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تأسیس شركة في سوبسرا 

مـبدئَیا ال یحق لغیر المقیمین فـي سـویسرا تـملك عـقارات ولـكن یـحق لـھم 
تـأسیس شـركـة والشـركـة بصفتھا الـقانـونیة اإلعـتباریـة یحق لھا الشـراء ومـالـك 

الشركة ھو بالتالي صاحب العقار. 

تختلف مصاریف تأسیس الشركات طبًقا لنوع الشركة: 

 1- مـصاریف تـأسیس شـركـة ذات مسـئولیة محـدودة GmbH  تـتراوح مـا بین 3 اآلف 
و 8 اآلف فرنك سویسري وتشمل: 

تخلیص المستندات  -

مصاریف التسجیل في السجل التجاري والشھر العقاري والمحاسب والمحامي  -

رأس الـمال الـمودع فـي حـساب الشـركـة الـبنكي ال یـقل عـن 20 الـف فـرنـك -
سویسري 

2- مـصاریف تـأسیس شـركـة مـساھمة AG تـتراوح مـا بین 5 اآلف و 15 الـف فـرنـك 
سویسري وتشمل: 

تخلیص المستندات  -

مصاریف التسجیل في السجل التجاري والشھر العقاري والمحاسب والمحامي  -

رأس الـمال الـمودع فـي حـساب الشـركـة الـبنكي ال یـقل عـن 100 الـف فـرنـك -
سویسري 

یحتاج بـدء عـمل تـجاري إلـى وضـع خـطة عـمل، بـشكل مـناسـب، وفـي اختیار أسـماء 
الشركات المسموح بھا وإیجاد المقراألمثل للضرائب.  

نـحن نـساعـد عـند الحـد األدنـى مـن رأس الـمال، وفـتح حـساب للشـركـة، والـعمل مـع 
أفـضل الـمحاسـبین والـمحامـین و تسجیل رقـم ضـریبة القیمة الـمضافـة، 

والتسجیل لدى التأمینات اإلجتماعیة. 

فتح حساب بنكي في سویسرا  

فـتح حـساب بـنكي فـي سـویسرا لیس أمـرا سھال، فـإن إنـشاء شـركـة مـساھمة، بـما 
فـي ذلـك حـساب للشـركـة لیس مـن السھل عملھ عـن طـریق إتـصال تلیفونـي أو عـبر 

البرید اإللكتروني، كما یدعي العدید من مقدمي شركات االوفشور 

الـمصرفیون الـسویسریون یسعدون بـمعرفـة عـمالئـنا، ألنھم یعرفـون أنـنا تحـرینا 
الـعنایة الـواجـبة الـتي یعتمدون علیھا. نـحن نـقدم لـك الحـلول لـعملك مـن 
الـدرجـة االولـى. إنـشاء شـركـة سـویسریة وفـتح حـساب مـصرفـي سـویسري والـضمان 

السویسري ھو موضع ترحیب في كل العالم. 

مـجتمع األعـمال الـدولـي یعرف جیدا أنـك قـد اجـتزت بـنجاح إجـراءات الـعنایة 
الواجبة االكثر صرامة في العالم لحصولك على حساب في بنك سویسري 
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عملیة فتح حساب في سویسرا 

بـعد أن قـررت فـتح حـساب فـي سـویسرا ، فـإنـك تـقدم لـنا الـطلب عـبر نـموذج 
االتـصال الـخاص بـنا. وبـعد اسـتالم رسـوم الـعمل الـمقررة نـبدأ الـعمل مـع 
الـبنك الـسویسري. إذا كـان لـدیك أو لـدینا أي أسـئلة حـول المسـتندات 
الـمطلوبـة ، فـسنقوم بـالـتواصـل إمـا عـن طـریق الھاتـف أو الـبرید اإللـكترونـي. 
بعد ذلك سیتم إرسال الطلب وبعد بضعة أیام سوف تتلقى تأكیدا من البنك.  

سیطلب مـنك ذلـك عـندئـذ الحـد األدنـى لـإلیداع. وھذا یكمل عملیة فـتح الـحساب 
ویمنحك وصوالً إلى حسابك في سویسرا. شروط فتح حساب في سویسرا 

مـن واجـب الـبنك مـعرفـة عـمالئـھ. وللقیام بـما یلزم ، یجب تحـدید مـن ھو 
العمیل وأین یعیش. كـما یجب اسـتیفاء الـمتطلبات األسـاسیة الـتالیة وتـقدیم 

المستندات المطلوبة: 

- الـتعرف الـشخصي أو عـن طـریق مـحادثـة بـالفیدیو عـن بـعد - رقـم الـتعریف 
الـضریبي الـشخصي الـخاص بـك مـن بـلدك - الحـد األدنـى لـإلیداع المحـدد مـن قـبل 

البنك - دفع رسوم العمل لدینا 

                    
یسعدنا أن نرافقكم في استثماركم في سویسرا 

عرب كیر سویسرا    
حسین الحفني 
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