کسب و کار جدید در انتاریو - برگھ اطالع رسانی

سیستم جدید ثبت کسب و کار بھ شرح زیر است: مرور

 ثبت و ادامھ آسان کسب و کار و ھمچنین رعایت الزامات • 
تشکیل پرونده دولت از طریق یک کانال دیجیتالی ساده.

صرفھ جویی در وقت با ارائھ سریع بسیاری از محصوالت و • 
 گیروقت فرآیندھای برای مناسب ھایجایگزین و دولتی خدمات 

و کاغذی.

 ھا برای کسب و کارھای انتاریو ازکاھش دردسر و ھزینھ • 
 ساده، جستجوی رایگان و نتایج جستجوی طریق ھزینھ

 یکپارچھ.

ویژگیھای موجود در سیستم جدید ثبت کسب و کار:

 ساعت شبانھ 24 سرویس آنالین در 90 دسترسی بھ بیش از • 
 روز سال. 365 روز و

 ھا راسرویس فوری کھ اسناد و مدارک و رسید تراکنش •
 کند.میل میبرای شما ای ًمستقیما

 بردن امورسنجی جھت کمک بھ کاربران در پیشقابلیت اعتبار •
ن خطا.بصورت ایمن و بدو

 اند کار ثبت کسب و کارھاییمفادی کھ از قبل وارد سیستم شده • 
 ترگیرند را سریعرا کھ بصورت دولتی مورد معاملھ قرار نمی

 کند.می

 ارسال اتوماتیک ایمیل جھت یادآوری پیگیری پرونده ھای •
بعدی.

 قابلیت جستجوی پیشرفتھ کھ امکان جستجوی آنالین رایگان و • 
 کند و نیاز بھ داشتن اسنادرچھ را فراھم مینتایج جستجوی یکپا

 کند.متعدد را برطرف می

 ھای غیرانتفاعی بصورتثبت و ادامھ فعالیت ساده شرکت •
.2010 غیرانتفاعی، ھایشرکت قانون ابالغیھ طریق از آنالین

 قابل اسکن امکان تأیید صحت کسب و کار را QR کدھای • 
 کند.فراھم می

 ESC Corporate ھندگان خدماتدادغام مداوم با ارائھ •
Services Ltdو . ecore توسط Dye & Durham 

برای حمایت از تداوم کسب و کار. Corporation 

 ، دولت انتاریو سیستم2021 اکتبر 19 در مورخھ تاریخ
 کند. اینجدیدی جھت ثبت کسب و کار راه اندازی می

 ھایھا کسب و کار و شرکتسرویس آنالین دسترسی میلیون
 بھ بتوانند تا کندمی ترصرفھبھمقرون و ترآسان را غیرانتفاعی

خدمات دولتی انتاریو ھمچون ثبت کسب و کار، ثبت شرکت
 غیرانتفاعی و تسلیم اظھارنامھ مالیاتی ساالنھ دسترسی داشتھ 

باشند.
برای نخستین بار مردم در سرتاسر استان بھ طور مستقیم 

 365 ساعت شبانھ روز و 24 سرویس در 90 بھ بیش از 
 توانند تراکنشھایروز سال دسترسی خواھند داشت و می

 الکترونیکی را سریعا و نھ از طریق پست یا فکس انجام
دھند.

 بھ عنوان مثال، موارد ثبت یا تشکیل پرونده کھ پیش از این 
 شد و تکمیل آن چھار تااز طریق پست یا فکس ارسال می

 تواند سریعا از طریق ثبتکشید، اکنون میشش ھفتھ طول می
 آنالین انجام شود.

 جھت حمایت از بھبود اقتصادی انتاریو پس از دوران ھمھ
 گیری بیماری، اطمینان حاصل می کنیم کھ کسب و کارھا می

 ای بھ خدمات مورد نیاز خودتوانند سریعا و بھ طور بھینھ
 زمان و داده کاھش را خود ھایھزینھ تا باشند داشتھ دسترسی

و انرژی خود را بر بازسازی متمرکز کنند.
مبتنی آن فعالیت و شد ایجاد پیش سال 30 حدود کنونی سیستم 

 بر فناوری قدیمی است. سیستم جدید ثبت کسب و کار انتاریو 
 شود و نیازھای اقتصادجایگزین این سیستم دست و پا گیر می

 مدرن و دنیای دیجیتال ما را کھ شاھد گسترش روزافزون
 است را برآورده می کند.



         
          
           

          
       

           
          
          

        
             

         
           

           
             

          
           

  
          
          

         
             
             

  

نمونھھای کاربران

جھت کسب اطالعات جدید در مورد ثبت کسب و کار انتاریو در 
.Ontario.ca/BusinessRegistry  آدرس زیر ثبت نام کنید

مراحل بعدی:

دنبال بھ کھ است کوچکی کار و کسب  Madalitso صاحب
چند انتظار زمان از اجتناب برای است. خود جدید شرکت  ثبت
طی -در میگیرد مرخصی او نامھ، ارسال فرآیند در ھفتھای

باشد داشتھ تورنتو بھ سفری تا میگیرد مرخصی کاری-  ساعات
کند. تکمیل را شرکت ثبت امور ً شخصا  و

شود، اندازی راه انتاریو کار و کسب ثبت جدید سیستم  وقتی
ثبتنام آنالین صورت بھ میتواند راحتی بھ Madalitso 
ھمچنین کند. دریافت ایمیل طریق از را فوری تأیید و  کرده

ساالنھ مالیاتی اظھارنامھ کھ دارد را امکان  Madalitso این
یا دھد تغییر را خود کار و کسب آدرس کند، تکمیل را  خود

365 و روز شبانھ ساعت 24 در را دیگر معاملھ 90 از  بیش
دھد. انجام خود کار ترک و دفتر از خروج بدون سال  روز

اطمینان دارد قصد و است یوگا مرکز اندازی راه حال در Gee 
انتخاب او کھ نامی با دیگری کار و کسب ھیچ کھ کند  حاصل

بین تفاوت از Gee امور، تمام انجام جھت نمیکند. فعالیت  کرده
گواھیھای برای پرداختھا و سفارشات و گزارش گزینھ  پنج

نیست. مطمئن  مختلف

این Gee انتاریو، کار و کسب ثبت جدید سیستم از استفاده  با
درصد 40 با را رسمی سند یک کھ داشت خواھد را  امکان

سندی پنج کھ دھد، سفارش انطباق مطابقت عدم گواھی ھزینھ:
سند این میتواند Gee .میکند تلفیق را میشد ارائھ قبال کھ  را
خود ھزینھ و وقت در و کرده دریافت ایمیل طریق از سریعا  را

کند. جویی  صرفھ

 

 




