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تصريح األعمال

على جميع األعمال التي ترغب في تأسيس نشاط لها في لوكسمبورج الحصول على التصاريح الحكومية
والتجارية وتصاريح الحرف الماهرة وتصاريح األنشطة الصناعية الضرورية ،باإلضافة إلى التصاريح التي
تمنح لبعض المهن الحرة المحددة ،الخاضعة لتصاريح األعمال.

األنشطة التجارية

األنشطة األخرى المراقبة

تصريح األعمال :يصدر من قبل وزارة االقتصاد لألنشطة
المنتظمة والمستمرة التي تقع ضمن نطاق حق التأسيس.
لضمان ممارسة تلك األنشطة في لوكسمبورج ،على مقدم
الطلب تعبئة بيانات الشروط المحددة المطلوبة فيما يتعلق
بالمؤهالت والنزاهة المهنية ،مع إثبات أن األعمال التي
يرغبون في الحصول على تصريح لها لها مقر تأسيس ثابت
في لوكسمبورج .تعتمد المؤهالت المهنية على طبيعة األعمال
وتتراوح بين الحصول الحر على بعض المؤهالت المهنية
المحددة إلى الدرجات الجامعية.

تتطلب األنشطة تحت الرقابة الحصول على مؤهالت احترافية
وتفاويض إضافية .على سبيل المثال تخضع المؤسسات المالية
ومؤسسات التكنولوجيا المالية إلى الرقابة من قبل مفوضية
الرقابة على القطاع المالي (ʺ.)ʺCSSF

أكثر تصاريح األعمال شيوعا هي التي تتعلق باألنشطة
التجارية (تجارة الجملة والتجزئة وتقديم الخدمات التجارية،
والخدمات التي تعتبر فكرية بطبيعتها ،والتي تقدم من قبل
شركة تجارية باإلضافة إلى األنشطة الصناعية)

الشركات التي يتوقع أن يكون ألنشطة أعمالها تأثير على
موظفيها وعلى األشخاص عموما و/أو على البيئة تحتاج إلى
تصريح تشغيل محددة يشار إليه في العادة باسم تصريح عام
(ʺ)ʺcommodo/incommodo

هناك بعض الجهات األخرى مثل وزارة الصحة ونقابة المحامين
في لوكسمبورج مسؤولة عن الرقابة عن بعض األنشطة األخرى
المحددة.
لضمان إكمال إجراءات تأسيس األعمال في لوكسمبورج ،تحتاج
الشركة إلى التسجيل لدى المؤسسات ذات الصلة مثل مسجل
األعمال في لوكسمبورج ،باإلضافة إلى التسجيل لدى مركز
الضمان االجتماعي الموحد ،ولدى سلطات الضريبة.

حقائق رئيسة:
 #1أعلى إنتاجية رأس مال عامل في العالم (الناتج
المحلي اإلجمالي مقابل ساعة العمل):
المصدر :الرقم القياسي لمؤشر العولمة كيه أو إف لعام
2019

للحصول على معلومات إضافية يرجى االتصال علي:
House of Entrepreneurship
بريد إلكترونيinfo@houseofentrepreneurship.lu :
هاتف+352 42 39 39 330 :
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الشكل القانوني

بغض النظر عن حجم أو طبيعة األعمال ،من المهم للمستثمر اختيار الشكل القانوني الذي يناسب األنشطة التي
يرغب في الحصول على ترخيص لها (ملكية فردية أو شركة).

الملكية الفردية
تأسيس الملكية الفردية يخول الشخص ممارسة أنشطة
أعمال ذات طبيعة شخصية بدال من تأسيس كيان قانوني
مستقل .هذا النوع من الشكل القانوني ينطوي على مرونة
أكثر ،باإلضافة إلى محدودية اإلج راءات اإلدارية والرسوم
المطلوبة لتأسيس النشاط ،إال أنه ينطوي أيضا على مخاطر
عالية ،حيث أنه ليس هناك تمييز بين الملكية الشخصية
للمستثمر والملكية التجارية.
الشركة
لضمان خفض معدل المخاطر ،يفضل العديد من رواد األعمال
تأسيس شركة تؤمن الفصل بين الملكية الشخصية وملكية
الشركة .في هذه الحالة ،يعتبر التزام الشريك محدودا على قيمة
مساهمته في رأس مال الشركة .الشركات الرأسمالية ترتكز على
المشاركة بين األشخاص ،حيث أنها تعتمد أساسا على رأس
المال الذي يقدمه الشركاء .أكثر الصيغ شيوعا هي:
•شركة محدودة عامة ،يتم تأسيسها من خالل التوقيع على
صك مصادق عليه .الحد األدنى لرأس المال المطلوب
 30.000يورو ،باعتباره كامل رأس المال المكتتب به ،على
أن تكون نسبة رأس المال المدفوع  7.500( 25%يورو) عند
التأسيس .تسمح صيغة الشركة المحدودة العامة هذه بإدراج
مساهمين جدد ،باإلضافة إلى إمكانية الدخول إلى األسواق
الرأسمالية.

•شركة ذات مسؤولية محدودة ،يتم تأسيسها أيضا من خالل
التوقيع على صك مصادق عليه .الحد األدنى لرأس مال
الشركة في هذه الصيغة مبلغ  12.000يورو ،على أن يكتتب
فيه بالكامل وأن يدفع عند تأسيس الشركة .ميزة الشركة ذات
المسؤولية المحدودة هو أنها تمنح المساهمين المؤسسين
سيطرة أكبر على ملكية حصص الشركة ،حيث أنها غير
قابلة للتداول بحرية.
•شركة ذات مسؤولية محدودة بسيطة ،يمكن تأسيسها من قبل
أي شخص طبيعي يحمل تصريح ممارسة أعمال من وزارة
االقتصاد .يحتاج تأسيس الشركة إلى صك شخصي .الحد
األدنى لرأس مال الشركة في هذا النوع يتراوح بين  1إلى
 12.000يورو ،على أن يكتتب فيه بالكامل وأن يدفع بنسبة
 100%عند إنشاء الشركة.
هناك صيغ أخرى للشركات إال أنها ليست شائعة .يلزم تسجيل
الملكية الفردية والشركات بأي صيغة كانت لدى مسجل األعمال
في لوكسمبورج.

حقائق رئيسة:
تم تأسيس أكثر من  750شركة محدودة عامة خالل
2019

مسجل األعمال في لوكسمبورج

تم تأسيس أكثر من  6.500شركة ذات مسؤولية
محدودة خالل 2019
مسجل األعمال في لوكسمبورج

للحصول على معلومات إضافية يرجى االتصال علي:
House of Entrepreneurship
بريد إلكترونيinfo@houseofentrepreneurship.lu :
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الهجرة

أي شخص من دولة أخرى (الشخص الذي ليس من مواطني المنطقة االقتصادية األوربية  -EEAأي ليس من
مواطني الدول األعضاء في االتحاد األوربي ،وليس من مواطني آيسلندا ،أو النرويج أو ليشنشتاين -أو من
مواطني اتحاد سويسرا الفيدرالية) ،يخطط لإلقامة في لوكسمبورج لفترة تزيد على ثالثة أشهر ( )90يوما
عليه تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة قبل الدخول إلى الدولة.
بعد الدخول إلى البالد ،على مقدم الطلب:

تصريح اإلقامة
يجب إرسال طلب الحصول على تصريح اإلقامة إلى دائرة
الهجرة لدى وزارة الشؤون الخارجية والشؤون األوربية في
لوكسمبورج .يجوز تقديم طلب الحصول على تصريح اإلقامة
كموظف أو شخص يعمل لحسابه الشخصي ،أو طالب أو متدرب
أو باحث أو عضو أسرة أو ألسباب شخصية.
بالنسبة لإلقامة التي ال تتعدى ثالثة أشهر ،ال يسمح لمواطني
الدول األخرى ممارسة أي نشاط أعمال كموظف أو كشخص
يعمل لحسابه الشخصي ،ما لم يحصل على تفويض بذلك من
الوزير .على مواطني الدول األخرى الذين يرغبون في تأسيس
أعمال في لوكسمبورج بصفة شخص يعمل لحسابه الشخصي
تلبية بعض الشروط األخرى المقررة.
كيف يمكنني تقديم الطلب؟
قبل الدخول إلى البالد ،على الشخص المعني:
•أن يقدم نموذج الطلب إلى دائرة الهجرة لدى وزارة الشؤون
الخارجية والشؤون األوربية؛
•أن يكون حامال لجواز سفر ساري المفعول؛
بعد ذلك يحصل الشخص على تفويض مؤقت لإلقامة في البالد.
فيما بعد على مقدم الطلب تقديم طلب للحصول على تأشيرة طويلة
األمد (نوع د).

•إعالن وصوله لدى سلطات البلدية التي ينوي مقدم الطلب
اإلقامة ضمن حدودها؛
•الخضوع للفحص الطبي؛
•تقديم إثبات على سداد الرسوم اإلدارية البالغة  80يورو.
بعد إكمال الخطوات المشار إليها أعاله ،يحصل مقدم الطلب
على خطاب يسمح له بموجبه بالحصول على تصريح اإلقامة
النهائي.

حقائق رئيسة:
ثالث مدينة من بين أكثر المدن جاذبية لنقل األعمال على
نطاق العالم:
المصدر اتحاد األبحاث العالمية ،مارس

2019

ثالث أفضل مدينة للوافدين لبناء قدراتهم الوظيفية
المصدر :الرقم القياسي للعمل في الخارج للوافدين

2019

أفضل بلد عالميا في االتحاد األوربي
المصدر :يوروستات،

للحصول على معلومات إضافية يرجى االتصال علي:
House of Entrepreneurship
بريد إلكترونيinfo@houseofentrepreneurship.lu :
هاتف+352 42 39 39 330 :

2019
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إجراءات التمويل والدعم

يمكن للشركات التي تستطيع تأسيس حضور مستدام في لوكسمبورج؛ الحصول على فرص تمويل ودعم
متعددة ،لمساعدتها في توسيع أنشطة أعمالها ،وتطوير المفاهيم اإلبداعية والمنتجات ،وتقوية قدرتها على
المنافسة.

العون االستثماري

قياس مشاريع االبتكار الشابة

تعتبر الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التي لديها مشاريع
استثمارية تستهدف ترويج إنشاء وتطوير وتنويع أو إحداث
تغييرات ملموسة في عمليات اإلنتاج ،مؤهلة للحصول على
العون االستثماري المقدم للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

هناك مشروع مخصص لمشاريع االبتكار الشابة ،يمكنه تقديم
التمويل المشترك الحتياجات التدفقات النقدية المطلوبة لتأسيس
األعمال خالل مرحلة النمو ،وذلك من خالل مطابقة استثمارات
الحقوق الرأسمالية.

البحث والتنمية واالبتكار

أبحاث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه

يمكن للدعم المالي العام التكامل مع األرصدة الشخصية من
أجل تمويل الشركات المبتكرة .تمنح اإلعانات للبحث والتنمية
والمشاريع االبتكارية من قبل وزارة االقتصاد للشركات التي
لديها أنشطة ملموسة في لوكسمبورج .يمكن أن تساهم مشاريع
البحث والتنمية والمشاريع االبتكارية في تمويل الجدوى
باإلضافة إلى تمويل أنشطة البحث والتنمية للمنتجات االبتكارية.
سيتم رد المصروفات بناء على التكاليف الفعلية.

مشروع منح الصندوق القومي لألبحاث يدعم المشاريع التدريبية
ألبحاث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في لوكسمبورج وفي
الخارج أيضا.

من أنماط العون األخرى دعم التمويل المشترك لحماية الملكية
الفكرية الفنية ،وخدمات االستشارة الخارجية ذات الصلة
باالبتكار ،أو الحصول على اإلعارة المؤقتة من فريق عمل
عالي التأهيل.

للحصول على معلومات إضافية يرجى االتصال علي:
House of Entrepreneurship
بريد إلكترونيinfo@houseofentrepreneurship.lu :
هاتف+352 42 39 39 330 :
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الضرائب

تخضع الشركات في لوكسمبورج لضريبة الشركات ،كما أنها تخضع أيضا لضريبة القيمة المضافة السارية
على منتجات وخدمات الشركات .يخضع األفراد للضريبة بناء على وضع الفرد الشخصي.

قانون ضريبة الشركات

الفئة 1

تم تحديد ضريبة الدخل على الشركات خالل العام  2020بنسبة
تتراوح بين  15إلى  ،17%اعتمادا على معدل ربحية الشركة،
وذلك بما يتفق مع الميزانية العمومية التجارية للشركة .تحصل
رسوم بنسبة إضافية قدرها  7%على ضريبة الدخل على
الشركات ،كمساهمة في صندوق التوظيف .الضريبة المجتمعية
على األعمال تتراوح بين  6%إلى  ،12%اعتمادا على البلدية،
وتسري على جميع الشركات التجارية.
باإلضافة إلى ذلك ،مطلوب من الشركات أن تدفع ضريبة على
صافي الثروة بناء على إجمالي قيمة األصول وعلى تركيبة
الميزانية العمومية ،علما بأن هذه الضريبة تتراوح بين 535
يورو إلى  32.100يورو سنويا (ال تسري ضريبة الثروة على
الملكية الفردية).

•المكلف المتزوج الذي اختار تقديم طلب لضريبة مستقلة؛
•الشخص األعزب؛
•بعض المكلفين المتزوجين غير المقيمين؛
الفئة 1أ
•األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65سنة؛
•األب األعزب/األم العزباء الذين لديهم أطفال معالين؛
الفئة :2
•المكلف المتزوج؛
•المكلفة األرملة (حتى ثالث سنوات بعد وفاة الشريك)
•الشخص المطلق أو المنفصل (حتى ثالث سنوات)؛

معدالت ضريبة القيمة المضافة في لوكسمبورج

•الشركاء المدنيين؛

معدل ضريبة القيمة المضافة العام الساري على تقديم الخدمات
في لوكسمبورج يبلغ  .17%هذه النسبة تعتبر من بين األقل في
دول االتحاد األوربي .على جميع الشركات الخاضعة لضريبة
القيمة المضافة تقديم إعالن أولي إلى سلطة الضريبة المباشرة
للحصول على رقم ملف ضريبة القيمة المضافة.

•بعض المكلفين المتزوجين غير المقيمين.

معدل ضريبة الدخل الشخصي
تحدد ضريبة الدخل الشخصي على العاملين في لوكسمبورج
بناء على الوضع الشخصي للفرد .هناك ثالث فئات لضريبة
الدخل الشخصي:

معدل ضريبة الدخل على الشخص الطبيعي في لوكسمبورج
من بين أقل النسب في أوربا ،وخصوصا للمرتبطين .تحدد
ضريبة الدخل على أساس  23قوس ضريبي ،علما بأن أعلى
هامش ضريبة يبلغ  42%منذ  .2017بناء على منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،تخضع رواتب الشخصين المتزوجين
الذين لديهم طفلين أو أكثر (متوسط راتب  100%و 67%على
التوالي) ،للضريبة على أساس معدل كلي -بما في ذلك مساهمات
الضمان االجتماعي-يبلغ .26%

للحصول على معلومات إضافية يرجى االتصال علي:
House of Entrepreneurship
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الضمان االجتماعي

تتمتع لوكسمبورج بنظام ضمان اجتماعي شديد التطور وعالي الكفاءة يغطي مجموعة واسعة من الحاالت.

نظام الضمان االجتماعي

مساهمة الضمان االجتماعي

يغطي نظام الضمان االجتماعي في لولكسمبورج مخاطر
المرض ،والوالدة واإلعاقة والوفاة والعمر والحوادث المؤمن
عليها ،في الحياة الشخصية ،باإلضافة إلى إطار العمل المهني.

تبلغ نسبة مساهمة الضمان االجتماعي  25%من الراتب الكلي.
تذهب المساهمة البالغة  16%من الراتب الكلي إلى تأمين
المعاش .يتحمل الموظف سداد نصف هذه النسبة (بما في ذلك
مساهمة الضمان االجتماعي الكلي) ،بينما يخصم النصف اآلخر
مباشرة من راتب الموظف.

على جميع الشركات تعبئة بيانات اإلعالن التشغيلي ،واإلعالن
عن بدء عالقة التوظيف لدى المركز المشترك للضمان
االجتماعي ،الذي يعالج بيانات وتسجيل الشركات التابعة،
وتحصيل المساهمات لمختلف أرصدة التأمين.
يمكن لمقدم الطلب اختيار االشتراك طوعا في مشروع تأمين
الموظفين المشترك ،من أجل تغطية االلتزامات المالية الناتجة
عن خسارة الدخل بسبب المرض.
يعامل أعضاء األسرة المعالين من قبل شخص يعمل لحسابه
الشخصي والذي يستفيد من التأمين الصحي كمؤمن عليهم
مشاركين ،وذلك بشرط أن يكونواغير مسجلين بصفة شخصية
في أي ضمان اجتماعي مشترك .شروط إعادة التسجيل ضمن
أي مشروع تأمين تعتمد على ما إن كان الشخص المؤمن عليه
مقيما في لوكسمبورج أم ال.

حقائق رئيسة:
يظل نظام الرعاية الصحية في لوكسمبورج من بين
أفضل النظم في العالم.
المصدر :مؤشر ليجاتوم للرخاء ،معهد

ليجاتوم 2018

تعتبر لوكسمبورج من بين أفضل الدول من حيث
اإلنفاق على الصحة
المصدر :منظمة الصحة العالمية

متوسط العمر المتوقع للمقيمين في لوكسمبورج من بين
أفضل المعدالت في أوربا 86 :سنة للنساء و 81سنة
للرجال

المصدر :منظمة الصحة
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االستقرار

تعتبر لوكسمبورج من بين أفضل األماكن جاذبية للحياة ،وتقدم فرصا ممتازة للتوازن بين العمل-الحياة .قصر
الزمن المطلوب لالنتقال يدعم المحافظة على الصحة ،والتوازن بين الحياة األسرية والحياة االجتماعية .تحتل
لوكسمبورج المرتبة األولى من بين  230مدينة من حيث السالمة بناء على مسح ميرسر لنوعية الحياة .2019

الحصول على السكن

المكان لجميع أعمالكم
في لوكسمبورج ،هناك العديد من حلول المكاتب الخاصة
لشركتكم .هناك العديد من قطع األراضي والبنايات المعدة
خصيصا والمتاحة للشركات في المناطق الصناعية أو في
مجمعات األعمال.

هناك مجموعة من المصادر المتاحة لتزويكم بالمعلومات حول
أوضاع السوق العقاري .تعرض بوابة مرصد لوكسمبورج
المعلومات المطلوبة حول أسعار العقارات بناء على الموقع،
سواء كان ذلك بغرض اإليجار أو الشراء .هناك العديد من
المواقع اإللكترونية والوكاالت العقارية ووكاالت االنتقال التي
هناك العديد من حاضنات األعمال العامة والخاصة التي تعرض
تساعد الشخص الراغب في الحصول على العقار المطلوب.
فرصا الستضافة المكاتب .معظم هذه المرافق تركز على أنشطة
محددة حسب القطاع ،باإلضافة إلى حاضنات االبتكار والتقنية.
لضمان الحصول على استضافة في تلك الحاضنات ،يحتاج األمر
وكاالت االنتقال
من الشركات متابعة إجراءات لتقديم الطلبات وإكمال اإلجراءات
يمكن لوكاالت االنتقال مساعدتكم في إكمال اإلجراءات اإلدارية ،التي تنطوي عموما على تقديم خطة األعمال أو الخضوع
كما أنها تقدم الدعم الشخصي للوافدين الذين يرغبون في لمقابالت شخصية ومن ثم االختيار النهائي من قبل لجنة.
االنتقال إلى لوكسمبورج .هناك فرق عمل متعددة اللغات تقدم
الدعم اللوجستي في إكمال إجراءات االنتقال واالستقرار في
لوكسمبورج بأيسر ما يمكن.

حقائق رئيسة:
األولى من بين أكثر المدن أمنا في العالم
المصدر :مسح ميرسر لنوعية الحياة

2019

الثانية من بين أقل المدن توترا في العالم
المصدر :زيبجيت  2017العالمي لترتيب أقل وأكثر المدن
توترا
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التعليم في لوكسمبورج

لوكسمبورج مشهورة بالنمو المستمر في الرعاية المدرسية على نطاق البالد لضمان الترحيب بالمزيد من
التالميذ والطالب من كافة أنحاء العالم .الذهاب إلى المدرسة إلزامي للطالب في المرحلة العمرية بين  4إلى
 16سنة ،ويشمل ذلك الحد األدنى من سنوات الدراسة البالغ  12سنة ،مقسمة على التعليم االبتدائي والمرحلة
الثانوية.
رعاية األطفال ورياض األطفال

التعليم الثانوي

رعاية األطفال غير مكلفة ،ومتوفرة بالعديد من اللغات ،وهناك
حاليا حوالي  500حضانة عامة وخاصة في لوكسمبورج .رعاية
األطفال بمتوسط  20ساعة أسبوعيا لكل طفل مجانا دون رسوم.
أول سنتين من التعليم اإللزامي لألطفال بين  4إلى  6سنوات تتم
في رياض األطفال (يطلق عليها اسم “ .)“ Spillschoul

نتيجة لتميز قوة العمل العالمية في لوكسمبورج ،هناك عروض
متنوعة ومؤسسة لفترة طويلة نتيجة توفر المدارس العامة
(المجانية) والمدارس الخاصة .باإلضافة إلى النظام التعليمي
النظامي في لوكسمبورج ،هناك العديد من المدارس الدولية التي
تقدم منهجها باللغتين اإلنجليزية والفرنسية.

المدرسة االبتدائية

التعليم العالي

على جميع األطفال في سن  6سنوات بحلول األول من سبتمبر
من كل سنة االلتحاق بالتعليم االبتدائي .يتم تعليم األطفال باللغة
اإللمانية مباشرة ،ثم يبدأون التعرف على اللغة الفرنسية اعتبارا
من السنة الثانية .يتم إدخال اللغة اإلنجليزية خالل مراحل التعليم
الثانوي فقط.

تعتبر جامعة لوكسمبورج التي تأسست في العام  ،2003مؤسسة
تعليمية متعددة اللغات ،بمستويات عالمية ومرتكز على
البحوث .هناك ثالث كليات وثالث مراكز متعددة التخصصات،
وتعتبر ضمن أفضل الجامعات الدولية في أوربا .عقدت الجامعة
شراكات مع  78جامعة في العالم..

بعض المدارس تقدم التعليم االبتدائي باللغة اإلنجليزية .هناك
بدائل عن التعليم العام تقدمها العديد من المدارس الخاصة
والمؤسسات الدولية ،وهناك بعض المدارس تقدم خدمات التعليم
باللغة اإلنجليزية منذ البداية.

حقائق رئيسة:
األولى من حيث متوسط اللغات السائدة بين السكان في
دول اإلتحاد األوربي ( 3.6لغة)
المصدر :المرصد األوربي -يوروبميتر،

2019

 41%من قوة العمل حصلت على التعليم العالي
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،

للحصول على معلومات إضافية يرجى االتصال علي:
House of Entrepreneurship
بريد إلكترونيinfo@houseofentrepreneurship.lu :
هاتف+352 42 39 39 330 :

2019

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

