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الفصل االول
ملاذا لوكسمبورغ؟
6

تقع لوكسمبورغ في قلب أوروبا ،وهي واحدة من أصغر بلدان القارة ،وتبلغ مساحتها
اإلجمالية  2،586كم 2ويبلغ عدد سكانها حوالي  570،000نسمة.
ويمكن أن يعزى نجاحها إلى سياسات حكومية عملية طويلة األجل ،تهدف إلى
تعزيز األعمال التجارية وتنويع اقتصاد البلد .وقد سمح ذلك للوكسمبورغ بأن تصبح
بوابة للسوق األوروبية ،متيحة للعديد من الشركات العاملية فرصا استثنائية للقيام
بأعمال تجارية في أوروبا.
تشمل السمات الرئيسية للبلد تنوع شعبه وبيئة متعددة الثقافات وسهولة
االندماج في املجتمع .قواها العاملة موهوبة ومتعددة اللغات ،حيث تستمد العمالة
املاهرة من لوكسمبورغ وفرنسا وبلجيكا وأملانيا .يشكل الوافدون الدوليون من
جميع أنحاء العالم نسبة كبيرة من القوى العاملة املاهرة ،وغالبا ما يعملون في
أحد املقرات األوروبية الكبرى للشركات الدولية البارزة التي اختارت أن تكون موجودة
في لوكسمبورغ .في عام  45.9٪ ،2015من سكان لوكسمبورغ يتكونون من
( )Statec, 2015 1أجانب أو مهاجرين

7

لوكسمبورغ وأوروبا -التواريخ الرئيسية
 1951أصبحت لوكسمبورغ عضوا مؤسسا في الجماعة األوروبية للفحم والصلب
( )ECSCمما أدى إلى إنشاء االتحاد األوروبي.
 1957مع بلجيكا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وأملانيا ،توقع لوكسمبورغ معاهدة روما
املنشئة للجماعة االقتصادية األوروبية ( )EECبهدف إقامة سوق مشتركة للسلع
واألشخاص والخدمات.
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 1992تم التوقيع على معاهدة االتحاد األوروبي في ماستريخت .املجلس األوروبي
الذي عقد في ادنبره يعين لوكسمبورغ كواحدة من بين مقرات مؤسسات االتحاد
األوروبي الى جانب بروكسل وستراسبورغ.
 2007للمرة الثانية بعد عام  ،1995تم تعيين لوكسمبورغ عاصمة للثقافة األوروبية،
جنبا إلى جنب مع املنطقة لكبرى ،لوكسمبورغ وأوروبا.
موقع لوكسمبورغ ،والبنى التحتية املمتازة ،وسياسات تطلعيه ،ونوعية حياة عالية،
تجعلها مكانا من الدرجة األولى للعيش وإدارة األعمال.
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 1.1في قلب أوروبا
 1.1.1مأوى املؤسســات االوروبية
باعتبارهــا عضــوا مؤسســا للمنظمــات الدوليــة الرئيســية مثــل البنلوكــس،
مجلــس أوروبــا ،االتحــاد األوروبــي ،منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان
االقتصــادي ،منظمــة حلــف شــمال األطلســي واألمــم املتحــدة ،فــإن تأثيــر
لوكســمبورغ يعطــي فكــرة خاطئــة عــن حجمهــا.
مدينــة لوكســمبورغ هــي إحــدى العواصــم اإلداريــة لالتحــاد األوروبــي .وهــي
موطــن لعــدة مؤسســات وهيئــات تابعــة لالتحــاد األوروبــي ،مثــل محكمــة العدل
األوروبيــة ،ومحكمــة املدققيــن األوروبيــة ،بنــك االســتثمار األوروبــي ،صنــدوق
االســتثمار األوروبــي ،آليــة االســتقرار األوروبيــة ،أمانة البرملــان األوروبي والعديد
مــن إدارات املفوضيــة األوروبيــة.
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 2.1.1مدخل للســوق االوروبية املتحدة
تقــع لوكســمبورغ فــي قلــب االتحــاد األوروبــي ،الــذي يضــم  28دولــة عضــوا
 )28وأكثــر مــن  500مليــون مســتهلك .وهــذا يجعــل لوكســمبورغ بوابــة مثاليــة
للســوق األوروبيــة .بناتــج محلــي إجمالــي يقــدر بحوالــي  ٪23مــن الناتــج
االقتصــادي العاملــي ،فــإن الســوق األوروبيــة املوحــدة تســمح للنــاس والســلع
والخدمــات ورأس املــال بالتحــرك بحريــة داخــل حدودهــا .وتســتفيد لوكســمبورغ
أيضــا مــن اإلطــار القانونــي واالعتمــاد القانونــي املمنــوح بموجــب قانــون االتحــاد
األوروبــي.
(EU-
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 3املصدر :لوكسمبورغ لألعمال

 3.1.1متصلة بأوروبا
ترتبــط لوكســمبورغ بجميــع انحــاء أوروبــا مــن خــال بنيــة تحتيــة للنقــل ممتــازة.
وهــي تقــع علــى مفتــرق شــبكة طــرق كثيفــة توفــر طرقــا عاليــة الســرعة
وخطــوط ســكك حديديــة بيــن البلــدان املجــاورة.
بـــ 2.5مليــون مســافر خــال عــام  2014وأكثــر مــن  40وجهــة مباشــرة فــي أوروبــا
وفــي جميــع أنحــاء العالــم ،يوفــر مطــار لوكســمبورغ الدولــي روابــط ســهلة إلــى
العديــد مــن املــدن ،بمــا فــي ذلــك باريــس ولنــدن وأمســتردام وبرليــن وزيوريــخ
وميالنــو وبرشــلونا وجنيــف وفرانكفــورت وفيينــا ومراكــش و أغاديــر و أنطاليــا
واسطنبول.

2مالحظــة  eU-28 :تشــمل النمســا ،بلجيــكا ،بلغاريــا ،كرواتيــا ،قبــرص ،جمهوريــة التشــيك ،الدنمــارك ،اســتونيا،
فنلنــدا ،فرنســا ،أملانيــا ،اليونــان ،هنغاريــا ،ايرلنــدا ،ايطاليــا ،التفيــا ،ليتوانيــا ،لوكســمبورغ ،مالطــا ،هولنــدا ،بولنــدا
 ،البرتغــال ،رومانيــا ،ســلوفاكيا ،ســلوفينيا ،اســبانيا ،الســويد واململكــة املتحــدة
http://www.logistics.lu/why.luxembourg 3

الفصل  : 1ملاذا لوكسمبورغ ؟

 2.1اقتصاد مزدهر

 1.2.1اســتقرار سياســي ،اجتماعي ومالي
يتكــون النظــام السياســي فــي لوكســمبورغ مــن ديمقراطيــة برملانيــة فــي
10

شــكل حكــم دســتوري .ويتعــزز االســتقرار السياســي فــي البــاد بثقافــة اتفــاق
جماعــي فــي الــرأي حيــث تتعايــش األحــزاب في إطار اتفاق واســع النطاق على
القضايــا الرئيســية .ويســتكمل هــذا مــن خــال نظــام وحيــد للحــوار االجتماعــي
الــذي ينطــوي علــى عقــد اجتماعــات منتظمــة بيــن الحكومــة وممثلــي العمــال
والنقابــات .وهــذه «األداة الثالثيــة» هــي ضروريــة لتجنــب النزاعــات العماليــة
والتوصــل إلــى اتفــاق علــى القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة الرئيســية.
وباعتبارهــا عضــوا فــي منطقــة اليــورو ،4تتمتــع لوكســمبورغ بمســتوى عــال
مــن االســتقرار املالــي .تلغــي عملــة اليــورو تكاليــف التحويــل والخــوف الناجــم
عــن تقلبــات أســعار الصــرف.
يوفــر اإلطــار الضريبــي بلوكســمبورغ لرجــال األعمــال بيئــة مســتقرة ســانحة
للقيــام باألعمــال التجاريــة وهــي تعتبــر مــن بيــن املناطــق املجزيــة كثيــرا فــي
أوروبــا بالنســبة للشــركات واملســاهمين واملوظفيــن .دخلــت لوكســمبورغ
فــي معاهــدات ضريبيــة ثنائيــة مــع تقريبــا جميــع دول أعضــاء االتحــاد األوروبــي
ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .ويجري توســيع هذه الشــبكة باســتمرار
لتشــمل املزيــد مــن البلــدان.

2.2.1

اقتصــاد مفتــوح

متقاســمة الحــدود مــع بلجيــكا وفرنســا وأملانيــا ،تســتفيد لوكســمبورغ مــن صناعــة
تصديــر قويــة وتتمتــع بمســتوى عــال مــن التجــارة واالســتثمار عبــر الحــدود مــع جيرانهــا.
أكثــر مــن  80%مــن الســلع والخدمــات املنتجــة فــي لوكســمبورغ توجــه لألســواق
األجنبيــة .فــي عــام  ،2013بلغــت صــادرات البــاد  10.6بليــون يــورو .شــركاؤها الرئيســيون
فــي التصديــر هــم أملانيــا وبلجيــكا وفرنســا ،أي مــا مجموعــه  56%مــن الصــادرات ،ومــع
 28دولــة االتحــاد األوروبــي األوســع نطاقــا تمثــل  82%مــن الصــادرات .فــي املقابــل ،بلــغ
إجمالــي الــواردات إلــى لوكســمبورغ  18.1بليــون يــورو ٪79 ،منهــا قادمــة مــن الــدول
املجــاورة و ٪89منهــا مــن  28دولــة االتحــاد األوروبــي.
االقتصادية  -األرقام الرئيسية
الناتج املحلي اإلجمالي 45 :مليار يورو
التضخم٪ 0.7:
معدل البطالة ٪ 7:
النمو٪ +2.9 :
فائض امليزانية 0.1٪ :من الناتج املحلي اإلجمالي
تصنيف ائتماني AAA
 ٪من الناتج املحلي اإلجمالي حسب القطاع
الزراعة ٪ 0.3:
الصناعة ٪ 12.2 :
الخدمات 87.5٪ :
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بفضــل بنيتهــا التحتيــة االتصاالتيــة واللوجســتية املتطــورة ،تبقــى البــاد مفتوحــة أمام
التجــارة العامليــة ،خاصــة مــع الصيــن والشــرق األوســط وروســيا وسويســرا والواليــات
املتحــدة.
تعتبــر التجــارة الخارجيــة واالســتثمار حجــر الزاويــة فــي اقتصــاد لوكســمبورغ النابــض
بالحيــاة .وقــد ســاعدت سياســات االقتصــاد الكلــي الحكيمــة واالســتقرار السياســي
لوكســمبورغ علــى بنــاء اقتصــاد ســليم علــى مــر الســنين .إن اإلطــار الضريبــي املجــزي
واملؤشــرات االقتصاديــة القويــة فــي البــاد يشــكالن مكســبا قويــا فــي اجتــذاب
أصحــاب املشــاريع واملســتثمرين الدولييــن وتزويدهــم ببيئــة قويــة وفعالــة تمكنهــم
مــن القيــام باألعمــال التجاريــة.

الـسادسة عشر
من بين  165بلد من حيث

حرية االقتصاد
مؤشر الحرية االقتصادية لعام 2014
 4تتكــون منطقــة اليــورو مــن  19بلــدا :النمســا ،بلجيــكا ،قبــرص ،إســتونيا ،فنلنــدا ،فرنســا ،أملانيــا،
اليونــان ،أيرلنــدا ،إيطاليــا ،التفيــا ،ليتوانيــا ،لوكســمبورغ ،مالطــا ،هولنــدا ،البرتغــال ،ســلوفاكيا ،ســلوفينيا
و إســبانيا.
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 3.2.1تنــوع اقتصادي
شــهدت لوكســمبورغ تطــور صناعــة صلــب قويــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الـــ.20
بعــد صدمــة النفــط عــام  1973واألزمــة التــي تلــت ذلــك ،ســعت لوكســمبورغ لتنويــع
اقتصادهــا وبــدأت التركيــز علــى القطــاع الثالــث ،ممهــدة الطريــق أمــام البــاد لتصبــح
مركــزا ماليــا دوليــا رئيســيا.
فــي الســنوات األخيــرة ،ســعت حكومــة لوكســمبورغ إلــى تنويــع اقتصــاد البــاد مــن
خــال تركيــز الجهــود علــى البحــث والتطويــر وتعزيــز النمــو فــي قطاعــات مثــل تكنولوجيا
املعلومــات واالتصــاالت والخدمــات اللوجســتية والتجــارة اإللكترونيــة والتكنولوجيــا
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الحيويــة.
لتعزيــز التنويــع االقتصــادي ،أطلقــت الحكومــة مبــادرة لوكســمبورغ العنقوديــة ،التــي
تضــم ســت تجمعــات تنســقها لوكــس اينوفاســيون .يقــع التركيــز علــى التكنولوجيــات
الرئيســية التــي تــم تحديــد أهميتهــا بالنســبة للتنميــة االقتصاديــة املســتدامة
وتشــجيع التشــبيك بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام.

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ
ﺗﻤﺠﻤﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ

6

6املصدر  :لوكس اينوفاسيون
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 3.1مفتوحة لألعمال التجارية:
القطاعات الرئيسية للنشاط االقتصادي
1.3.1

الخدمــات املاليــة

تعــد لوكســمبورغ مركــزا رائــدا للخدمــات املاليــة .وهــي مركــز الخدمــات
املصرفيــة الخاصــة فــي منطقــة اليــورو واملقــر األوروبــي الرئيســي فــي إدارة
األصــول .وهــي أيضــا ســوق رائــدة فــي إعــادة التأميــن االســير فــي االتحــاد
األوروبــي .وفــي اآلونــة األخيــرة ،نصبــت لوكســمبورغ نفســها كبوابــة للصيــن
بالنســبة للمســتثمرين الدولييــن.
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تشــكل الصناديــق املصرفيــة الخاصــة وصناديــق االســتثمار الركائــز التــي يقوم
عليهــا القطــاع املالــي ،الــذي وضــع مجموعــة مبتكــرة مــن املنتجــات املاليــة
التقليديــة واملتطــورة علــى حــد ســواء.
مــع أكثــر مــن  3تريليــون أصــول تحــت اإلدارة اعتبــارا مــن ديســمبر  ،2014يعــد
قطــاع صناديــق لوكســمبورغ هــو الثانــي فقــط بعــد الواليــات املتحــدة .وقــد
أتــاح إدخــال نظــام تعهــدات االســتثمار الجماعــي فــي األوراق املاليــة القابلــة
للتحويــل يوســيتس  UCITSعلــى املســتوى األوروبــي فــي عــام  ،1985فرصــة
فريــدة للوكســمبورغ .وكانــت أول بلــد أوروبــي يعتمــد نظــام يوســيتس فــي
عــام  ،1988ممــا ســمح لعــدد مــن مــدراء األصــول والبنــوك الدوليــة بتحويــل
صناديقهــم بســرعة إلــى يوســيتس للتوزيــع عبــر الحــدود.
مــن خــال اســتقرارها السياســي وموقعهــا وبيئتهــا التنظيميــة وقدرتهــا على
التكيف مع تغيرات الســوق ،تمكنت لوكســمبورغ من جذب البنوك وشــركات
التأميــن ومروجــي صناديــق االســتثمار ومقدمــي الخدمــات املتخصصــة مــن
جميــع أنحــاء العالم.

مركز لوكسمبورغ املالي
• شــبكة ماليــة تضــم  147مصرفــا و  388شــركة إداريــة و  13،849صندوقــا فرعيــا و 324
شــركة تأميــن وإعــادة تأميــن و  205مــن أخصائــي القطــاع املالــي (.)PSF
• الريــادة فــي قطــاع الصناديــق األوروبــي ،حيــث أن  27٪مــن أصــول الصنــدوق األوروبــي
مقرهــا فــي لوكســمبورغ وفقا لـــ .*EFAMA
• قاعــدة صناديــق تعهــدات االســتثمار الجماعــي فــي األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل
يوســيتس  -تحظــى لوكســمبورغ بحصــة ســوقية عامليــة تبلــغ  67٪مــن التجــارة عبــر
الحــدود (أي الصناديــق املوزعــة فــي ثالثــة بلــدان علــى األقــل).
• نظــام مديــري الصناديــق االســتثمارية البديلــة ( - )AIFMDتــم إدراج قانــون إدارة
االســتثمار فــي قانــون لوكســمبورغ فــي  10يوليــو  .2013و منــذ ذلــك الحيــن ،تــم
ترخيــص  159شــركة إدارة مــن قبــل  **CSSFإلدارة صناديــق االســتثمار البديلــة.
القــاري مــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية  -اعتبــارا
• الرنمينبــي ( )RMBعملــة الجــزء
ّ
مــن نهايــة ســبتمبر  ،2014بلغــت قيمــة األصــول املــدارة بالرنمينبــي فــي الصناديــق
املحليــة فــي لوكســمبورغ  250.9بليــون رنمينبــي ( 32.4بليــون يــورو) ،واســتثمر أكثــر
مــن  75٪منهــا فــي أدوات حقــوق امللكيــة.
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* جمعيــة صناديــق االســتثمار األوروبيــة وشــركات إدارة األصــول ( )EFAMAهــي جمعيــة
ممثلــة لقطــاع إدارة االســتثمارات األوروبــي.
** «لجنــة مراقبــة القطــاع املالــي» ( ))CSSFهــي مؤسســة عامــة تشــرف علــى
املهنييــن واملنتجــات فــي القطــاع املالــي بلوكســمبورغ.

2.3.1

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت

كانــت تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت منــذ فتــرة طويلــة جــزءا مــن املشــهد
االقتصــادي فــي لوكســمبورغ ،مــع البدايــات االولــى لراديــو تليفزيــون لوكســمبورغ
( )RTLالتــي يرجــع تاريخهــا إلــى  ،1920وإنشــاء الشــركة االوروبيــة لألقمــار الصناعيــة ()SES
فــي .1980
فــي ضــوء الــدور املتنامــي لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت في االقتصــاد العاملي،
اتخــذت لوكســمبورغ تدابيــر لدعــم تطويــر هــذا القطــاع لكــي تصبــح مركــزا متميــزا
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ومركــزا رئيســيا للبيانــات فــي أوروبــا .وقــد تــم
تطويــر آخــر صيحــة فــي البنيــة التحتيــة لجــذب مشــاريع قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت إلــى لوكســمبورغ ،وقــد اتخــذت تدابيــر أخــرى لتعزيــز لوكســمبورغ كمركــز
أوروبــي موثــوق للمعلومــات .وهنــاك عــدد مــن الشــركات املبتكــرة فــي قطاعــات
متنوعــة ،مثــل الخدمــات املــوردة إلكترونيــا والحوســبة الســحابية والبيانــات الضخمــة
واملدفوعــات اإللكترونيــة ،قــد أقيمــت فــي لوكســمبورغ أو نقلــت عملياتهــا إلى هناك.
فــي  20تشــرين األول  /أكتوبــر  ،2014أعلنــت الحكومــة عــن اســتراتيجيتها الجديــدة
« لوكســمبورغ الرقمــي» لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .وهدفهــا هــو جــذب
األعمــال واالبتــكار مــن خــال إرســاء بيئــة قويــة لتطويــر البيانــات الضخمــة وتكنولوجيــا
الخدمــات املاليــة ( )FinTechوبرمجيــات املشــاريع والخدمــات الســحابية وخدمــات األمــن
االلكترونــي .وتركــز االســتراتيجية أيضــا علــى مجاليــن واضحيــن :تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت كقطــاع اقتصــادي فــي حــد ذاتــه ،وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
كوســيلة لتوفيــر حلــول مبتكــرة للحكومــة والشــركات علــى حــد ســواء.

تكنولوجيا الخدمات املالية:
فرصة كبيرة

تعــد شــركات التكنولوجيــا املاليــة فــي طليعــة التحــول التكنولوجــي الــذي يشــهد ظهور
نمــاذج أعمــال جديــدة فــي مجــال الخدمــات املالية.
منــذ بدايــة عــام  ،2015قامــت لوكســمبورغ باحتســاب أكثــر مــن  150شــركة للتكنولوجيا
املاليــة تقــدم خدمــات ماليــة تســهلها التكنولوجيــا ،مثــل املدفوعــات اإللكترونيــة،
والعمــات االفتراضيــة ،واالســتثمارات بيــن األقــران.
كمركــز مالــي بــارز ،تمثــل لوكســمبورغ موقــع مثالــي للتكنولوجيــا املاليــة ،مــع خبــرة
مهنيــة وحكومــة مصادقــة لألعمــال جعلــت مــن دعــم التكنولوجيــا املاليــة أولويــة
سياســية رئيســية.

السوق الحرة بلوكسمبورغ

قاعدة لوجستية لسلع عالية القيمة
الســوق الحــرة هــي عبــارة عــن مبنــى مؤلف من  4طوابق يبلغ تقريبــا  22،000متر مربع
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يقــع فــي مطــار لوكســمبورغ .وهــي قاعــدة لوجســتية لتــداول وتخزيــن وتجــارة الســلع
القيمــة ،بمــا فــي ذلــك األعمــال الفنيــة ،والنبيــذ ،واملعــادن الثمينــة ،واملجوهــرات،
والســيارات القديمــة واملقتنيــات األخــرى .ويجمــع هــذا املرفــق بيــن أحــدث التقنيــات
وأعلــى املعاييــر األمنيــة.
وهــي مصممــة للقيــام بــدور رئيســي فــي تنويــع العــرض الفنــي للوكســمبورغ ولكــي
تصبــح حجــر الزاويــة فــي مجموعــة الفــن والتمويــل فــي البــاد.
وتعمــل الســوق الحــرة تحــت إشــراف إدارة الجمــارك بلوكســمبورغ ،التــي تقــوم بتفتيش
البضائــع التــي تدخــل إلــى املنشــأة أو تغادرهــا .وقــد ســنت حكومــة لوكســمبورغ
نظامــا محــددا لضريبــة القيمــة املضافــة الــذي ينــص ،بموجــب لوائــح الجمــارك والضرائــب
فــي االتحــاد األوروبــي ،علــى تعليــق ضريبــة القيمــة املضافــة والرســوم الجمركيــة
املفروضــة علــى الســلع التــي تدخــل فــي منطقــة حــرة مــن االتحــاد األوروبــي أو مــن
دول العالــم الثالــث.

3.3.1

الخدمــات اللوجســتية

ســعت لوكســمبورغ باســتمرار إلــى تحســين موقعهــا كمركــز لوجســتي عابــر للقــارات.
تقــع البــاد علــى ممــرات النقــل الرئيســية بأوروبــا بيــن الشــمال والجنــوب والشــرق
والغــرب .حركــة املــرور الكبيــرة عبــر البلــد وفــرت فرصــا للنمو فــي مجال النقــل والتخزين
والشــحن وخدمــات الحاويــات واإليــداع والنقــل املشــترك .العديــد مــن الشــركات تعمــل
حاليــا داخــل وخــارج لوكســمبورغ ،بمــا فــي ذلــك  ،DHLكــون  +ناجــل (،)Kuehne+Nagel
الوســائط املتعــددة لســكك الحديــد اللوكســمبورغية  CFLو كارغولوكــس .Cargolux
ويتميــز قطــاع الخدمــات اللوجســتية فــي لوكســمبورغ ببيئــة ضريبيــة وإداريــة
وتنظيميــة وقانونيــة مواتيــة ،ممتثلــة ملعاييــر األمــان فــي االتحــاد األوروبــي ،وشــهادة
( AEOاملشــغل االقتصادي املعتمد) ،وقاعدة «الشــباك املوحد للوجســتيات» ،وجمارك
وضرائــب بــا أوراق (.)PLDA
ونتيجــة لذلــك ،فــإن العديــد مــن الشــركات الدوليــة تســعى لنقــل منتجاتهــا عبــر
لوكســمبورغ ،لالســتفادة مــن الســوق األوروبيــة.
وكذلــك تــم إنشــاء تجمــع للوجســتيات والتجمــع البحــري لتعزيــز التنويــع االقتصــادي
وتعزيــز مكانــة لوكســمبورغ كمركــز لوجســتي عابــر للقــارات فــي أوروبــا.

 4.3.1التقنيــة العاليــة والصناعــات الخضراء
املصاحبــة للبيئة
بفضــل موقعهــا املركــزي ومرافقهــا اللوجســتية ،توفــر لوكســمبورغ العديد مــن الفرص
للصناعــات ذات التقنيــة العاليــة .مــع وجــود شــبكة واســعة مــن مراكــز البحــوث العامــة
والدعــم الحكومــي القــوي ،تــم اختيــار البــاد مــن قبــل عــدد مــن الشــركات الرائــدة
ملتابعــة أنشــطة البحــث والتطويــر فيهــا.
وقــد أطلقــت الحكومــة مؤخــرا تجمــع إكــو إنوفاتيــون مــن أجــل تعزيــز تنويــع التكنولوجيــا
العاليــة وحمايــة البيئــة وتطويــر الصناعــات الخضــراء فــي لوكســمبورغ .ومــع وجــود
العديــد مــن الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال البنــاء البيئــي والطاقــة املتجــددة وإدارة
امليــاه والنفايــات والتنقــل اإللكترونــي ،فــإن االســتدامة هــي املحــرك الرئيســي للنمــو
فــي لوكســمبورغ.
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 5.3.1التكنولوجيــا الصحيــة
منــذ ســنة  ،2008ركــزت لوكســمبورغ علــى إنشــاء مركــز لعلــوم الحيــاة قــادر علــى
املنافســة دوليــا ،لتوفيــر قاعــدة مخصصــة لعلوم الحيــاة ومشــاريع التكنولوجيا الصحية.
وقــد تــم التركيــز بشــكل خــاص علــى التشــخيص الجزيئــي ،واملعلوماتيــة الحيويــة،
والتطبيــب عــن بعــد ،واألجهــزة الطبيــة.
وكان مــن املعالــم الهامــة للتكنولوجيــا الصحيــة فــي لوكســمبورغ إقامــة شــراكات
اســتراتيجية بيــن ثالثــة معاهــد بحــوث أمريكيــة ذات شــهرة عامليــة ،وجامعــة
لوكســمبورغ ،ومراكــز البحــوث العامــة فــي لوكســمبورغ .وقــد نتــج عــن هذه الشــراكات
ثالثــة مشــاريع رئيســية حتــى اآلن :
• بنك لوكسمبورغ الحيوي املتكامل ()IBBL
• مركز لوكسمبورغ لنظم الطب الحيوي ()LCSB
• اطالق مشروع سرطان الرئة الذي يقع في مركز البحوث العام للصحة
(. )CRP-Santé Centre de recherche public de la santé
ومنــذ ذلــك الحيــن ،تــم دمــج  IBBLو  CRP-Santéفــي معهــد لوكســمبورغ للصحــة
الجديــد ( )LIHلتعزيــز قــدرات البحــث فــي لوكســمبورغ.

 6.3.1السيارات
لوكســمبورغ هــي موقــع رئيســي ملــوردي الســيارات مــن الدرجــة األولــى والثانيــة،
الذيــن يســتخدمون مــا يقــرب  10،000شــخص فــي  30موقــع إنتــاج فــي البــاد .وتشــارك
العديــد مــن الشــركات العاملــة فــي ســوق لوكســمبورغ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
فــي صناعــة مكونــات الســيارات.
تقــدم لوكســمبورغ قــدرات تســليم فــي الوقــت املناســب ملصنعــي الســيارات فــي
أملانيــا وفرنســا واململكــة املتحــدة ،وكذلــك الوصــول إلــى خطــوط التجميــع املوجــودة
فــي بلجيــكا وهولنــدا.
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الثامنة

من بين  165بلد في

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية
البنك الدولي 2014

 4.1مصممــة للمســتثمرين ورواد األعمــال العامليين
1.4.1

بنيــة تحتيــة ممتــازة

بــرزت لوكســمبورغ اليــوم كقاعــدة لوجســتية هامــة فــي قلــب أوروبــا ،تضــم مركــز
شــحن دولــي للشــحن الجــوي وبنيــة تحتيــة حديثــة للطرقــات والســكك الحديديــة التــي
تربــط بيــن وجهــات الشــحن الرئيســية فــي أوروبــا .كمــا توفــر مرفــأ نهــر يربــط بيــن بحــر
الشــمال األوروبــي وموانــئ البلطيــق واملتوســط.
واســتنادا إلــى أوجــه التــآزر هــذه ،أنشــأت لوكســمبورغ مجمعيــن لوجســتيين مخصصيــن
للشــحن الجــوي (مركــز يوروهــوب فــي كونتيــرن) والشــحن بالســكك الحديديــة (يوروهوب
جنــوب فــي بيتمبــورغ  /دوديالنــج).
ـه ُ
ل الوصــول إلــى معظــم العواصــم األوروبيــة :يمكــن لشــركات شــحن عاملــة خــارج
سـ ُ
َي ْ
البــاد أن تصــل إلــى ســوق تمثــل  ٪80مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي لالتحــاد األوروبــي
فــي أقــل مــن يــوم واحــد.
وعملــت الدوقيــة الكبــرى أيضــا علــى تطويــر اتصالهــا مــن خــال البنيــة التحتيــة الحديثــة
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وشــبكات االتصــاالت .وقــد تــم إنشــاء مراكــز بيانــات
آمنــة للغايــة ،عامــة وخاصــة ،لتزويــد الشــركات بمجموعــة مــن الحلــول لنشــر وتشــغيل
أنظمتهــا .تفتخــر لوكســمبورغ بحوالــي  20مركــزا عامــا للبيانــات ،يقــدم خدمــات علــى
املســتوى الرابــع أو الثالــث .كمــا أن لديهــا شــبكة أليــاف عاليــة الســعة تربطهــا بمراكــز
البيانــات الرئيســية فــي أوروبــا.

 2.4.1البحث و التطوير و االبتكار االستثمارات
العمومية
إن البحــث والتطويــر واالبتــكار ( )RDIيشــكل أولويــة للحكومــة ،حيــث أنهــا تمكــن مــن
التنــوع االقتصــادي وتزيــد مــن القــدرة التنافســية وتعــزز «مجتمــع املعرفــة» .وفــي عــام
 ،2013خصــص  1.16%مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي بلوكســمبورغ للبحــث والتطويــر.
يتــم تشــكيل بيئــة لوكســمبورغ فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار مــن قبــل العديــد مــن
أصحــاب املصالــح:
• معهــد لوكســمبورغ للعلــوم والتكنولوجيــا ( ،)LIST GIEالــذي يجمــع بيــن مراكــز غابرييل
ليبمــان ومراكــز هنــري تــودور للبحــوث العامــة فــي محاولــة إلضفــاء مزيــد مــن الضــوء
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الدولــي علــى البحــث والتطويــر فــي لوكســمبورغ .ويركــز عملهــا علــى ثالثــة
مجــاالت :البيئــة وتكنولوجيــا املعلومــات واملــواد.
• معهــد لوكســمبورغ للصحــة ( ،)LIHالــذي يجمــع بيــن مركــز البحــوث العــام للصحــة
 CRP-Santéوبنــك لوكســمبورغ الحيــوي املتكامــل (.)IBBL
• جامعــة لوكســمبورغ ،التــي تســلط الضــوء علــى أولويــات البحــث والتعــاون
الدولــي .مركــز لوكســمبورغ لنظــم الطــب الحيــوي ( )LCSBهــو واحــد مــن مراكــز
البحــوث القائمــة علــى فــرق متعــددة التخصصــات .ويســرع هــذا البرنامــج
البحــوث الطبيــة الحيويــة عــن طريــق تعزيــز الروابــط بيــن البحــوث البيولوجيــة
والطبيــة .وأنشــأت جامعــة لوكســمبورغ أيضــا مركــز األمــن واملوثوقيــة والثقــة
( )SnTاملتعــدد التخصصــات ،الــذي يجمــع بيــن باحثيــن مــن شــركاء صناعييــن
وحكومييــن و مؤسســاتيين و دولييــن ،مــن أجــل إجــراء بحــوث بشــأن نظــم
وخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت آمنــة وموثــوق بها وجديــرة بالثقة.
• معهــد لوكســمبورغ للبحــث االجتماعي-االقتصــادي ( )LISERالــذي يركــز أبحاثــه
فــي مجــال السياســة االجتماعيــة واالقتصاديــة.

 3.4.1إطــار صداقــة فــي األعمال لرواد األعمال
يدعــم أصحــاب املصلحــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء روح
املبــادرة واالبتــكار فــي لوكســمبورغ .وعلــى وجــه الخصــوص ،تشــجع قاعــدة
لوكــس اينوفاتيــون علــى إنشــاء وتطويــر وحيــازة شــركات مبتكــرة وموجهــة
نحــو التكنولوجيــا.
واعتبــارا مــن عــام  ،2015بــدأت وزارة العــدل فــي طــور تنفيــذ القوانيــن واإلصالحات
الالزمــة للحصــول علــى صيغــة مبســطة مــن نمــوذج الشــركة التقليديــة
الخاصــة ذات املســؤولية املحــدودة ( )SARLفــي لوكســمبورغ .وأهــم ســمة
مــن ســمات الشــركة ذات املســؤولية املحــدودة املبســطة هــو الحــد األدنــى
لــرأس املــال املبدئــي  1يــورو .ومــن خــال إصالحــات إضافيــة ،فــإن الرســوم
الوحيــدة املطلوبــة إلنشــاء شــركة ذات مســؤولية محــدودة مبســطة بموجــب
ســند خــاص هــي رســوم التســجيل والرســوم املتعلقــة بالتســجيل فــي ســجل
التجــارة والشــركات ورســوم اإلشــهار الناتجــة عنهــا .ومــن املأمــول أن تــؤدي
هــذه النفقــات املنخفضــة واملســارات األكثــر فعاليــة إلــى تعزيــز روح املبــادرة،
بــل وزيــادة تعزيــز جاذبيــة نمــوذج لوكســمبورغ املالئــم لألعمــال التجاريــة.
وباإلضافــة إلــى املبــادرات العامــة ،يدعــم أيضــا عــدد مــن املنظمــات الخاصــة
أصحــاب املشــاريع مــن خــال توفيــر أماكــن ملكاتــب العمــل والتكويــن .وتعقــد
فعاليـ�ات ومنتديـ�ات بانتظـ�ام للجمـ�ع بيـ�ن رجـ�ال األعمـ�ال ورعـ�اة األعمـ�ال( (�bu
 )siness angelsلرفــع التمويــل وتبــادل الخبــرات.
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نظام جذاب
للملكية الفكري
تتمتع لوكسمبورغ بسمعة راسخة كموقع مفضل ملجموعة واسعة من الشركات العاملية ،وهي تقدم أطر عمل
جذابة في أوروبا ،للبحث والتطوير وامللكية الفكرية.
وإذ تضع الحكومة في اعتبارها أوجه التفاعل املتبادل بين امللكية الفكرية واالبتكار ،فقد أنشأت نظاما ضريبيا
مؤاتيا يتيح إعفاء جزئيا لإليرادات وأرباح رأس املال الناجمة عن استخدام أو الحق في استخدام بعض حقوق
امللكية الفكرية.
النظام القانوني والبنية التحتية في لوكسمبورغ يجعالنها مكانا مثاليا الستغالل امللكية الفكرية وحمايتها.

 4.4.1قــوى عاملــة متعــددة الثقافات واللغات
تعكــس ســوق العمــل فــي لوكســمبورغ الوضــع املتعــدد األعــراق فــي البلــد.
وهــو يوفــر قــوة عاملــة عاليــة املهــارة ومتعــددة اللغــات .ويعبــر حوالــي 160
ألــف شــخص الحــدود كل يــوم مــن فرنســا واملانيــا وبلجيــكا للعمــل هنــاك.
حوالــي  ٪40مــن املوظفيــن املقيميــن فــي لوكســمبورغ هــم مــن الرعايــا
األجانــب ،القادميــن مــن جميــع أنحــاء العالــم ،للمســاهمة فــي القــوى العاملــة
الديناميكيــة واملجزيــة واملنقــادة نحــو االبتــكار فــي لوكســمبورغ.
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الثالثة
من بين  93بلد في
التنافسية العاملية للمواهب
باملعهد األوروبي إلدارة األعمال
مؤشر 2014

اللوكســمبورغية والفرنســية واألملانيــة هــي اللغــات الرســمية و  ٪75مــن
اللوكســمبورغيين يتكلمــون باللغــة اإلنجليزيــة .تقريبــا  ٪33مــن القــوة العاملــة
بلوكســمبورغ يتحدثــون بلغــة أخــرى غيــر اإلنجليزيــة أو األملانيــة أو الفرنســية
كلغــة أم (مثــل البرتغاليــة واإليطاليــة واإلســبانية والهولنديــة).
واشــتراكات

مــن حيــث القــدرة التنافســية فــي العمــل ،يعــد معــدل ضريبــة الدخــل
الضمــان االجتماعــي بلوكســمبورغ هــي أقــل مــن العديــد مــن البلــدان األوروبيــة
األخــرى .وهــذه ميــزة أساســية لجــذب املواهــب األوروبيــة .ال يزال معــدل البطالة
فــي لوكســمبورغ واحــد مــن أدنــى املعــدالت فــي االتحــاد األوروبــي ( ٪7فــي
عــام  )2014والقــوى العاملــة فيهــا املؤهلــة واملتعــددة اللغــات تتيــح لهــا تلبيــة
متطلبــات أربــاب عمــل ومســتثمرين مشــترطين.

 5.1االستمتاع بنمط الحياة
 1.5.1جــودة الحياة

مســتويات املعيشــة املرتفعــة فــي لوكســمبورغ متجــذرة فــي اســتقرارها
السياســي ،ونظــام رعايــة صحيــة عالــي الجــودة وبنيــة تحتيــة ممتــازة.
كانــت لوكســمبورغ دائمــا أرضــا للهجــرة .واليــوم ،تبقــى هــي الوجهــة املفضلــة
للعمــال ،بجهــود كبيــرة بذلــت لتســهيل اندماجهــم االقتصــادي واالجتماعــي.
االســتقرار السياســي واالجتماعــي فــي البــاد منــذ فتــرة طويلــة جعالهــا مكانــا
آمنــا جــدا للعيــش والعمــل.
أبــرز األمثلــة علــى جــودة الحيــاة فــي البــاد يمكــن أن يــرى مــن خــال نظــام
الرعايــة الصحيــة فيهــا .لديهــا واحــد مــن أكثــر نظــم الضمــان االجتماعــي جاذبيــة
فــي أوروبــا ،مــع معــدالت مســاهمة منخفضــة نســبيا بالنســبة للموظفيــن
وأصحــاب العمــل ،وكذلــك تغطيــة واســعة ،فوائــد عاليــة ،ومعامــات ســخية.
تتمتــع األســر اللوكســمبورغية بقــوة شــرائية عاليــة ،مــع تكلفــة معيشــة
معقولــة وارتفــاع متوســط الدخــل.
إحصــاء شــركة ميرســير لتكلفــة املعيشــة فــي  2014يــدل علــى أن مدينــة
لوكســمبورغ هــي أقــل غــاء مــن معظــم املــدن األوروبيــة األخــرى بالنســبة
للمهاجريــن .تحتــل املدينــة املرتبــة  56مــن أصــل  221بلــدا فــي عــام .2014
21

التاسعة عشر
من بين  223بلد
من حيث جودة الحياة
بالنسبة للمهاجرين
احصاء ميرسير 2014

2.5.1

نظــام تعليــم دولي

يتألــف نظــام التعليــم بلوكســمبورغ مــن مــدارس حكوميــة وخاصــة ودوليــة.
النظــام املدرســي يعكــس التنــوع اللغــوي فــي البــاد :فــي املــدارس
الحكوميــة ،تجــري الــدروس باللغــات الرســمية الثــاث (األملانيــة أو الفرنســية أو
اللوكســمبورغية) .املناهــج املدرســية هــي أيضــا متنوعــة ،لتلبيــة احتياجــات
تالميــذ مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة ،مــع تدابيــر وأقســام خاصــة للطــاب
األجانــب.
تتــاح مــدارس خاصــة ودوليــة رفيعــة املســتوى للوافديــن الذيــن يرغبــون أن
يواصــل أطفالهــم التعليــم االبتدائــي أو الثانــوي أساســيا باللغــة اإلنجليزيــة.
وتشــمل مثــل هــذه املؤسســات املدرســة الدوليــة للوكســمبورغ (،)ISL
واملدرســة األوروبيــة للوكســمبورغ ،ومدرســة ســانت جــورج الدوليــة وغيرهــا.
تنــوع األجنــاس وادراجهــم فــي مثــل هــذه املــدارس يوفــر تجربــة تعليميــة غنية
لهــؤالء الطــاب ،الذيــن غالبــا مــا يتعلمــون فــي نفــس الوقــت لغــة أو أكثــر مــن
لغــات لوكســمبورغ الرســمية.
أمــا بالنســبة للتعليــم العالــي ،تقــدم جامعــة لوكســمبورغ بحــزم للطــاب
وأعضــاء هيئــة التدريــس منظــورا دوليــا ومتعــدد اللغــات ،مــن خــال شــراكات
أقيمــت مــع املؤسســات األوروبيــة ومــع القطــاع املالــي.
تــم إنشــاء جامعــة لوكســمبورغ فــي عــام  2003واســتقطبت  6157طالبــا مــن  107دولة
مختلفــة (ســنة  .)2015نموذجهــا موجــه بقــوة للبحــوث« .مدينــة العلــوم» الواقعــة فــي
بالفــال ( ،)Belvalتحتــوي علــى مركــب جامعــي والعديــد مــن مراكــز البحــوث وحاضنــة
أعمــال ناشــئة .تتواجــد كذلــك فــي لوكســمبورغ فــروع جامعية لجامعــة القلب املقدس
وجامعــة ميامــي.
عــاوة علــى ذلــك ،ال تبعــد لوكســمبورغ ســوى ســاعتين عــن العديــد مــن كليــات إدارة
األعمــال والجامعــات الشــهيرة فــي فرنســا وأملانيــا وبلجيــكا.
(ملزيد من املعلومات راجع الفصل « 37التعليم»)

3.5.1

الثقافــة والترفيــه

بفضــل تنوعهــا األصيــل ،تفتخــر لوكســمبورغ بمجموعــة واســعة مــن األنشــطة
الثقافيــة .تتــراوح العــروض الثقافيــة فــي البــاد مــن املســارح ودور الســينما
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واملتاحــف إلــى املهرجانــات املوســيقية واملؤلفــات املحليــة .إن قاعــة
فيلهارمونــي ( )Philharmonieوقاعــة الحفــات املوســيقية روخــال ()Rockhal
ومتحــف الفــن الحديــث ( )MUDAMهــي أماكــن ثقافيــة معاصــرة تشــكل محــا
ملجموعــة منتقــاة مــن البرامــج التــي توفــر الثقافــة لــكل ذوق.
تتمتــع لوكســمبورغ أيضــا بعديــد مــن املجــاالت لجــذب الســياح .حيــث أدرجــت
تحصينــات املدينــة والبلــدة القديمــة كموقــع للتــراث العاملــي لليونســكو فــي
عــام  .1994وادي موزيــل مــع كــروم العنــب املتدليــة و «وادي القــاع الســبعة»
مكرســة باألســاس للســياحة.
يوفــر الريــف فــي لوكســمبورغ أماكــن ذات جمــال خــاب ،مــع أكثــر مــن 500
مســار للمشــي الكتشــافهم .كمــا يوفــر البلــد مجموعــة شــاملة مــن املرافــق
الرياضيــة والترفيهيــة ،بمــا فــي ذلــك مالعــب غولــف ونــوادي تنــس ومنتجعــات
صحيــة .يعــد ركــوب الدراجــات نشــاطا شــائعا آخــر فــي لوكســمبورغ ،حيــث تحتوي
البــاد علــى أكثــر مــن  600كــم مــن طــرق و مســالك للدراجــات فــي متنــاول
الجمهــور ،وتعتــزم إضافــة  300كــم إضافيــة فــي الســنوات القادمــة.
تشــتهر لوكســمبورغ أيضــا بفــن الطهــو ،مــع أنــواع ممتــازة مــن النبيــذ ،مــن
ضفــاف نهــر املوزيــل ومــا ال يقــل عــن  10مطاعــم حائــزة علــى نجمــة ميشــان.
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الفصل 2
دوقية لوكسمبورغ
الكبرى
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 1.2لوكسمبورغ غير املتوقعة

الدوقيــة الكبــرى ،بـــ 563،000ســاكن (فــي  )2015هــي واحــدة مــن البلــدان األوروبيــة
القليلــة التــي تقــدم وتعــزز البعــد اإلنســاني.

يشــار غالبــا إلــى لوكســمبورغ علــى أنهــا نموذجــا مصغــرا لالتحــاد األوروبــي .تحمــل
الدوقيــة الكبــرى ورقــة رابحــة عندمــا يتعلــق األمــر باالســتقرار السياســي وســامة
النــاس واملمتلــكات .إحصــاء ميرســير الســنوي لـــ «جــودة الحيــاة» يضــع لوكســمبورغ
بيــن أكثــر العواصــم أمانــا فــي العالــم .عنــد اختيــار لوكســمبورغ لإلقامــة أو االجتماعــات
املهنيــة ،ســيكون لديــك مصــدر قلــق أقــل فــي جــدول أعمالــك .تحتل لوكســمبورغ أيضا
مرتبــة عاليــة بيــن املــدن الالمعــة (< 500،000ســاكن) ،وهــذا يعنــي مســتوى معيشــي
حضــري عــال.
الجـ�ودة« «�Ser

نسـ�بة الفنـ�ادق واملخيمـ�ات واملرافـ�ق الترفيهيـ�ة التـ�ي تحمـ�ل عالمـ�ة
 »vice-Qualitéit Lëtzebuerg Qعاليــة بصفــة مدهشــة مقارنــة مــع البلــدان األخــرى .يطلــق على
الفنــادق أو املخيمــات الواعيــة بالبيئــة ،بفخــر« ،التســمية ايكــو» املدعومــة مــن قبــل
الدولــة .منحــت املفوضيــة األوروبيــة التســمية « Edenعــدن» للســياحة الواعيــة بالبيئــة
إلــى الحديقــة الطبيعيــة بالســور العليــا ،و قريــة النبيــذ املتناميــة شــنغن ومدينــة
اشــتيرناخ .
ســواء كنــت مــن محبــي الرياضــة النشــطة ،أو مهتــم بالثقافــة ،أو مــن محبــي الطعــام
الجيــد أو الصفقــات الجيــدة ،لوكســمبورغ لديهــا الكثيــر لتقدمــه لــك .اكتشــف مزيجــا مــن
املهاجريــن والفئــات املحليــة ،فريــدا مــن نوعــه ،يجعــل مــن لوكســمبورغ مجتمعــا دوليــا
متعــددا للغايــة.
حوالــي  ٪46مــن الســكان املحلييــن يحملــون جــواز ســفر أجنبــي :االنطبــاع الــذي
يتركــه مزيــج اللغــات لــه بعــد بابلــي .أكثــر مــن  170جنســية مختلفــة تعيــش فــي
لوكســمبورغ ،والجاليــات البرتغاليــة والفرنســية واإليطاليــة والبلجيكيــة واألملانيــة
هــي األكبــر .يرتكــز النظــام اللغــوي فــي البــاد علــى اســتخدام ثــاث لغــات إداريــة:
ـتحدث بهــا علــى نطــاق
اللوكســمبورغية والفرنســية واألملانيــة -واللغــة اإلنجليزيــة ُيــ ّ
واســع فــي كل مــكان .وينعكــس هــذا الخليــط املذهــل مــن الجنســيات والثقافــات فــي
جميــع جوانــب مجتمــع لوكســمبورغ مــن خــال اســتخدام اللغــات ،والطبــخ ،والفنــون،
والترفيــه ،والرياضــة ،ومــا إلــى ذلــك .إنــه أفضــل شــرط مســبق ملــكان اجتمــاع دولــي.

 2.2لوكسمبورغ مدينة التناقضات

الدوقية الكبرى هي واحدة من األعضاء املؤسســين األكثر ديناميكية في البنلوكس
واالتحــاد األوروبــي .واليــوم ،يمكــن للوكســمبورغ أن تفخــر بكونهــا ليســت فقــط مركــزا
دوليــا اقتصاديــا وماليــا هامــا ،بــل أيضــا عاصمة أوروبيــة وموطنا للعديد من املؤسســات
الدوليــة .ومــن خــال تنظيــم مؤتمراتــك أو فعالياتــك فــي لوكســمبورغ ،ســتتمكن
مــن االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة والدرايــة الفنيــة للوجهــة ،والتــي ينتــج جــزء منهــا
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن الــدور الطويــل األمــد للوكســمبورغ كإحــدى العواصــم
األوروبيــة .ســوف تفاجــأ مــن الخليــط الديناميكــي بيــن العمــارة القديمــة واملعاصــرة.
عــاوة علــى ذلــك ،دخلــت القلعــة القديمــة واملدينــة العتيقــة منــذ عــام  1994فــي
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قائمــة التــراث العاملــي لليونســكو .باختصــار :لوكســمبورغ هــي مدينــة حديثــة ذات
جــذور عميقــة.
مــع متاحفهــا العديــدة ،ومشــهدها الفنــي واملوســيقي ،تجمــع لوكســمبورغ (110700
ح .أغلــو 155000 .ح) تنوعــا ال يصــدق مــن األماكــن الثقافيــة الرائعــة .لتســهيل اكتشــاف
الفــن والثقافــة فــي لوكســمبورغ بالنســبة لــك ،أنشــأ املكتــب الســياحي الوطنــي
بلوكســمبورغ «بطاقــة لوكســمبورغ» التــي تمكــن مــن الدخــول مجانــا إلــى أكثــر مــن
 80مــكان جــذب ســياحي فــي الدوقيــة الكبــرى واملنطقــة الكبــرى.
تقريبــا جميــع العالمــات التجاريــة الكبــرى لديهــا متاجــر فرعيــة فــي الدوقيــة الكبــرى.
تدعــوك شــوارع مخصصــة للمشــاة فــي املدينــة إلــى التنــزه مــن متجــر إلــى متجــر
الكتشــاف أماكــن شــراء العالمــات التجاريــة املفضلــة لديــك .بفضــل تواجدهــا فــي مبــان
تاريخيــة ،تتمتــع املحــات التجاريــة واملطاعــم فــي مدينــة لوكســمبورغ بســحر مميــز
يعــزز تجربــة التســوق فيهــا .وتوفــر املراكــز التجاريــة قاعــدة كاملــة للتســوق الراقــي.
اســتمتع كذلــك باألســواق املختلفــة وتصفيــة البضائــع الصطيــاد الصفقــة الرابحــة لــك.
تفتخــر لوكســمبورغ بعــرض واســع للحيــاة الليليــة يناســب مختلــف االذواق .ليــس لديك
أفــكار لهــذه الليلــة؟ دعونــا نقــدم لــك بعــض االقتراحــات :ســوف يتضمــن القســط األول
مــن ســهرتك وجبــة رائعــة فــي أحــد مطاعــم لوكســمبورغ .أمــا القســط الرئيســي ،فــإن
جــدول أعمالنــا يــود أن يقتــرح عرضــا متنوعــا مــن الحفــات املوســيقية واملســرحيات
وعــروض الرقــص واملعــارض .بعــد شــراب أو اثنيــن فــي احــدى حانــات لوكســمبورغ
املتناثــرة ،ســيتم تقديــم التحليــة فــي ملهــى رقــص مع مجموعــة خيالية مــن الخيارات
فــي متنــاول اليــد .هــل تصــدق؟ أكثــر مــن اثنــي عشــر مكافئــة تمنــح كل عــام ألكثــر
املالهــي إبداعــا وابتــكارا.

 3.2الحرم الجامعي بـبيلفال

يقــع الحــرم الجامعــي بـــبيلفال علــى بعــد  17كــم مــن العاصمــة وعلــى بعــد  25كــم
مــن املطــار .الحــرم الجامعــي بيلفــال هــو حــي جديــد فــي مدينــة إيش-ســور-الزيت،
مــع مزيــج فريــد مــن أماكــن للعمــل والدراســة والبحــوث والحيــاة والترفيــه والتســوق.
تــم إنشــاؤه علــى موقــع يســاوي فــي الحجــم  120ملعبــا لكــرة القــدم .هنــاك الكثيــر
لالســتمتاع فــي بيلفــال :الســينما ،قاعــة حفــات موســيقية  ،rock-hallمعــارض فنيــة،
حانــات ومركــز تجــاري كبيــر .مهندســون معماريــون معاصــرون ذو شــهرة عامليــة ،مثــل
كلــود فاســكوني ،بوم-شــاجر وإبــرل ،مــع مشــهد محلــي مزدحــم مــن املهندســين
املعمارييــن ،قامــوا بابتــكار واحــدة مــن أحــدث املــدن فــي أوروبــا .ومركــز مدينــة إيــش-
ســور-الزيت القديم هو مشــهور بمرافق التســوق .نزهة في املدينة تجعلك تكتشــف
تراثــا معماريــا اســتثنائيا غنيــا يرجــع للقــرن التاســع عشــر .باعتبارهــا مدينــة شــديدة
الحيويــة ،إيــش -الزيــت هــي عضــو فــي شــبكة «مدينــة قــوس قــزح» الدوليــة.

 4.2لوكسمبورغ :سياحة في قلب الطبيعة

تشــجع الدوقيــة الكبــرى علــى العــودة الحقيقيــة إلــى الطبيعــة .مــن منحــدرات زراعــة
النبيــذ فــي وادي املوزيــل إلــى قمــم التــال الوعــرة فــي اآلردن ،عبــر األرض الحمــراء
26

الشــهيرة التــي ال تــزال تحمــل عالمــات عصــر صناعــي مجيــد ،والنتــوءات الصخريــة فــي
«سويســرا الصغيرة» أو أراضي «غوتالند» الخضراء التي تتوســطها مدينة لوكســمبورغ:
تزخــر البــاد بمجموعــة كبيــرة مــن املناظــر الطبيعيــة الخالبــة.
وســط الســهول والغابــات ،التــي تتناثــر فيهــا البحيــرات واألنهــار ،تتمتــع لوكســمبورغ
بمناظــر طبيعيــة ســاحرة ورائعــة .الطبيعــة فــي لوكســمبورغ تعنــي أيضــا أن تكتشــف
بشــكل غيــر متوقــع قريــة خالبــة أو قلعــة غامضــة أو مجــرد منظــر طبيعــي ّ
أخــاذ خلــف
املنحنــى التالــي .تشــكالت صخريــة أو أنهــار متعرجــة أو نباتــات ملونــة -ال تــزال الطبيعــة
فــي لوكســمبورغ تحظــى ببعــض البقــع التــي لــم يمسســها البشــر .بيــن الجــوالت
العائليــة واملشــي ملســافات طويلــة أو الرحــات الرومانســية ،لوكســمبورغ لديهــا
الكثيــر مــن الفضــاء الطبيعــي فــي انتظــار االكتشــاف طــوال العــام.
مــن التســلق وركــوب الدراجــات إلــى الرياضــات البحريــة والطيــران ،تجمــع الرياضــة فــي
لوكســمبورغ التحــدي الجســدي مــع الترفيــه للصغــار والكبــار .تتعــزز الرياضــة الترفيهيــة
فــي الهــواء الطلــق بشــكل مضاعــف نظــرا للمحيــط الطبيعــي الرائــع للدوقيــة الكبــرى.
توفــر املناظــر الطبيعيــة الرائعــة واملتنوعــة أيضــا املــكان املثالــي ملالعــب الغولــف
الواســعة ،ومعظمهــا يتمتــع بإطاللــة بانوراميــه وتضاريــس جبليــة صعبــة ،فــي كانــاخ،
كليرفــو ،كريســتناخ ،غايشــل أو يونغلينســتر .تقــدم فنــادق الغولــف حــزم عــروض جذابة،
وغالبــا مــا تكــون مزدوجــة مــع إقامــة عافيــة.

 5.2جنة سائقي الدراجات

تضاريــس جبليــة ،غابــات شاســعة ،أراض صناعيــة قفــراء؛ هــذه املناظــر الطبيعيــة
املتنوعــة هــي بالضبــط مــا يمكــن أن يجربــه ســائقو الدراجــات الجبليــة أو الترفيهيــة
عندمــا يستكشــفون لوكســمبورغ بالدراجــة .هــذا يثبــت أن لوكســمبورغ هــي حقــا
«مختلفــة بشــكل غيــر متوقــع» .ومــن املؤكــد أن  600كــم مــن مســارات الدراجــات
الهوائيــة و 28مســارا للدراجــات الجبليــة ســتحافظ علــى نبضــات قلــب الجميــع ،ســواء
مــن ناحيــة جمــال املناظــر الطبيعيــة أو بســبب ممارســة الرياضــة.
تفخــر الدوقيــة الكبــرى بامتــاك  23طريقــا ممتعــا لركــوب الدراجــات .بعضهــا يمتــد علــى
طــول مســارات الســكك الحديديــة الســابقة .وبفضــل لغــة اشــارات واضحــة ،يمكنــك أيضــا
عبــور البلــد بأكملــه مســتخدما الطــرق العموميــة بأمــان.
تقطــع بعــض طــرق الدراجــات الدوليــة حــدود لوكســمبورغ .علــى مســافة  110كــم تربــط
«فيلــوروت ســاريلورلوكس» ( )Veloroute SarreLorLuxمــدن ســاربروكن األملانيــة و ميتز
الفرنســية و لوكســمبورغ .يتبــع مســار الدراجــات «فينبــان» ( )Vennbahnخطوط الســكك
الحديديــة الســابقة التــي تربــط بيــن مدينــة آخــن األملانيــة ولوكســمبورغ .ومســار الـــ «
يوروفيلــو  )Eurovelo 5( »5يأخــذ راكبــي الدراجــات مــن برينديــزي فــي إيطاليــا إلــى لنــدن
عبــر لوكســمبورغ .وتضــم دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى مســار «يوروفيلــو  »5ملســافة
 107كــم.
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علــى الصعيــد املحلــي ،لوكســمبورغ متصلــة بمســارات ركــوب الدراجــات ذات الطابــع
الخــاص ،والتــي تركــز علــى تراثهــا الطبيعــي والثقافــي .تعــد حدائــق املدينــة ومســارات
الدراجــات املخصصــة داخــل العاصمــة مثاليــة لراكبــي الدراجــات .فــي منطقــة مولرطــال
 ، Mullerthalاآلردن  ، Ardennesاملوزيــل  Moselأو ديكيــرش  ، Diekirchيحظــى مشــروع
«أجــر دراجــة» ( )Rent a bikeبشــعبية كبيــرة .و للعاصمــة نظــام إيجــار خــاص بهــا يســمى
ّ
«فيــل-أوه» ( ،)Vel-ohفــي حيــن أن فــي إيش-ســور-ألزيت يحظــى «فيلــو-أوك» ( )Velo-okبنفــس القــدر
مــن النجــاح.
يوجــد  85مــكان إقامــة يحمــل التســمية «ســرير ودراجــة» ( .)Bed&Bikeوهــي تقــدم
وجبــة فطــور لذيــذة ،مــأوى للدراجــات ،أو مــكان لتجفيــف املالبــس ،وتوفــر الخرائــط
واملعلومــات .ويقــدم منظمــون خــواص ومكاتــب الســياحة اإلقليميــة واملكتــب العــام
لنــزل الشــباب ،جــوالت ســياحية لراكبــي الدراجــات الهوائيــة والدراجــات الجبليــة.
تقــدم بعــض أماكــن اإلقامــة صيغــة تســمى «ركــوب دراجــة بــدون أمتعــة» .وهــذا يعنــي
أنهــم يحملــون أمتعــة مرتاديهــم مــن مــكان إلــى آخــر .عنــد الطلــب ،هــذا العــرض ســاري
املفعــول بالنســبة لفدراليــة نــزل الشــباب وفدراليــة فنــادق اآلردن .كمــا توفــر مجموعــة
متنوعــة مــن الفنــادق وأماكــن التخييــم وإيجــارات العطــل عروضــا خاصــة للســياح راكبــي
الدراجات.
هنــاك طريقــة جيــدة للبــدء و هــي  lu.geoportail.tourisme//:http :التــي لديهــا كل
املعلومــات عــن الرحــات و الخرائــط ،و التــي يمكــن تحميلهــا و طباعتهــا .يوجــد خيــار
آخــر وهــو تطبيــق فــي الهواتــف الذكيــة لتحميــل الخرائــط واملعلومــات فــي أي مــكان
وزمــان.
كذلك ،تســمح شــبكة الســكك الحديدية اللوكســمبورغية وخدمات الحافالت اإلقليمية
لراكبــي الدراجــات بالصعــود بدراجاتهــم خــال الرحلــة .وهــذا يســمح لراكبــي الدراجــات
بمتابعــة املســارات مــن محطــة ألخــرى.

 6.2مسارات عالية الجودة للمتنزهين

«نزهــة بــدون أمتعــة» هــي صيغــة فريــدة مــن نوعهــا .يتــم الجمــع بيــن جمــال الريــف
مــع الضيافــة و املنتجــات اإلقليميــة مــع املأكــوالت الراقيــة .تشــهد تســميات دوليــة
علـ�ى الجـ�ودة .وجـ�اء النجـ�اح األول مـ�ع االعتـ�راف الدولـ�ي بمسـ�ارات «إسـ�كاباردين»( (�Esca
 )pardenneو «مولرطــال» ( .)Mullerthalوتشــهد عالمــة الجــودة باالمتثــال لسلســلة
مــن املعاييــر الصارمــة جــدا .ينبغــي للمســارات أن تســلط الضــوء علــى الريــف وأن تكــون
ســمة مــن ســمات املنطقــة.
يمتد «مسار مولرطال» على ما مجموعه  112كم ،عابرا منطقة املولرطال  -سويسرة
لوكســمبورغ الصغــرى  -فــي ثــاث مراحــل .يمــر الطريــق عبــر غابــات وحقــول وبســاتين
مليئــة بالزهــور وآثــار تاريخيــة رائعــة .علــى طــول الطريــق ،تشــكل الوديــان والتشــكيالت
الصخريــة الغريبــة مصــدر مفاجــأة مســتمرة .و تمثــل طاحونــة هيرينجــر ()Heringer Mill
مركــز معلومــات للمنطقــة و توفــر كذلــك املنتجــات املحليــة اللذيــذة .و كـ»أفضــل
مركــز للتجــوال» ،يمكــن حتــى للمتنزهيــن اقتــراض معــدات املشــي ملســافات طويلــة
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علــى عيــن املــكان .بلــدة آشــتارناخ الراهبــة ( )Echternachهــي نقطــة انطــاق كبيــرة لـــ
«مســار املولرطــال ».
أمــا أولئــك الذيــن يســعدون بالجبــال املتوســطة االرتفــاع ،فســيتمتعون بتتبــع مســار
« إســكاباردين  -إيســليك» ( )Escapardenne-Eisleck Trailالبالــغ طولــه  104كــم .مــن
كوتنبــاخ  Kautenbachبلوكســمبورغ إلــى الروش-أردن  La Roche-en-Ardenneببلجيــكا،
يعبــر املســار قــرى خالبــة ومدنــا صغيــرة بمــا فــي ذلــك كليرفــو  ، Clervauxأســلبورن
 Asselbornومونشوســن  .Munshausenمــن الناحيــة التاريخيــة والثقافيــة ،يفــرض مســار
املشــي هــذا نفســه مــع
«مسار املولرطال».
منحــت مجلــة «فاندرماغازيــن» األملانيــة نزهــة املشــي ملســافات طويلــة «شــنغن
بــا حــدود» لقــب «درب مــن الطــراز االول» .يبــدأ بالقــرب مــن املتحــف األوروبــي فــي
شــنغن ،علــى حــدود املوزيــل .يمــر املســار مــن خــال املحميــة الطبيعيــة بســترومبرغ
 ،Strombergو يعبــر الحــدود إلــى فرنســا ويصــل إلــى القريــة الفرنســية كونتــس -ليــه-
بايــن  .Contz-les-Bainsعلــى املرتفعــات ،ســوف تســتمتع بإطاللــة رائعــة علــى وادي
املوزيــل .بفضــل موقعــه الجغرافــيُ ،ي ّ
مكنــك مســار « شــنغن بــا حــدود» مــن اكتشــاف
 3بلــدان  :فرنســا وأملانيــا ولوكســمبورغ .منحــت مجلــة «فانــدر ماغازيــن» لقــب «درب
مــن الطــراز االول» إلــى مســار التجــول «مانترناخــر فيلــز  .»Manternacher Fielsمتصــا
ّ
يمكن من اكتشــاف
بمســار الســكك الحديديــة بيــن لوكســمبورغ و تريــر األملانيــة ،فإنــه
املحميــة الطبيعــة الرائعــة علــى طــول نهــر الســير  .Syreتبــدو الكــروم فــي قلــب الغابــة
غيــر متوقعــة تمامــا للمتجوليــن 89 .نقطــة اهتمــام تجعــل هــذا الــدرب يحتــل الترتيــب
فــي العشــر األوائــل مــن بيــن « 520مســارا من الطــراز األول» في أملانيا ولوكســمبورغ.

 7.2وجهة ملتذوقين مميزين

عامــا بعــد عــام ،تدافــع الدوقيــة الكبــرى عــن مركزهــا األول كبلــد يضــم أعلــى كثافــة
مــن املطاعــم ذات النجــوم .ســواء أكان ذلــك خــال رحــات الطهــي أو وجبــات العشــاء
الرســمية ،تبقــى ثقافــة األكل جــد متنوعــة .مطبــخ لوكســمبورغ العاملــي هــو بدايــة
جيــدة الكتشــاف الوجهــة .فــي الدوقيــة الكبــرى ،تعيــش أكثر من  150قوميــة ويطبخون
مــع بعــض .ليــا لينســتر هــي أول امــرأة فــازت فــي مســابقة البوكــوس الذهبــي للطبــخ.
مرادفــا لتجــارب كبيــرة فــي الطبــخ ،لوكســمبورغ هــي الوجهــة املثاليــة لالنغمــاس
فــي امللــذات .وقــد طــور املكتــب الســياحي ملدينــة لوكســمبورغ عروضــا خاصــة
لتلبيــة هــذه الشــهية.
يســر مختلــف الطهــاة اللوكســمبورغيين تمريــر نصائحهــم ودعوتــك لفعاليــات ودروس
طبــخ .بعــض الطهــاة الذيــن هــم «ســفراء النبيــذ» متخصصــون فــي األطبــاق املصنوعــة
بالنبيــذ اللوكســمبورغي.
توفــر رحلــة بحريــة علــى نهــر املوزيــل بلوكســمبورغ فرصــة لتــذوق أنــواع مختــارة
مــن نبيــذ املنطقــة ،ممــا يدفعــك لزيــارة أقبيــة النبيــذ .إن منطقــة زراعــة العنــب فــي
لوكســمبورغ التــي تبلــغ مســاحتها  1200هكتــار والواقعــة بيــن الــدول املصنعــة للنبيــذ،
أملانيــا وفرنســا .متأثريــن بجيرانهــم ،قــام مزارعــي العنــب بلوكســمبورغ بتطويــر
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نمطهــم شــخصي وفريــد مــن نوعــه مــن النبيــذ.
مــن األحــداث املثيــرة لالهتمــام علــى نهــر املوزيــل ،جــوالت مشــي ممحــورة حــول
النبيــذ ،رحلــة بالقــارب أو جولــة علــى دراجــة مســتأجرة فــي مــزارع العنــب .تينجلــي
كريمانــت ،إلغنــت ريســلينغ  ،فروتــي بينــوت بالنــك ،بينــوت غريــس ،إيغزوتيــك
غوفيرتزترامينــر ،ريفانــر ،ســترونغ بينــوت نــوار وبالطبــع كذلــك النبيــذ االقليمــي املميــز
إلبلينــغ وأوكســيرويس هــي الطريقــة املثلــى لتجربــة ثقافــة نبيــذ الدوقيــة الكبــرى.
علــى طــول  42كــم بجانــب النهــر ،بيــن شــينغن و فاســربيليش ،يكتشــف الــزوار املناظــر
الطبيعيــة الخالبــة للنهــر ،وقــرى النبيــذ التاريخيــة مــع هندســة معماريــة معاصــرة وفــن
طهــو يجمــع بيــن الطبــخ اإلقليمــي مــع مأكــوالت مــن الدرجــة األولــى .واملواقــع األثرية
تذكــر بالرومــان الذيــن أدخلــوا تقاليــد النبيــذ.
وإذا لــم يتــركك الشــغف بمنطقــة النبيــذ الحيــة هــذه ،قــد تفكــر فــي اتخــاذ كرمــة.
وجبــة فطور-غــداء فــي بــرج ماركــوس بمدينــة شــنغن ،وســط مــزارع العنــب وإطاللــة
بانوراميــه مذهلــة هــي مرادفــة لقضــاء يــوم عظيــم فــي الخــارج .فــي متحــف النبيــذ
بـــإهنن ،يمكــن للزائــر اكتشــاف كل جانــب مــن جوانــب زراعــة الكــروم.
ختـ�م الجـ�ودة «العالمـ�ة التجاريـ�ة الوطنيـ�ة تسـ�مية مراقبـ�ة «( (�Marque nationale-appel
 )lation contrôléeيعنــي االلتــزام بمتطلبــات صارمــة تضمــن إنتــاج نبيــذ عالــي الجــودة.
إن اختيــار أفضــل الكــروم هــو الشــرط األساســي إلنتــاج «كريمانــت دي لوكســمبورغ»
إلبــراز هويتــه.
مهرجانــات النبيــذ (بغريفنماخــر) وأســواق الجــوز (بفيانــدن) وأســواق الطهــي هي معالم
بــارزة عــن جــودة الحيــاة في لوكســمبورغ.
البيــرة والعســل واملنتجــات القائمــة علــى الحنطــة واللحــوم واالطعمة املعلبــة والزبدة
واألعشــاب العطريــة والخــردل والشــاي وكعــك الجــوز والجبــن والنقانــق ولحــم الخنزيــر،
هــي منتجــات لوكســمبورغ املحليــة الذواقــة مــن أجــود نوعيــة وقــد نالــت منــذ فتــرة
طويلــة الشــهرة والتقديــر .تقــدم لــك بانورامــا طهــي ذات تنــوع غيــر عــادي ومســتوى
مــن الجــودة نــادر الوجــود فــي أماكــن أخــرى .مــن النــزل الريفــي التقليــدي ،عبــر الحانــة
املريحــة والبهيجــة ،إلــى أكثــر املطاعــم شــهرة ،تبقــى طاولــة لوكســمبورغ متنوعــة
ومــن أعلــى مســتويات الجــودة ومقدمــة بســخاء.
«لوكســمبورغ هــاوس» هــو متجــر يعــرض العديــد مــن هــذه املنتجــات املحليــة فضــا
عــن مصنوعــات يدويــة إبداعيــة تؤكــد الحرفيــة املحليــة .تمتــد الســلع علــى مســاحة
 85م 2فــي محطة-توقف-واحــدة للهدايــا التذكاريــة الســياحية أو هدايــا لتؤخــذ إلــى
األصدقــاء والعائلــة فــي الخــارج.
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تــم إنشــاء املحــل مــن قبــل وزارة االقتصــاد فــي لوكســمبورغ ،وهــو مفتــوح علــى مــدار
الســنة ،بمــا فــي ذلــك كل يــوم أحــد بيــن عيــد الفصــح وكل االعيــاد الدينيــة .ملعرفــة
املزيــد ،يرجــى زيــارة املوقــع .www.luxembourghouse.lu

 8.2إعادة العافية ومكافحة اإلجهاد

فــي هــذا املجــال علــى وجــه الخصــوص ،وســعت لوكســمبورغ بشــكل كبيــر نطاقهــا
علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة ،وتوفــر مناظرهــا الطبيعيــة املريحــة فرصــا
للتغلــب علــى اإلجهــاد ،وبرامــج مكافحــة الشــيخوخة أو مرافــق العافيــة العاديــة التــي
تشــجع علــى الصحــة واالســترخاء .ال يســتثني تقليــد رئيســي فــي الســبا  spaأحــدث
املناظــر الطبيعيــة فــي الســاونا والحمامــات الحراريــة التــي تزودهــا ينابيــع امليــاه
املعدنيــة بدرجــة حــرارة  24مئويــة .موندورف-لي-بــان ،مــع برنامجهــا الثقافــي الغنــي
وكازينــو املقامــرة وقاعــات الرقصــات التقليديــة للشــاي ،كانــت مــكان تجمــع مفضــل
لالســترخاء والتجــدد منــذ القــرن التاســع عشــر .منطقــة املنتــزه ،بمســاحة حوالــي 42.6
هكتــارا ،تثيــر االعجــاب بمــزارع أزهارهــا ومجموعــات األشــجار ومعــارض الهــواء الطلــق
ومتحــف الطيــران .وقــد تــم تخصيــص جــزء مــن الفضــاء العــام للعافيــة .يوفــر  12كــوخ
مجموعــة مختلفــة مــن خدمــات الســاونا .يتــم تســخين حمــام الســباحة إلــى  28درجــة
مئويــة.

 9.2مثيرة ثقافيا

تلعب الثقافة دورا هاما في لوكسمبورغ .وللبلد تاريخ ثقافي رائع.
نحــو منتصــف القــرن التاســع عشــر ،أطلقــت الجمعيــة األثريــة أول سلســلة مــن الحفريــات
األثريــة علــى موقــع تجمــع ســكني غالو-رومانــي فــي دالهايم-بيتــزل .هــذا التجمــع
الســكاني الكبيــر ،الــذي يعــود تاريخــه إلــى حوالــي عــام  20قبــل امليــاد ،والواقــع علــى
الطريــق الرومانــي الرابــط بيــن مدينــة تريــر األملانيــة و ميتــز الفرنســية ،يضــم العديــد
مــن املســاكن واملبانــي العامــة واملعابــد .وقــد تــم العثــور علــى أنقــاض مــدرج.
إن املجموعــة األثريــة للمتحــف الوطنــي للفنــون والتاريــخ مثيــرة لإلعجــاب .وهي تحظى
بإحــدى أكبــر الفسيفســاء املتعــددة األلــوان فــي أوروبــا و هــي تمثــل فــي فضائهــا
الرئيســي املوضــوع األســطوري واألدبــي للميوســيس التســعة ،بنــات زيــوس اإللــه
اليونانــي األعظــم .العديــد مــن املنــازل الريفيــة  villae rusticaeمــن عهــد االمبراطوريــة
الرومانيــة ،فــي البــاد ،تســتحق الزيــارة :فــي آشــتارناخ ،الفيــا الغالــو رومانيــة هــي مــن
أكبــر مــا اكتشــف علــى الجانــب الشــمالي مــن جبــال األلــب .وهــي جــزء مــن الطــرق
الثقافيــة العابــرة للحــدود مــن عهــد الرومــان .فــي فالفردانــج ،يتــم تغذيــة الفيــا عبــر
قنــاة فريــدة مــن نوعهــا تحــت األرض .وفــي ميــرش بقايــا غالــو رومانيــة تحتــوي علــى
مســبح كبيــر .وتضــم مامــر حمامــا رومانيــا قديمــا .الفــن الجنائــزي العتيــق موجــود فــي
الغالــب بمنطقــة املوزيــل ،بالقــرب مــن عاصمــة اإلمبراطوريــة القديمــة تريــف  /تريــر
 .Trèves/Trierولكــن أيضــا أنقــاض عشــرات القــاع مــن القــرون الوســطى (الروشــيت،
بوفــور ،هيســبيرانج ،لوكســمبورغ ،بورشــيد ،شــكورلز ،هيرينجــن ،براندنبــورغ ،كوريــش،
بيتينجــن ،وســيلدانج ،ســتفونتين) هــي شــهادات رائعــة مــن املاضــي العظيــم .إن اآلثــار
األثريــة األكثــر إثــارة لإلعجــاب هــي آثــار قلعــة لوكســمبورغ القديمــة .وهــي مصنفــة
فــي قائمــة التــراث العاملــي لليونســكو منــذ عــام .1994
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إن موقفهــا املواتــي بيــن الثقافتيــن الالتينيــة والجرمانيــة أعطــى الســلطة لحــكام
لوكســمبورغ وملوكهــا ،وهــو مــا تــدل عليــه اليــوم مختلــف قــاع وحصــون القــرون
الوســطى .اكتشــف ليــس فقــط القــاع الكبيــرة املرممــة (فيأنــدن ،بوفــور ،بورشــيد،
بورغلينســتر أو كليرفــو) ولكــن أيضــا العديــد مــن أطــال القــاع العريقــة التــي تكشــف
عــن الخرافــات واملالحــم فــي زمانهــا.
و يحتــوي هــذا البلــد الصغيــر علــى مــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن بيــن األشــياء التــي اختارتهــا
اليونســكو كجــزء مــن التــراث الثقافــي العاملــي  :القلعــة العتيقــة وأجــزاء مــن مدينــة
لوكســمبورغ القديمــة ،ومعــرض التصويــر الفوتوغرافــي «عائلة الرجل» إلدوارد ستيشــن
فــي قلعــة كليرفــو ،أو موكــب الرقــص الــذي يجــري كل ويتســون ثالثــاء (اليــوم الثالــث
بعــد عيــد العنصــرة) تكريمــا للقديــس ويليبــرورد .كان ديــره فــي آشــتارناخ مشــهورا
عامليــا فــي العصــور الوســطى بســبب امتالكــه لنســخ االنجيــل بعهديه القديــم والجديد
املرســومة بالذهــب.
تقــدم مهرجانــات العصــور الوســطى واملعــارض والحفــات املوســيقية فرصــا ممتــازة
الكتشــاف هــذا التــراث اإلقطاعــي فــي بيئــة أصيلــة تمامــا .يمكــن للمشــجعين املشــاة
اتبــاع درب املشــي الوطنــي «وادي القــاع الســبعة» الــذي يمــر عبــر وادي إيشــش
الشــاعري .هنــاك ،يكتشــف الشــخص القــاع الســبعة الرائعــة فــي منطقــة هادئــة ذات
مناظــر طبيعيــة خالبــة.
موقــع لوكســمبورغ االســتراتيجي جعــل مــن قلعــة لوكســبورغ «مضيــق جبــل طــارق
الشــمال» .وقــد تــم تفكيكهــا فــي عــام  .1867ثــم وقعــت حمايــة البقايــا فــي عــام 1994
مــن قبــل اليونســكو باعتبارهــا تراثــا عامليــا.
تتواجــد لوكســمبورغ فــي قلــب االتحــاد األوروبــي .وتعــد مدينــة لوكســمبورغ ،جنبــا
إلــى جنــب مــع بروكســل وستراســبورغ ،إحــدى املواقــع الرســمية ملؤسســات االتحــاد
األوروبــي .أصبحــت شــنغن ،القريــة الصغيــرة املصنعــة للنبيــذ والواقعــة فــي املثلــث
الحــدودي للوكســمبورغ وأملانيــا وفرنســا ،مشــهورة عامليــا منــذ  14يونيــو  ،1985عندما
تــم توقيــع «اتفاقيــة شــنغن» فيهــا .ال تفــوت زيــارة «متحــف شــنغن األوروبــي» والتعــرف
علــى اإللغــاء التدريجــي للرقابــة الحدوديــة علــى الحــدود املشــتركة للبلــدان املوقعــة.
وقــد جلبــت لوكســمبورغ ،باعتبارهــا مركــزا ماليــا كبيــرا فــي أوروبــا ،أكبــر األســماء فــي
الهندســة املعماريــة ،مثــل غوتفريــد بوهــم ،إيــوه مينغ بي ،كريســتيان دي بورتزيمبارك،
برنــاردو فــورت بريشــيا ،ريتشــارد مايــر ،دينــر & دينــر ،روجــر تايلبــرت ،نورمــان فوســتر،
فقـ�ط لذكـ�ر القليـ�ل ،باإلضافـ�ة إلـ�ى أنـ�ه هنـ�اك أيضـ�ا مشـ�هدا محليـ�ا رائـ�دا .مـ�ع« «�architec
 »tour.luاكتشــف هــذا التــراث املعاصــر الرائــع واملنتشــر فــي جميــع أنحــاء البــاد.
أي شــخص يرغــب فــي معرفــة مــا يحــدث فــي مســائل الفــن املعاصــر فــي أوروبــا
يعــرف ان املطلــوب هــو رحلــة إلــى  MUDAMلوكســمبورغ ،متحــف الفــن الحديــث ،أو
حضــور ليلــة افتتــاح عامليــة لألوبــرا باملســرح الكبيــر أو الفيلهارمونــي .تحــوي مدينــة
لوكســمبورغ  11قاعــة حفــات موســيقية ومســارح .مــن العــروض الكالســيكية إلــى
العــروض املعاصــرة ،األوبــرا ،الرقــص أو املســرح ،مــن التســلية إلــى األداء الهــزاز ،بــأي
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طريقــة مرجــوة ،ســوف تجــد الطريقــة املفضلــة لديــك كل يــوم .لــن تجــد فــي أي
مــكان آخــر أداء فــي العديــد مــن اللغــات مثــل مــا هــو متواجــد فــي لوكســمبورغ .فــي
تقاطــع الثقافــات األوروبيــة الكبــرى ،تشــكل لوكســمبورغ ســاحة للمســرح الدولــي أو
لرحــات فــرق الرقــص الدوليــة ،وغالبــا مــا يتــم اختيارهــا لعــروض االفتتــاح العامليــة .ال
تفــوت «مهرجــان املوســيقى واملســرح بفيلتــس» فــي الهــواء الطلــق أو املهرجــان
الكالســيكي والجــاز باشــتيرناخ .هــواة املوســيقى واألوبــرا يســتمتعون كثيــرا بمهرجــان
«أيــام املطــر» (موســيقى معاصــرة) أو «مهرجــان لوكســمبورغ» (رقــص ،وحفــات
موســيقية وأوبــرا معاصــرة) .يمكــن العثــور علــى املســارح املحليــة ،مــع تشــكيلة
ـر لــه محبيــن خاصيــن بــه ،ألن الركــح
واســعة مــن العــروض ،فــي كل منطقــة .كل مقـ ّ
يتخصــص فــي أداء معيــن.
تكــون لوكســمبورغ بانتظــام إطــارا إلنتــاج األفالم .فــي شــباط/فبراير وآذار/مارس ،يعرض
«مهرجــان مدينــة لوكســمبورغ الســينمائي» نحــو  130إنتاجــا دوليــا .تخلــق العــروض
وجــوالت الحديــث والفعاليــات فــي الهــواء الطلــق جــوا نابضــا بالحيــاة.
مشــهد الــروك حــي جــدا ،مــع نجــوم وطنييــن ودولييــن .تعــد عــروض الهواء الطلــق «روك
أم كنودلــر» أو «روك أ فيلــد» فــي روزر ي مــن بيــن أكبــر الفعاليــات فــي لوكســمبورغ.
و «روكهال» ( 5000متفرج) هو األكبر في املنطقة الكبرى.
الســوق الحــرة بلوكســمبورغ « »Le Freeport Luxembourgتجعــل مــن الدوقيــة الكبــرى
واحــدة مــن أهــم عواصــم الفــن .واألكثــر مــن ذلــك ،يمكــن العثــور علــى املعــارض الفنيــة
املتنقلــة أو املعــارض العتيقــة فــي جميــع أنحــاء املدينة .أســواق الســلع املســتعملة
ـر قلــب العديــد مــن هــواة الجمــع وليــس فقــط فــي العاصمــة!
العاديــة تسـ ّ

 10.2شابة ،دائمة الحركة وجادة

نــزل الشــباب املنتشــرة فــي جميــع أنحــاء لوكســمبورغ هــي الطريقــة املثلــى
الكتشــاف البــاد بطريقــة مختلفــة مدهشــة .وتشــمل خياراتهــم املتنوعــة الخــروج
والتســلق واإلبحــار أو الغــوص .وأحدثهــا ،افتتحــت فــي عــام  ،2016فــي إيش-ســور-الزيت،
ـد املــكان املناســب لتنظيــم ورش عمــل وتجمعــات للشــباب الذيــن يدرســون فــي
وتعـ ّ
«جامعــة لوكســمبورغ» القريبــة.
توفــر نــزل الشــباب بلوكســمبورغ عــروض إجــازة مــن ليلتيــن إلــى  5ليــال ،مــن أجــل
اكتشــاف لوكســمبورغ ســيرا علــى األقــدام أو بالدراجــة .تــم تصميــم كل عــرض علــى
وجــه التحديــد علــى أســاس ســن واحتياجــات زبائنهــم الشــباب .كمــا يمكــن للمســافرين
فــي مجموعــات االســتفادة مــن خدمــات دليــل مــن ذوي الخبــرة ...
تتميــز جميــع نــزل الشــباب فــي البلــد بموقــع مثالــي .فــي مدينــة لوكســمبورغ ،يقــع
النــزل فــي أســفل الحصــن القديــم ،علــى بعــد دقائــق معــدودة مــن املقاهــي والحانــات.
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متميــزة بقالعهــا القديمــة الجميلــة ،املناظــر الطبيعيــة فــي بوفــور ،بورجلينســتر،
هولنفيلــز ،الروشــيت وفيانــدن تقطــع االنفــاس بجمالهــا .وقــد تــم ترميــم كل قالعهــا
وحصونهــا بــكل دقــة لتعــود إلــى مجدهــا الســابق .وهــي تشــكل خلفيــة خالبــة لفنــادق
رائعــة للعائــات الشــابة .تقــع قريــة ريمرشــن علــى نهــر املوزيــل بالقــرب مــن شــينغن
حيــث تــم التوقيــع علــى االتفاقيــة إللغــاء الرقابــة الحدوديــة بيــن عــدد كبيــر مــن البلــدان
فــي أوروبــا منــذ  30عامــا مضــت .ورش العمــل فــي نــزل ريمرشــن يطلــع الشــبان علــى
التاريــخ األوروبــي.
توفــر نــزل الشــباب الواقعــة علــى ضفــاف بحيــرة الســور العليــا ،فــي قريــة لولتزهوســن،
خيــارات ال تعــد وال تحصــى عندمــا يتعلــق األمــر باكتشــاف الرياضات املائيــة .أولئك الذين
ال يخافــون مــن البلــل ،يمكنهــم ان يجربــوا اإلبحــار وركــوب األمــواج والغــوص .باســتعمال
نظــام تحديــد املواقــع ودون أمتعــة ،يصبــح املشــي ملســافات طويلــة ســهال جــدا
وخصوصــا عنــد املشــي مــن نــزل شــباب واحــد إلــى النــزل القــادم .يتبــع الطريــق أجمــل
املقاطــع التــي تضــم  5000كــم مــن املســارات فــي جميــع أنحــاء الدوقيــة الكبــرى .فــي
أي مــكان آخــر يمكــن املشــي خــال البلــد بأكملــه؟
نــزل شــباب آشــترناخ هــو الوجهــة املثاليــة للمتعــة والنشــاط واألدريناليــن .ومــن
املؤكــد أن دورات الحبــل العالــي علــى ضفــاف البحيــرة ،بخــط مضغــوط يبلــغ طولــه 70
متــرا ،وتأرجــح عمــاق يتســارع حتــى  70كــم  /ســاعة ،ســتنال بالتأكيــد إعجــاب أولئــك
الذيــن يبحثــون عــن التشــويق .خــال التماريــن ،تكــون روح الفريــق واملهــارات االجتماعيــة
والثقــة ،ضروريــة .كمــا توفــر نــزل الشــباب جــدار تســلق داخلــي ،وهــو وســيلة رائعــة
لالســتعداد لتســلق الصخــور .ويتواجــد شــخص محتــرف فــي املوقــع لتعليــم الــزوار
كيفيــة ربــط العقــد وتدابيــر الســامة .توجــد حدائــق مغامــرات أخــرى مــن هــذا النــوع
فــي فيانــدن ،هايدرشــيد و دوديالنــج.
كمــا توفــر نــزل الشــباب فــي إشــتارناخ ولولتســهاوزن وريمرشــين برنامجــا خاصا يســمى
«الرياضــة واملــرح» ،وهــو مثالــي ملحبــي الرياضــة والهــواة أو املحترفين.

 11.2أنشطة األطفال :ماذا تفعل باألطفال في
لوكسمبورغ؟

الخيــار ضخــم! منتشــرة علــى مســاحة  2،587كــم ،2تقــدم لوكســمبورغ العديــد مــن
األنشــطة الترفيهيــة لألطفــال مــن جميــع األعمــار.
مــن قطــارات املدينــة إلــى املصاعــد الهوائيــة ،مــن حدائــق التســلق إلــى استكشــاف
مهــاوي املناجــم الســابقة ،تصبــح األنشــطة مــع األطفال مغامــرة كبيرة .وتقــدم العديد
مــن األنشــطة الترفيهيــة لألطفــال علــى مــدار الســنة ،بغــض النظــر عــن الطقــس :إحدى
مواهــب لوكســمبورغ العظيمــة هــي الجمــع بيــن تأثيــر تعليمــي واملتعــة والنشــاط.
وهكــذا ،يشــاهد األطفــال تحــول الحليــب إلــى منتجــات األلبــان فــي «فيتاريــوم» بــــروست
أو ورش عمــل مفيــدة فــي مركــز الســياحة «روبسشــير» .يمكنــك التنــزه فــي حديقــة
االســتجمام االســتوائية فــي غريفنماخــر ،التــي تمســح  600متــر مربــع ،واالســتمتاع
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بمشــاهدة املئــات مــن الفراشــات الغريبــة .يقــدم متحــف الهــواء الطلــق «تريــن »1900
جــوالت علــى القطــار البخــاري التاريخــي وعلــى قطــار املناجــم «مينيرســبون» الــذي
يعبــر املناجــم تحــت األرض .يبهــر «حــوض الســمك» فــي فاســربيليش بوجــود العديــد
مــن األســماك التــي تعيــش فــي األنهــار والبحيــرات فــي لوكســمبورغ.
توفــر الحديقــة الترفيهيــة والخياليــة الوحيــدة فــي الدوقيــة الكبــرى «بــارك ميرفيليــو»
مســاحة  25هكتــارا ،حيــث ســتجد الســام والهــدوء واالســترخاء والترفيــه .غابــة القصــص
الخياليــة واملالهــي املخصصــة لألطفــال الصغــار ســوف تمــأ رؤوســا صغيــرة بالتعجــب،
فــي حيــن أن حيوانــات غريبــة مــن القــارات الخمــس ســوف تفتــن جميــع أفــراد األســرة.
يمكــن للــزوار رؤيــة البجــع وطيــور النحــام الــوردي بالقــرب مــن البحيــرة ،والذهــاب للبحــث
عــن القــرود والتماســيح ،ومشــاهدة األســماك فــي البيــت األمازونــي ،أو النظــر بإعجــاب
إلــى رشــاقة طيــور البطريــق تحــت املــاء .تحتــوي الغابــات علــى بقــع ظليلــة للراحــة
وكذلــك للبحــث واالكتشــاف .لــن يكــون األطفــال قادريــن علــى مقاومــة التســلق فــي
شــبكة العنكبــوت العمالقــة ورؤيــة العالــم مــن فــوق فــي «قريــة الطيــور» أو فقــدان
طريقهــم فــي ظــام املتاهــة وتعلــم املزيــد عــن حيوانــات الغابــة.
وتخلــق املالعــب العامــة عوالــم اصطناعيــة مصغــرة :مطــار األطفــال بلوكســمبورغ-
ســينتس ،واملزرعــة الصغيــرة فــي لوكسمبورغ-سيســانج ،والقلعــة اإلقطاعيــة فــي
لوكســمبورغ-بيلير ،وســفينة القراصنــة فــي حديقــة وســط املدينــة .وقــد قامــت
البلديــة بتحريــر دليــل خــاص الكتشــاف هــذه املالعــب الخاصــة .ترحــب روزر باألطفــال
فــي «أرض األقــزام» ،بينمــا فــي إتلبــروك وروســبورت ،تتخصــص املالعــب العامــة فــي
االلعــاب واملمــرات واملنزلقــات املائيــة .أمــا املســار الرنــان فــي هوشــيد ،فيحتــوي
علــى  17محطــة تدعــو إلــى عــزف املوســيقى أو االنصــات إلــى الطبيعــة .ومــن املالئــم
جــدا ،أن بعــض املالعــب العامــة توفــر أماكــن تنــزه لتنــاول الوجبــات البــاردة أو طــاوالت
تغييــر حفاظــات االطفــال .وتكــون فيهــا التدابيــر األمنيــة قويــة جــدا والرقابــة صارمــة.
وتوجد مالعب داخلية مغطاة ،تحتوي على منزلقات وماله أخرى ،في هايذدرشايت
()All In Family Fun Center
ميدرناخ ( ،)Camping Kéngertبارترونج ( ،)Zigzagمدينة لوكسمبورغ ( )Kid’s villeأو
هوفالد ( .)Yo Yoتجد املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع على املوقع:
.www.visitluxembourg.com

 12.2تصميم للجميع

إتاحة البنية التحتية والخدمات بشكل واسع هو جزء من هوية لوكسمبورغ.
فنــادق ومطاعــم والعديــد مــن املتاجــر وأماكــن الجــذب الســياحي وكذلــك املؤسســات
الثقافيــة ُمنحــت تســميات « »Eurowelcomeو «التصميــم للجميــع  .»Design for allمنــذ
ـو املبانــي العامــة مــن العوائــق.
ســنة  ،2001يطالــب القانــون العــام خلـ ّ
وقـ�د منحـ�ت املفوضيـ�ة األوروبيـ�ة لوكسـ�مبورغ «جائـ�زة املدينـ�ة السـ�هلة املنـ�ا ل �Ac
 »cess City Awardلعــام .2015
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أماكــن وقــوف الســيارات للمعاقيــن ،إشــارات صوتيــة فــي تقاطعــات الطــرق ،وأرصفــة
منخفضــة ،باصــات ذات أرضيــة منخفضــة ،ســالم متحركــة ،مقابــض منخفضــة وتعليــم
لغــة اإلشــارة هــي جــزء مــن برنامــج الخــاء مــن الحواجــز العمومــي .تشــمل الكتيبــات
الســياحية الوطنيــة معلومــات حــول غــرف الفنــادق ،واملطاعــم ،واملخيمــات ونــزل
الشــباب ،وأماكــن الجــذب الســياحي الخاليــة مــن العوائــق.
بفضــل جــواز الســفر الســياحي «بطاقــة لوكســمبورغ» ،تقريبــا  20متحفــا وأقبيــة النبيــذ،
وأماكــن الجــذب الســياحي ،وقاعــات الحفــات املوســيقية واملســارح هــي خاليــة مــن
العوائــق ومفتوحــة للزيــارة مجانــا ،أو مــع امكانيــة الخصــم .ويتــم تنظيــم جــوالت خاصــة
خاليـ�ة مـ�ن العوائـ�ق فـ�ي بـ�ردورف ،مـ�ن أجل ضمـ�ان الوصول إلى «مسـ�ار املوالرطا ل �Mul
 .»lerthal Trailقالع مثل التي بكلرفو أو فياندن وفي املستقبل القريب قلعة بورشيد،
ـرم ترميــم قلعــة
أصبحــت بفضــل املصاعــد املسـ ّ
ـتجدة ،متاحــة فــي الغالــب للجميــعُ .كـ ّ
يوزلدانــج  Useldéngمــن قبــل مجلــس اليونســكو ألجــل بنيتهــا التحتيــة املخصصــة للــزوار
العمــي .العديــد مــن املســارات التعليميــة علــى طــول قلعــة لوكســمبورغ القديمــة ،أو
ّ
مصنــف فــي التــراث العاملــي لليونســكو ،علــى انهــا
معــرض «أســرة الرجــل» ،وكالهمــا
خاليــة مــن العوائــق .ويســمح كذلــك للمكفوفيــن الدخــول مــع الــكالب املرافقــة لهــم
فــي كاتدرائيــة لوكســمبورغ.

 13.2صداقة مخلصة ال تتزعزع
مع الواليات املتحدة األمريكية

خــال الحــرب العامليــة الثانيــة ،وقــع غــزو دوقيــة لوكســمبورغ مــن قبــل أملانيــا .مــن
 1941حتــى  ،1945خــال منفاهــم فــي الواليــات املتحــدة ،عاشــت عائلــة الــدوق الكبيــر
مباشــرة تحــت حمايــة الرئيــس األمريكــي فرانكليــن روزفلــت .وفــي ســبتمبر ،1944
ـررت لوكســمبورغ مــن قبــل القــوات األميركيــة.
ُحـ ّ

فــي  16ديســمبر  ،1944شـ ّ
ـن هتلــر هجومــه مــن خــال اآلردن .شــقت الكتائــب األملانيــة
طريقهــا عبــر اآلردن الجبليــة بهــدف الوصــول إلــى مينــاء أنتويــرب ببلجيــكا .تحولــت
املقاومــة البطوليــة للقــوات األمريكيــة إلــى إحــدى أعظــم املعــارك فــي التاريــخ .و كان
املدافعــون عــن إقليــم لوكســمبورغ رجــال فــرق املشــاة األمريكيــة الرابعــة والثامنــة
والعشــرين والشــعبة املدرعــة األمريكيــة التاســعة .وفــي  12شــباط  /فبرايــر  ،1945خــرج
آخــر عــدو مــن البلــد.
«طريــق الحريــة» الــذي يعبــر مدينــة لوكســمبورغ هــو الطريــق التــذكاري الــذي يشــير
إلــى مســار قــوات الحلفــاء.
ويبــدأ مــن البــاس نورمانــدي ،يعبــر الدوقيــة الكبــرى وينتهــي فــي باســتوغن .أكثــر مــن
 100معلــم تــذكاري نصــب فــي املــدن والقــرى لتذكــر ثمــن الحريــة واســتحضار الصداقــة
الخالصــة التــي ال تتزعــزع ألمريــكا .وفــي هــام ،علــى الضواحــي الشــرقية للعاصمــة،
يدفــن نحــو  5 076جنديــا فــي املقبــرة العســكرية األمريكيــة.
وتعــرض املتاحــف آثــارا والــزي العســكري ووثائــق وأســلحة وصــورا ونمــاذج بالحجــم
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الطبيعــي ملعــارك كل مــن القــوات األمريكيــة واألملانيــة .ويمكــن الجمــع بين اكتشــاف
متحف الحرب في كليرفو مع زيارة معرض «اليونســكو للتراث العاملي»« :أســرة الرجل
 »The Family of Manالــذي صممــه إدوارد ستيتشــن ،مديــر متحــف الفــن الحديــث
فــي مدينــة نيويــورك (مومــا  )MoMAوالــذي يعتبــر بمثابــة بيــان للســام واملســاواة
األساســية للبشــرية .يحيــي املتحــف العســكري الوطنــي بديكيــرش ذكــرى معركــة
الثغــرة حــول ديكيــرش مــع عــرض مجســم علــى مقيــاس  ،1:1والــذي تعكــس املصيــر
الشــخصي للمدنييــن والجنــود .وتشــتهر إتلبــروك بتمثــال الجنــرال باتــون الــذي يبلــغ
طولــه تســعة أقــدام ،فضــا عــن متحــف معركــة الثغــرة الــذي لديهــا .تضــم قلعــة فيلتــز
متحفــا صغيــرا متخصصــا فــي نفــس املوضــوع .و فــي بيرلــي ،يعــرض «متحــف مجموعــة
الـــ 385قنبلــة الحــرب العامليــة الثانيــة» ســاح جــو الجيــش األمريكــي و معــدات طائــرات
B-17و الــزي الطيــار .فــي إيش-ســور-ألزيت ،يســتذكر املتحــف الوطنــي ملقاومــة
الحــرب ،معركــة اللوكســمبورغيين للحفــاظ علــى حريتهــم خــال الحــرب .وكانــت محطــة
القطــار فــي هوليريتــش إحــدى مواقــع التجميــع الرئيســية ونقــاط املغــادرة بالنســبة
للشــبان اللوكســمبورغيين الذيــن أجبــروا علــى االنضمــام إلــى جبهــة العمــال األملانيــة،
للشــعب اليهــودي ،واللوكســمبورغيين املعارضيــن سياســيا .واليــوم ،تســتعمل
املحطــة كمتحــف .تتواجــد آثــار تذكاريــة تظهــر نصبــا أو مســارات أصليــة فــي بيــردورف،
كليرفــوس ،ريســدورف ،كونــدورف ،أو شــومانز-إك

 14.2لوكسمبورغ في أرقام  :املساحة،
السكان ،الديموغرافيا األعمال التجاريةاملساحة
االقاليم
املساحة اإلجمالية للدوقية
الكبرى

 2586كم

2

%100

مساحة املنطقتين
الطبيعتين
في الشمال  :أوسلينغ
oesling eislek

 828كم

في الجنوب  :غوتالند Gutland

 1758كم

األبعاد
الحد االقصى

شمال-جنوب
 82كم

%32

2

2

%68

شرق-غرب
 57كم
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طول الحدود
الطول االجمالي

كم 356

مع فرنسا

كم 73

مع أملانيا

كم 135

مع بلجيكا

كم 148

اإلرتفاع
()wilwerdangeالحد األقصى :
فالفردانج

560م

()wasserbilligالحد األدنى :
فاسربيليش

130م

مدينة لوكسمبورغ

300م

تعداد السكان
الهيكل السكاني
التعداد العام للسكان

		1991

20151

2001

2011

x1000
مجموع السكان

384.4

439.5

512.4

563.0

منهم  :النساء

196.1

223.0

257.4

281.0

لوكسمبورغيون

271.4

277.2

291.9

304.3

أجانب

113.0

162.3

220.5

258.7

منهم  :من البرتغال

39.1

58.7

82.4

92.1

من فرنسا

13.0

20.0

31.5

39.4

من إيطاليا

19.5

19.0

18.1

19.5

من بلجيكا

10.1

14.8

16.9

18.8

من أملانيا

8.8

10.1

12.0

12.8

من بريطانيا

3.2

4.3

5.5

6.0

من هوالندا

3.5

3.7

3.9

4.0

بلدان أوروبية أخرى

6.6

9.2

21.5

29.6

أخرى

9.2

22.5

28.7

36.5

األجانب في %

29.4

36.9

43.0

45.9

 1تقدير في  1يناير
 2املصدر  :ستاتيك (املعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية لدوقية لكسمبرغ الكبرى)2015 ،

38

20151

http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg-en-chiffres/luxembourg-figures.pdf
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ديموغرافيا األعمال التجارية شركات حسب
االقتصادي
2009			2012

الشركات النشطة
الصناعة

2010

2011

2012

980

978

981

966

البناء

3025

3123

3246

3332

الخدمات

26454

27480

28505

29192

تجارة الجملة والتفصيل

6919

7024

7156

7202

النقل و التخزين

1184

1164

1175

1196

أنشطة الخدمات الفندقية و الغذائية

2717

2771

2773

2746

املعلومات و االتصاالت

1582

1659

1758

1874

األنشطة املالية والتأمينية

1282

1324

1423

1484

األنشطة العقارية

2587

2698

2774

2824

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

4942

5316

5615

5781

األنشطة اإلدارية و خدمات الدعم

1468

1554

1615

1717

أنشطة الخدمات األخرى (التعليم ،الصحة)... ،

3773

3970

4216

4368

املجموع

30459

31581

32732

33490
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 15.2معلومات االتصال
Luxembourg for Tourism
PO box 1001 L-1010 Luxembourg
الهاتف )+352( 42 82 82 20 :
فاكس )+352( 42 82 82 30 :
www.visitluxembourg.com
Luxembourg House
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg 2
الهاتف )+352( 26 26 26 27 :
البريد االلكتروني info@ :
luxembourghouse.lu
www.luxembourghouse.lu
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النشاط

Architectour.lu www.architectour.lu
3
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الفصل 3
مدينة لوكسمبورغ
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 1.3اجعل بيتك في لوكسمبورغ

يعمــل العديــد مــن األجانــب فــي لوكســمبورغ ،حيــث يعبــر اآلالف يوميــا حــدود هــذا البلد
الصغيــر الحجــم لالســتفادة مــن اقتصادهــا املزدهــر واملســتقر والوظائــف التــي تنشــئها
وتحافــظ عليهــا .ولكــن العديــد مــن املغتربيــن اختــاروا أيضــا االســتقرار فيهــا وجعلــوا مــن
املدينــة وطنــا لهــم للتمتــع بفوائدهــا العديــدة ونوعيــة الحيــاة العاليــة التــي يجلبهــا
العيــش فــي لوكســمبورغ.
مــا يقــارب  ٪69مــن ســكان املدينــة ليســوا مــن لوكســمبورغ وهــذا دليــل علــى
جاذبيتهــا لألجانــب .فــي الواقــع ،لديهــا تاريــخ طويــل فــي اســتقبال جميــع الجنســيات –
تشــير التســجيالت الحاليــة أن املدينــة هــي موطــن أنــاس مــن  159بلــدا مختلفــا .ملــاذا
أتــوا؟ وملــاذا اختــاروا البقــاء؟
إذا كنــا ســنلخص تجربــة العيــش فــي لوكســمبورغ فــي عبــارة واحــدة ،يمكــن أن تكــون:
«التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل» .هــذا الهــدف الذهبــي ليــس فقــط يمكــن تحقيقــه ولكنــه
مجــرد ميــزة للحيــاة اليوميــة فــي الدوقيــة الكبــرى .وتوفــر املدينــة اقتصــادا نابضــا
بالحيــاة ومتعــا بســيطة ،وهــي عاصمــة ديناميكيــة ذات قلــب تاريخــي ،تتواجــد فيهــا
مبانــي القــرن الحــادي والعشــرين بجانــب مناظــر طبيعيــة خضــراء ،وهــي توفــر ثقافــة
عاليــة فضــا عــن مهرجانــات ريفيــة تقليديــة.
ـر لوكســمبورغ أن
وهــي صعبــة وســهلة فــي نفــس الوقــت .ليــس هنــاك خيــار – َي ُ
سـ ُّ
تقــدم لســكانها أفضــل مــا فــي العالــم!
ملدينة لوكســمبورغ  24حيا ســكنيا  :بيجن ،بيلير ،بونيفوي ،وســط املدينة ،سيســانج،
غاســبيريش ،كلوســن ،دوملدانــج ،ايتــش ،حــي املحطــة ،غرونــد ،هــام ،ســنتس ،بولفــر-
ميلــو ،ليمبرتســبرغ ،كيرشــبيرغ ،فيمرشــوف ،هوليريــش ،ميــرل ،مولنبــاخ ،نيــودورف،
بفافنثــال ،رولينجرغرونــد ،و فيمرســكيرش.

 2.3الحياة في املدينة
1.2.3

البيئــة الصحيحــة

األسباب العديدة التي تجعل من لوكسمبورغ مكانا رائعا لالستثمار والقيام بأعمال
تجارية يوجد في قسم آخر من هذا الكتاب.

حقائق عن املدينة
109,197ســاكن
 159جنســية
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 148بنك (في ديسمبر )2014
 120،000ساكنا يعملون يوميا
 13،000شــركة
ولكــن النــاس ،ســواء كانــوا الســكان املحلييــن أو املغتربيــن ،يحتاجــون إلــى أكثــر مــن
مجــرد مــكان عظيــم للعمــل .انهــم بحاجــة الــى مــكان مجــز للعيــش -موقــع يقــدم
جميــع وســائل الراحــة املعتــادة باإلضافــة إلــى جميــع الجوانــب الثقافيــة واالجتماعيــة
والعمليــة التــي تطالــب بهــا الحيــاة اليوميــة الحديثــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،واألهــم مــن ذلــك ،النــاس هــم بحاجــة إلــى مــكان آمــن للعيــش.
وتتمتــع لوكســمبورغ بانخفــاض مســتوى الجريمــة ومشــاكل اجتماعيــة قليلــة التــي
قــد يمكــن أن تزعــج الحيــاة فــي مــدن أخــرى .كمــا يشــار إليهــا رســميا بأنهــا املدينــة
األكثــر أمانــا فــي العالــم ،وفقــا لـــميرسر لالستشــارات البشــرية.
كل هــذه امليــزات تتجمــع معــا لتقــدم نوعيــة عاليــة مــن نمــط الحيــاة .بالنســبة
للمســتثمرين ،ورواد األعمــال وأصحــاب العمــل ،توفيــر أفضــل بيئــة ممكنــة ليــس
أمــرا مفضــا فحســب ،بــل حيويــا أيضــا .املوظفــون الســعداء ال يعملــون بشــكل أفضــل
فقــط ،بــل راضــون باالســتقرار والبقــاء واالنغمــاس فــي حياتهــم الجديــدة .تعمــل مدينــة
لوكســمبورغ بالتأكيــد بجــد لضمــان الحفــاظ وتحســين كل امليــزات التــي تجعــل منهــا
بيئــة رائعــة لــكل مــن يعيــش هنــا.

 2.2.3ترحيــب حار
كمــا ذكــر مــن قبــل ،أنــاس مــن  159بلــد مختلــف مــن جميــع أنحــاء العالــم ،يتخــذون حاليــا
مــن لوكســمبورغ وطنــا لهــم .وهــذا يعكــس اتجاهــات مختلفــة علــى مــدى العقــود:
هجــرات محــددة مــن األوروبييــن اآلخريــن للعمــل فــي قطاعــات معينــة مثــل صناعــة
الصلــب ،موقــع العديــد مــن مؤسســات االتحــاد األوروبــي ،تطــور لوكســمبورغ كمركــز
مالــي عاملــي كبيــر ،ومؤخــرا ،كمركــز رئيســي لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
تســتضيف املدينــة حكومتهــا املحليــة باإلضافــة إلــى الحكومــة الوطنيــة والعديــد مــن
الســفارات والقنصليــات لبلــدان مــن شــتى أنحــاء العالــم.
ولذلــك فــإن لوكســمبورغ متهيئــة تهيئــا جيــدا الســتقبال األجانــب الذيــن يشــكلون
أغلبيــة ســكانها .وفــي الواقــع ،تســتمتع املدينــة بالنكهــة العامليــة التــي يجلبهــا
مثــل هــذا املزيــج املتنــوع مــن الثقافــات والجنســيات جنبــا إلــى جنــب مــع الخصائــص
اللوكســمبورغية التقليديــة.
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3.2.3

أشــياء قليلــة ســوف تحتــاج الــى القيام بها

كمــا هــو الحــال فــي أي مــكان آخــر ،عنــد االنتقــال إلــى لوكســمبورغ ،ســيكون هنــاك عــدد
قليــل مــن اإلجــراءات الرســمية التــي يجــب انجازهــا .مــا هــي هــذه اإلجــراءات بالضبــط؟
ســوف يتوقــف ذلــك علــى املــكان الــذي جئــت منــه ،ومــا الــذي تفعلــه واملــدة التــي
ســوف تبقــى فيهــا هنــا.
ال تقلــق -املســاعدة فــي متنــاول اليــد! للحصــول علــى إجابــات عــن أي أســئلة قــد تكــون
لديــك ،اذهــب الــى موقــع حكومــة املدينــة علــى  www.vdl.luأو ننصحــك باالتصال بـ:
)City Hall (Hôtel de Ville
العنوان – L-2090 Luxembourg :الهاتف )+352( 47 96 26 30 :
أوقات العمل :من االثنين الى الجمعة ،من الساعة  8صباحا حتى الـ 5مساء ،و السبت من الساعة
9س30د الى 11س30د
أو
Bierger-Center
العنوانPlace Guillaume II / 2, rue Notre-Dame ,44 :
L-2090 Luxembourg
الهاتف )+352( 47 96 22 00 :
البريد االلكتروني bierger-center@vdl.lu :
أوقات العمل :من االثنين الى الجمعة ،من الساعة  8صباحا حتى الـ 5مساء
ملزيد من املعلومات أو اجراءات ادارية للوافدين الجدد ،يرجى تفحص الفصول  26و .31

4.2.3

جــودة االتصال

فــي هــذه األيــام ،تعتبــر لوكســمبورغ مركــزا دوليــا ،وهــو وضــع يســخره الكثيــر مــن
مســتثمرينا املتعدديــن الجنســيات .تعــد املدينــة هــي األكثــر بــروزا اقتصاديــا فــي
منطقــة ســار-لور-لوكس ،وهــي تتمتــع بوضــع جيــد فــي قلــب أوروبــا الغربيــة .للمطــار
الدولــي املزدحــم رحــات إلــى معظــم املــدن االوروبيــة ،كمــا تتصــل الطــرق الســريعة
وخطــوط القطــارات بجميــع الطــرق الرئيســية .وتبعــد املدينة حوالي ســاعتين بالســيارة
عــن بروكســل وفرانكفــورت ،فــي حيــن أن رحلــة في القطار العالي الســرعة ال يســتغرق
اآلن أكثــر مــن ســاعتين للوصــول إلــى وســط باريــس .ومــن املزمــع إدخــال املزيــد مــن
التحســينات علــى خدمــات القطــارات الدوليــة.
لوكســمبورغ هــي إذا صغيــرة ولكنهــا فــي موقــع جيــد لتوفيــر الوصــول إلــى بقيــة أنحــاء
أوروبــا وخارجهــا .وغالبــا مــا يكــون الــزوار املغتربــون حريصــون علــى اتخــاذ قاعدتهــم فــي
لوكســمبورغ الستكشــاف بقيــة مــا لــدى أوروبــا للعــرض!
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5.2.3

مدينــة ديناميكيــة متطــورة

يتلقــى مواطنــو لوكســمبورغ جميــع وســائل الراحــة التــي يمكــن لســكان املدينــة
الحديثين أن يتوقعوها ويطالبوا بها .الشــوارع نظيفة ،وخدمات التشــغيل واملســؤولون
علــى اســتعداد للــرد علــى كل األســئلة وحــل أي مشــاكل.
ولكــن ،مــع مــرور الوقــت ،تتطــور االحتياجــات وتتغيــر األولويــات .وتعمــل إدارة املدينــة
بجــد للتأكــد مــن مواكبتهــا – بــل اســتباقها -للتحديــات التــي تجلبهــا حيــاة القــرن الحــادي
والعشــرين.

6.2.3

اتصــاالت هوت-ســيتي املتقدمــة

أحســن مثــال علــى املنهــاج الديناميكــي للمدينــة فــي تقديــم الخدمــات هــو مشــروع
هوت-ســيتي الرائــد .وتوفــر هــذه املبــادرة شــبكة البلديــات الواي فاي األكثــر تقدما في
أوروبــا ،مســتخدمة أحــدث التكنولوجيــا املتطــورة إليصــال شــبكة اإلنترنــت الالســلكية
عبــر شــوارع لوكســمبورغ وحدائقهــا وميادينهــا.
وتغطــي  472وحــدة ارســال الســلكية  65٪مــن املدينــة ،وهنــاك خطــط لتغطيــة كامــل
مســاحة العاصمــة فــي املســتقبل القريــب.
تواصــل عــن طريــق الهوت-ســيتي ،تصفــح الشــبكة وتوصــل إلــى معلومــات تطبيقــات
املدينــة املفيــدة.
ملزيد من التفاصيل حول التواصل ،اذهب إلىwww.hotcity.lu :

7.2.3

تجــدد مدني

تقدمــت املدينــة جــدا فــي مجــال خطــط ثالثــة مشــاريع حضريــة كبــرى ،مــن شــأنها أن
تعــزز مظهرهــا.
هــذه املشــاريع الثالثــة -رويال-هاميليــوس في وســط املدينة ،حــول املحطة املركزية
وفــي بــورت دي هوليريــش -ســوف تخلــق أفضــل ظــروف التنميــة املمكنــة لألنشــطة
الســكنية والترفيهيــة والثقافيــة والتجاريــة والخدمــات في هــذه املناطق.
وتســلط هــذه املشــاريع الضــوء علــى الجهــد املتواصــل والجبــار الــذي تقــوم بــه ســلطات
املدينــة نحــو التحســن املســتمر للوكســمبورغ وخدماتها.
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 8.2.3الحفــاظ عليهــا خضراء
تحــرص لوكســمبورغ ،بوجــه خــاص ،علــى إيجــاد حلــول مســتدامة وصديقــة للبيئــة
ملشــاريع البنيــة التحتيــة فيهــا .وعلــى وجــه الخصــوص ،ركــزت لوكســمبورغ اهتمامــا
كبيــرا علــى التنقــل ،بغيــة تشــجيع النظــم الخضــراء التــي تبقــى مالئمــة ملدينــة تعمــل
ـد.
بجـ ّ
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،يجــري العمــل حاليــا علــى «لوكســترام» ،وهــو نظــام تــرام جديــد
مــن شــأنه أن يعــزز النقــل العــام فــي املدينــة ،مــع الحــد بشــكل كبيــر مــن انبعاثــات
الكربــون .وسيشــمل املخطــط أيضــا توســيع الشــوارع الرئيســية بلوكســمبورغ ،لتوفيــر
مســاحة أكبــر للمشــاة وراكبــي الدراجــات.

 3.3أجواء جذابة

كانــت لوكســمبورغ دائمــا مدينــة صغيــرة ذات قلــب كبيــر! يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن
ألــف عــام ،وتحصيناتهــا التــي تعــود إلــى قــرون طويلــة أصبحــت اآلن محميــة كموقــع
اليونســكو للتــراث العاملــي .حيهــا القديــم هــو متاهــة مــن الشــوارع الضيقــة املرصوفــة
بالحصــى فــي تناقــض ملحــوظ مــع املكاتــب الحديثة التي تشــكل مقرا لبعض األســماء
الرئيســية فــي العالــم ،فــي منطقــة األعمــال املركزيــة.
تفــرد لوكســمبورغ يكمــن فــي توازنهــا املثالــي بيــن جميــع ضروراتهــا الحضريــة/
إن
ُّ
العمليــة والتشــكيلة الواســعة ألنشــطتها الثقافيــة واالجتماعيــة فضــا عــن عالــم
ملــوث علــى عتبــة بابــك.
طبيعــي غيــر
ّ

 1.3.3تنشــق هواء األرياف
حتــى لــو كنــت تعيــش فــي قلــب لوكســمبورغ ،ســوف تكــون علــى بعــد دقائــق فقــط
مــن الريــف األخضــر ومناظــر طبيعيــة ريفيــة غيــر مأهولــة .حقــول ،غابــات ،مســتنقعات،
و كــروم -العديــد منهــا متشــابكة بممــرات للمشــاة ،ومســارات للدراجــات ،والركــض
أو ركــوب الخيــل .لدينــا أيضــا بحيــرات وأنهــار -بعضهــا تشــكل بقعــا آمنــة وهادئــة فــي
حيــن أن البعــض اآلخــر يســتثمر مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن قــوارب التنــزه وهــواة
الرياضــات املائيــة .لذلــك ال تتــردد فــي مجــرد إلقــاء نظــرة علــى الريــف إذا أردت -ولكــن
كل شــيء هنــاك متواجــد ليمــارس بشــكل نشــيط أكثــر ،إذا كانــت تلــك هــي رغبتــك!
طبيعــة لوكســمبورغ هــي التــي تســاعد علــى جعــل صغــر حجــم املدينــة ميــزة كبيــرة.
اتــرك وتيــرة مكتبــك املحمومــة وراءك وبعــد نصــف ســاعة ،يمكنــك أن تكــون تتزلــج
علــى ميــاه املوزيــل .أو اخــرج  10دقائــق مــن مــكان عملــك ،ويمكنــك ركــوب الدراجــات
أو الركــض خــال غابــات جميلــة وحقــول مكشــوفة.
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 2.3.3ثقافــة عالية
إذا كنــت تفضــل األنشــطة الثقافيــة القيمــة بــدال مــن النشــاطات الطبيعيــة ،فيمكــن
ـليا .فــي العقــد املاضــي ،اســتثمرت لوكســمبورغ الكثير،
للمدينــة أيضــا أن تبقيــك متسـ ّ
فــي أماكــن مــن الدرجــة األولــى ،جديــدة أو أعيــدت هيكلتهــا ،مثــل الفيلهارمونــي
واملســارح واملتاحــف.
يجــذب الفيلهارمونــي فنانيــن مشــهورين مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي برنامــج كامــل
يضم املوســيقى الكالســيكية ،والحديثة ،والتجريبية والعاملية و عروض الرقص .وفي
الوقــت نفســه ،يمثــل «الكــوك» واحــدا مــن عــدد مــن األماكــن التــي تســتضيف عــروض
املوســيقى املعاصــرة ،بمــا فــي ذلــك أســماء كبيــرة مــن عالــم الجــاز والــروك والبــوب.
كمــا أصبحــت شــوارع املدينــة أماكــن موســيقية حيــة خــال عــدد مــن املهرجانــات
املوســيقية فــي الهــواء الطلــق.
تعــرض املســارح العديــد مــن اإلنتاجــات املحليــة كمــا تقــدم عروضــا مميــزة مــن قبــل
مجموعــات مســرحية زائــرة .وتمشــيا مــع الطابــع املتعــدد اللغــات للوكســمبورغ ،يمكن
أن تكــون العــروض املســرحية باللغــة اللوكســمبورجية أو الفرنســية أو األملانيــة أو
اإلنجليزيــة.
ويوجــد فــي املدينــة أيضــا عــدد مــن دور الســينما ،التــي تعــرض كل شــيء ،مــن األفالم
الرائجــة إلــى األفــام الفنيــة األكثــر اســتقاللية .تميــل األفــام للعــرض فــي لغتهــا
األصليــة ،مــع ترجمــات باللغــة الفرنســية واألملانيــة و/أو الهولنديــة.

 3.3.3جمــال تقليدي
و إن كانــت لوكســمبورغ مركــزا متعــدد الجنســيات ،فإنهــا تحافــظ أيضــا علــى العديــد
مــن عاداتهــا ومهرجاناتهــا التقليديــة القديمــة .وهــي غالبــا مــا تعــود إلــى قــرون و لهــا
ســحر خــاص بهــا .الرجــاء زيــارة املكتــب الســياحي ملدينــة لوكســمبورغ فــي ســاحة
غيلــوم الثانــي ( )www.lcto.luملزيــد مــن املعلومــات فــي هــذا الشــأن.
وتشــجع املدينــة علــى الحفــاظ علــى هــذه األنشــطة التــي تبقــي علــى الطابــع الفريــد
للوكســمبورغ وتحيــي عاداتهــا.

 4.3.3التركيــز علــى التصميم
اكتســبت لوكســمبورغ فــي الســنوات األخيــرة ســمعة متناميــة فــي األســلوب
والتصميــم املعاصريــن ،وكثيــرا مــا تســتخدم مســاحاتها املفتوحــة فــي إقامــة معــارض
مثيــرة لالهتمــام والتفكيــر .وتدعــم ســلطات لوكســمبورغ هــذا التركيــز علــى التصميــم
مــن خــال مســابقات ومنــح الجوائــز .علــى ســبيل املثال ،حتــى املراكز التجاريــة يمكنها
الحصــول علــى جوائــز الســتخدام تصميــم مثيــر لإلعجــاب فــي واجهاتهــا!
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للمدينــة عــدد مــن التماثيــل الكالســيكية والحديثــة الدائمــة العــرض ،فــي حيــن أنهــا
تلعــب دور املضيــف لعــدد متزايــد مــن الفنانيــن واملعارض الخاصة .كمــا توجد مجموعات
فنيــة فــي عــدد مــن صــاالت العــرض واملتاحــف الخاصــة باملدينــة .فــي مثــل هــذه
العاصمــة الصغيــرة ،تعتبــر لوكســمبورغ محظوظــة جــدا بــأن يكــون لديهــا هــذه الثــروة
مــن املتاحــف وصــاالت العــرض.

 5.3.3فــن الطهــو وجودة االكل
يفخــر هــذا البلــد الصغيــر بضــم  10مطاعــم ذات نجمــة ميشــان – وهــذا مؤشــر علــى
األهميــة التــي يوليهــا اللوكســمبورغيون لطعامهــم!
وينعكــس التركيــب املتعــدد الجنســيات لســكان لوكســمبورغ فــي مجموعــة واســعة
مــن املأكــوالت وأســاليب الطعــام املقدمــة .لدينــا كل شــيء :مــن حانــات الشــطائر
الصغيــرة إلــى تجــارب الطعــام املتطــورة – وفــي الصيــفُ ،ترى ُ
شــرف الحانــات واملطاعم
مكتظــة بالزبائــن .ويزخــر الجــزء الجميــل والتاريخــي مــن املدينــة ،علــى وجــه الخصــوص،
بالعديــد مــن الحانــات واملطاعــم الشــعبية.

 3.4مقر لألسرة

االســتقرار فــي بلــد آخــر قــد يكــون صعبــا إذا كنــت بمفــردك ،ولكــن إذا كانــت عائلتــك
معــك ،فقــد يجلــب لــك ذلــك مخــاوف إضافيــة .تأكد أن لوكســمبورغ هي صديقة لألســرة
بشــكل خــاص وتوفــر موقعــا اســتثنائيا لتربيــة األطفــال فــي بيئــة آمنة متعــددة اللغات.
يســر أمشــام أن تقــدم للوافديــن الجــدد دورات تدريبيــة مجانيــة ملــدة  6ســاعات كل
شــهر .ملزيــد مــن التفاصيــل يرجــى زيــارة املوقــع اإللكترونــي التابــع ألمشــام.
لالطــاع علــى معلومــات حــول الفــرص التعليميــة لألطفــال أو التعلــم مــدى الحيــاة،
يرجــى االطــاع علــى الفصــل .37

 3.5خاتمة

لوكســمبورغ بلــد صغيــر ولكنهــا تقــدم الكثيــر لســكانها .فــي الواقــع ،يعتبــر حجمهــا
ميــزة كبيــرة ،ألن ذلــك يعنــي أن املشــاكل الحضريــة التــي تعيشــها املــدن الكبــرى
فــي العالــم غيــر معروفــة هنــا.

العيــش فــي لوكســمبورغ يمكــن أن يقــدم للعــزاب ،واألزواج أو األســر ،نوعيــة حيــاة
ممتــازة بــدون ضغــوط املدينــة الكبيــرة .إنهــا مســتقرة ونظيفــة وحديثــة ،نابضــة بالحيــاة
وديناميــة .و قربهــا مــن الريــف يشــكل مــوردا رائعــا ،يجلــب نســمة حقيقيــة و مجازيــة
مــن الهــواء املنعــش !
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 3.6معلومات االتصال

 1.6.3أوراق وإجــراءات إدارية
)Hall (Hôtel de Ville

City

L-2090 Luxembourg
الهاتف )+352( 47 96 26 30 :
أوقات العمل  :من االثنين الى الجمعة ،من الساعة  8صباحا حتى الـ 5مساء ،و
السبت من الساعة 9س30د الى 11س30د
أو
Bierger-Center
44, Place Guillaume II / 2, rue Notre-Dame, L-2090 Luxembourg
الهاتف )+352( 47 96 22 00 :
البريد االلكترونيbierger-center@vdl.lu :
أوقات العمل :من االثنين الى الجمعة ،من الساعة  8صباحا حتى الـ 5مساء
www.vdl.lu

 2.6.3املواصالت
( )AVL (Autobus de la Ville de Luxembourgحافالت مدينة لوكسمبورغ)
الهاتف )+352( 47 96 29 84 :
www.vdl.lu www.autobus.lu
Mobiliteitszentral

(مركزية النقل)

الهاتف )+352( 24 65 24 65 :
www.mobiliteit.lu
( Call-a-busاطلب حافلة)
الهاتف )+352( 47 96 47 96 :
www.vdl.lu
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Bike Rentals

(كراء الدراجات)

الهاتف )+352( 80 06 11 00 :
www.veloh.lu

 3.6.3التربية
)Service Info-crèches (day care centers
(مراكز الرعاية النهارية) خدمة معلومات-الحضانات
الهاتف )+352( 46 08 08 330 :
www.vdl.lu
Service Foyers scolaires
(مقصف املدرسة والرعاية بعد املدرسة)
الهاتف)+352( 47 96 46 09 :
www.vdl.lu

التسوق
4.6.3
ّ
www.cityshopping.lu

 5.6.3شــبكة واي فــاي البلدية
الهاتف )+352( 27 11 50 00 :
www.hotcity.lu

 6.6.3معلومات ســياحية
 )LCTO (Luxembourg City Tourist Officeمكتب سياحة مدينة لوكسمبورغ
الهاتف )+352( 22 28 09 :
www.lcto.lu
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 الثقافة7.6.3
املسارح في لوكسمبورغ

Theaters in Luxembourg
www.theatres.lu

www.plurio.net

)City Magazine (City News, Highlights, Agenda
rendez-vous@vdl.lu :اشتراك مجاني عبر البريد اإللكتروني
)+352( 47 96 41 14 :أو عن طريق الهاتف
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الفصل 4
وزارة االقتصاد – مساعدة
داخلية لالستثمار
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 4.1سياسة التنمية والتنويع

تعــد جهــود لوكســمبورغ لجــذب االســتثمارات األجنبيــة جــزءا مــن سياســتها التنمويــة
االقتصاديــة وتنويعهــا ،التــي تهــدف إلــى تحقيــق النمــو االقتصــادي وفــرص العمــل
الجديــدة .وقــد بــدأ هــذا التنويــع فــي الســبعينات مــن أجــل تعويــض فقــدان الوظائــف
وانخفــاض النمــو الناجــم عــن إغــاق قطــاع الصلــب .ومنــذ ذلــك الحيــن ،كانــت ديناميــة
اقتصــاد لوكســمبورغ مدفوعــة إلــى حــد كبيــر بقطــاع الخدمــات ،وبصــورة أدق ،القطــاع
املالــي.
ومــن أجــل تنويــع ركائــز اقتصادهــا ،اختــارت حكومــة لوكســمبورغ تركيــز جهودهــا علــى
عــدد قليــل مــن القطاعــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة التــي توفــر إمكانيــات نمــو
عاليــة .وســيتم النظــر فــي كل مشــروع اســتثماري ،ولكــن بالنســبة للقطاعــات
املســتهدفة ،أنشــأت الحكومــة أحــدث البنــى التحتيــة وإطــارا تنظيميــا وقانونيــا مــن
الدرجــة األولــى مــن أجــل تعظيــم جاذبيــة لوكســمبورغ.
تركز جهود تشجيع االستثمار على األنشطة التالية:
• معدات صناعة السيارات
• البالستيك واملواد الكيميائية
• املواد
• وسائل اإلعالم ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية
• الخدمات اللوجستية
• التكنولوجيات الصحية
• التكنولوجيات البيئية
و فــي قطــاع تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت ،تعتبــر لوكســمبورغ واحــدة مــن
املنابــر األوروبيــة الرئيســية ألنشــطة التجــارة اإللكترونيــة بســبب التشــريعات املواتيــة
والبيئــة الضريبيــة املواتيــة ،باإلضافــة إلــى وجــود بنيــة تحتيــة مــن الدرجــة األولــى ،كمــا
هــو مشــاهد فــي شــبكات االتصــاالت ومراكــز البيانــات.
وفــي قطــاع الخدمــات اللوجســتيةُ ،وضعــت خطــة عمــل حكوميــة بهــدف تنصيــب
لوكســمبورغ كمركــز بيــن القــارات لللوجســتية ذات القيمــة املضافــة العاليــة فــي
أوروبــاّ .
إن املرافــق الجوهريــة ذات الجــودة العاليــة فــي مجــال الشــحن الجــوي والســكك
الحديديــة والطرقــات ،بمــا فيهــا املســتودعات اللوجســتية املتخصصــة ،وكذلــك البيئــة
الضريبيــة والتنظيميــة املواتيــة هــي جــزء مــن املزايــا التــي حققتهــا.
وتهــدف خطــة العمــل الراميــة إلى تعزيز التكنولوجيات الصحية إلى إرســاء لوكســمبورغ
كموقــع رئيســي للبحــث والتطويــر وأنشــطة األعمــال التجاريــة فــي مجــاالت محــددة
ضمــن ميــدان علــوم الحيــاة.
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وبالنســبة للتكنولوجيــات البيئيــة ،تــم إطــاق خطــة توســعية تهــدف إلــى تطويــر هــذا
القطــاع باعتبــاره ناقــا جديــدا للنمــو املســتدام القتصــاد لوكســمبورغ.
(ملزيــد مــن املعلومــات عــن خطــط العمــل املتعلقــة بعلــوم الحيــاة والتكنولوجيــات
النظيفــة ،الرجــوع الــى الفصــل)20

 4.2حوافز لالستثمار

وللحكومــة القــدرة علــى تقديــم حوافــز ماليــة وضريبيــة إلنشــاء مصانــع جديــدة فــي
لوكســمبورغ .وقــد عمــدت الحكومــات الالحقــة إلــى تجديــد هــذه التدابيــر وتمديدهــا
لشــركات خدمــات مختــارة.

يمكــن منــح الدعــم املالــي لتمويــل مشــاريع محــددة مــن أجــل تكملــة األســهم الخاصة
والتمويــل املصرفــي .ويمكــن للشــركات الصغيــرة واملتوســطة ،والشــركات املوجــودة
فــي مناطــق التنميــة ،وكذلــك الشــركات التــي تســتثمر فــي التكنولوجيــات النظيفــة،
وحمايــة البيئــة ،والتنميــة املســتدامة ،و/أو اســتخدام الطاقــة بكفــاءة ،أن تســتفيد
مــن منحــة عامــة غيــر قابلــة لالســترجاع .عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن أيضــا لالســتثمار
فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار الــذي يركــز علــى املنتجــات أو الخدمــات أو العمليــات
الجديــدة ،أن يمــول بصفــة مشــتركة عــن طريــق إعانــة.
وتنفــذ هــذه الوســائل التمويليــة املشــتركة مــن خــال الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك
الوطنــي لالئتمــان واالســتثمار ( ، )SNCIوهــي مؤسســة تمويــل اســتثماري مملوكــة
مــن قبــل الدولــة .يقــدم  SNCIالتمويــل االســتثماري املباشــر وغيــر املباشــر مــن خــال
قــروض بأســعار مثيــرة لالهتمــام .أحيانــا ،يأخــذ البنــك الوطنــي لالئتمــان واالســتثمار
أســهما فــي األنشــطة التكنولوجيــة.
وتدعــم السياســات الحكوميــة كذلــك االســتثمار واالبتــكار ،ليــس فقــط مــع محفــزات
اســتثمارية بمواصفــات محــددة وبيئــة قانونيــة وضريبيــة مرنــة ،ولكــن أيضــا مــن خــال
مجمعــات صناعيــة محــددة وبنــى تحتيــة متطــورة.

 4.3البحث والتطوير واالبتكار

تشــجع الحكومــة نشــاط البحــث والتطويــر واالبتــكار بالعديــد مــن املســاعدات املاليــة،
لدعــم هــذه األنشــطة فــي القطاعيــن العــام والخــاص .وتخصــص بعــض هــذه املســاعدات
للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة الحجــم أو لدعــم ،علــى وجــه التحديد ،إقامة املشــاريع
املبتكرة.

وتضم مجموعة من املبادرات ،التي أطلقتها وزارة االقتصاد في عام  ،2002مجموعات
مختلفــة وشــبكات االبتــكار التــي أنشــئت فــي لوكســمبورغ .وتحفــز هــذه املجموعــات
التعــاون فــي مجــال التكنولوجيــا والبحــوث ،وتشــجع التواصــل وتبــادل املعرفــة والدرايــة،
وتشــجع علــى تنفيــذ تكنولوجيــات جديــدة ،وتحديــد الفــرص التجاريــة املحتملة.
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وفــي عــام  ،2013تــم إعطــاء توجــه جديــد لتعزيــز أنشــطة املجموعــات فــي مجــاالت
تطويــر األعمــال ،والتدويــل ،واملشــاريع الرائــدة ،ووضــع العالمــة التجاريــة ،والبحــث
والتطويــر .ســت مجموعــات تنتمــي إلــى هــذه املبــادرة:
• مجموعة لوكسمبورغ الفضائية
• مجموعة لوكسمبورغ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
• مجموعة لوكسمبورغ للمواد
• مجموعة لوكسمبورغ للصحة الحيوية
• مجموعة لوكسمبورغ لالبتكار البيئي
• مجموعة لوكسمبورغ ملكونات السيارات.
و فــي الوقــت نفســه ،تركــز لوكســمبورغ علــى تطويــر حلــول مبتكــرة فــي القطاعيــن
البحــري واللوجيســتي مــن خــال مجموعتيــن أخرييــن :مجموعــة الخدمــات اللوجســتية
ومجموعــة لوكســمبورغ البحريــة.

 4.4حاضنات ومجمعات صناعية مجهزة
تجهيزا كامال

توفــر وزارة االقتصــاد مرافــق حاضنــة لألعمــال التجاريــة املوجهــة نحــو التكنولوجيــا عــن
طريــق شــركة تكنوبــورت ،التــي لهــا صــات بجامعــة لوكســمبورغ ومنظمــات البحــوث
والتكنولوجيــا .ويوفــر بيــت الصحــة الحيويــة أيضــا فضــاء مكاتــب ومختبــرات للشــركات
املبتدئــة فــي مجــاالت التكنولوجيــا الحيويــة ،التكنولوجيــا النظيفــة وتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت .توفــر هــذه الحاضنــات مرافــق مجهــزة تجهيــزا كامال ،ومســاعدة
مهنيــة للشــركات املبتدئــة وكذلــك املشــاريع املبتكــرة .يمكــن لتكنوبــورت أيضــا
توفيــر ســكن مؤقــت للشــركات األجنبيــة الراغبــة فــي توســيع أنشــطتها إلــى أوروبــا
عبــر لوكســمبورغ.
ويمكــن لــوزارة االقتصــاد توفيــر األراضــي ،بشــروط مواتيــة ،فــي إحــدى املجمعــات
الصناعيــة الوطنيــة العديــدة التــي تديرهــا .واملجمعــات الصناعيــة مجهــزة تجهيــزا تامــا
بالبنيــة التحتيــة العامــة املطلوبــة :الربــط بشــبكات النقــل واالتصــاالت ،وتوفيــر امليــاه
والكهربــاء والغــاز.

 4.5الترويج التجاري

تقــدم وزارة االقتصــاد معلومــات قيمــة عــن الهيــكل االقتصــادي وشــبكات األعمــال
للشــركات الراغبــة فــي الدخــول إلــى ســوق أجنبيــة .وتقــدم إدارة التجــارة الخارجيــة
جنبــا إلــى جنــب مــع وكالــة ترويــج التجــارة « ( »Luxembourg for Businessلوكســمبورغ
لألعمــال) مســاعدة للشــركات التــي تظهــر فــي املعــارض التجاريــة فــي الخــارج ،والتــي
تنظــم بعثــات تجاريــة إلــى أســواق واعــدة.
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و يمكن ملكتب «دوكروير» ،بالتعاون مع وزارة االقتصاد ووزارة املالية ووزارة
الخارجية ،أن يقدم دعما ماليا لتشجيع الشركات على دخول أسواق جديدة.

 4.6مركز جامع لتلبية جميع االحتياجات

تساعد وزارة االقتصاد املستثمرين طوال فترة تنفيذ مشروعهم وتوفر لهم
االتصال مع صانعي القرار الرئيسيين .وهي تعمل بمثابة «مركز جامع لتلبية جميع
االحتياجات» إلقامة اتصاالت مع جميع السلطات العامة املعنية بإجراءات إنشاء
األعمال التجارية.

4.7

معلومات االتصال
وزارة االقتصادMinistry of the Economy
19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
الها تــف )+352( 24 78 24 78 :
الفاكس)+352( 46 04 48 :
info@eco.public.luالبريد االلكتروني:
https://www.gouvernement.lu/3313559/minist-economie
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الفصل 5
لوكسمبورغ كمقر
رئيسي إلدارة األعمال
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تشــكل لوكســمبورغ قاعــدة مجربــة للشــركات العامليــة التــي تبحــث عن موقــع مثالي
ـتقرت العديــد مــن املجمعــات العامليــة املتعــددة
ملقرهــا الرئيســي .وبالفعــل ،لقــد اسـ ّ
الجنســيات بمقرها الرئيســي وهيئاتها التنفيذية ،وصانعي القرار الرئيســيين ،ووظائفها.
وهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل مــن لوكســمبورغ أحيانا
كثيــرة تختــار كموقــع ملقــر الشــركة والوظائــف املرتبطــة بهــا ،منهــا بيئتهــا التنظيميــة
املســتقرة واملالئمــة لألعمــال التجاريــة ،موقعهــا املركــزي (فــي قلــب االتحــاد األوروبــي
جغرافيــا) ،تجمــع أيــدي عاملــة محليــة أو وافــدة موهوبــة ،ونوعيــة حيــاة رائعــة.

 1.5أمثلة لبعض الذين اختاروا لوكسمبورغ
كمقر رئيسي

نجحــت شــركات مــن مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات والخلفيــات الثقافيــة املختلفــة
فــي ترحيــل مقرهــا الرئيســي األوروبــي إلــى لوكســمبورغ .مــن بيــن األمثلــة ،قــادة
التكنولوجيــا الفائقــة مثــل أمــازون و فودافــون وبــاي بــال ؛ و مــن الشــركات اآلســيوية
املتعــددة الجنســيات مثــل مجموعــة راكوتيــن اليابانيــة واملصــارف الصينيــة الرائــدة
مثــل بنــك الصيــن للصناعــة و التجــارة  ICBCو بنــك الصيــن  .BOCكل هــذه الشــركات كان
يمكــن أن تضــع مقــر وظائفهــا فــي أي مــكان آخــر ولكنهــا اختــارت لوكســمبورغ علــى
وجــه التحديــد.
و فــي مجــال البحــوث والتصنيــع ،انضمــت شــركات دوبونــت ،غوديــر ،دلفــي وهوســكي
إلــى قــادة شــركات لوكســمبورغ العامليــة مثــل أرســيلورميتال ،و الشــركة األوروبيــة
لألقمــار الصناعيــة  ،SESو تشــامب كارغوسيســتمز  CHAMP Cargosystemsوبــول وورث،
كشــركات مقيمــة فــي لوكســمبورغ ملــدة طويلــة.

2.5

املوقع

تــم تصميــم لوكســمبورغ كبلــد يحــوي مجمعــات ذات مكاتــب متعــددة ،كلهــا عــادة
علــى بعــد مســافة قيــادة  15دقيقــة مــن وســط املدينــة (حتــى خــال ســاعات الــذروة
املروريــة).
مــن حيــث املوقــع ،تقــع لوكســمبورغ فــي قلــب االتحــاد األوروبــي .والســفر داخــل
االتحــاد األوروبــي انطالقــا مــن لوكســمبورغ يمكــن أن يتحقــق بكفــاءة عاليــة عبــر
القطــارات الفائقــة الســرعة ،والرحــات الجويــة اإلقليميــة ،والطــرق الســريعة.

 3.5ضريبة أعمال مستقرة وودية ،تأمين وإطار
تنظيمي

تعــد حكومــة لوكســمبورغ مــن األنظمــة االكثــر اســتباقية ومــواالة لألعمــال التجاريــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم .ال تــزال لوكســمبورغ واحــدة مــن عــدد قليــل مــن البلــدان
املتبقيــة فــي العالــم الحاصلــة علــى تصنيفــات  AAAلالئتمــان ،وانخفــاض مســتوى
الديــن العــام ،وبيئــة صلبــة كالصخــر مالئمــة لألعمــال التجاريــة ،مواتيــة إلنشــاء أعمــال
تجاريــة عامليــة .كمــا نوقــش فــي أقســام أخــرى ،تتمتــع لوكســمبورغ بـــإطار قانونــي
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وتنظيمــي قــوي ومــرن يشــمل قانــون الشــركات ،والعمــل ،وحمايــة امللكيــة الفكريــة
و مجــاالت قانونيــة رئيســية أخــرى تخــص وظائــف مقــر الشــركة.

 1.3.5الضرائب
توفــر لوكســمبورغ بيئــة ضريبيــة مرنــة وفعالــة للشــركات العامليــة املتعــددة
الجنســيات ،التــي تســتطيع االســتفادة مــن معــدل ضريبــة إجمالــي تنافســي ،مــع
مراعــاة لألنظمــة املحليــة املتاحــة بوجــه خــاص ،وشــبكة لوكســمبورغ للمعاهــدات
الضريبيــة الدائمــة االتســاع ،وتوجيهــات الضرائــب فــي االتحــاد األوروبــي .مقارنــة بجيرانها
األوروبييــن ،تعتبــر حيثيــات الضريبيــة الشــخصية فــي لوكســمبورغ وتكاليــف الضمــان
االجتماعــي بالنســبة ألربــاب العمــل تنافســية للغايــة.
املعالم البارزة في مدينة لوكسمبورغ
مؤسسات التسوق البارزة املوجودة
في وسط مدينة لوكسمبورغ :
(ساعات) Goeres Horlogerie
22 Rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Hermès
(مالبس و جلود راقية)
13 Rue Philippe II
L-2540 Luxembourg

Gucci
(مالبس و جلود راقية)
21 Rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Louis Vuitton
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(مالبس و جلود راقية)
2 Avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxembourg
Eug. Hoffman
(أقالم و أدوات مكتبية)
12 Avenue de la Porte-Neuve
L- 2227 Luxembourg

Villeroy & Boch
(خزف صيني)
2 Rue du Fossé
L-1536 Luxembourg
Lea Linster
(االطعمة الشهية الذواقة)
4 Rue de l’Eau
L-1449 Luxembourg
McDonald’s Place d’Armes
(وجبات سريعة)
2, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg

 2.3.5التأمين
تحظــى لوكســمبورغ كذلــك بالقــوى العاملــة وفــرص العمــل املطلوبــة لوظائــف فريــق
إدارة مخاطــر الشــركة ،بمــا فــي ذلــك فرصــة إنشــاء برنامــج تأميــن مناســب متعــدد
الجنســيات.
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وفــي لوكســمبورغ ،كمــا هــو الحــال فــي بعــض بلــدان االتحــاد األوروبــي األخــرى ،يمكــن
للشــركات أن تختــار تغطيــة مخاطرهــا القابلــة للتأميــن مــن خــال عقــود حريــة الخدمــات
( .)FOSوتمكــن مثــل هــذه العقــود أساســا لشــركات النقــل املرخــص لهــا فــي إحــدى
دول أعضــاء االتحــاد األوروبــي مــن تغطيــة املخاطــر فــي املنطقــة االقتصاديــة األوروبية
كلهــا ( ،)EEAوبالتالــي تجنــب افتقــار الســيطرة والتبصــر التــي يمكــن أن تحــدث مــع
عقــود التأميــن املحليــة املجــزأة.
ومــع أن عقــد حريــة الخدمــات ( )FOSهــو قابــل للتطبيــق فــي جميــع أنحــاء املنطقــة
االقتصاديــة األوروبيــة ،إال أنــه ال بــد مــن معالجــة املتطلبــات املحليــة فــي كل بلــد
مغطــى والبحــث عــن وســائل للحفــاظ علــى االرتبــاط أو العالقــة مــع العمــاء أو شــركات
التأميــن علــى مســتوى الدولــة املحليــة.
ويمكــن لبرنامــج متعــدد الجنســيات أن يحقــق فوائــد ناجمــة عــن عقــود صــادرة محليــا
فضــا عــن مزايــا التنســيق واملراقبــة املركزيــة :التعامــل مــع املطالبــات املحليــة
ودفعهــا محليــا ،رؤيــة واضحــة للتغطيــة املوجــودة فــي مختلــف البلــدان ،املطالبــات
املدفوعــة واملعلقــة ،أســباب املطالبــات وأقســاط املدفوعــات ،إلــخ .وســيوفر مثــل
ّ
كل الليونــة ومزايــا مطالبــات العقــود الصــادرة محليــا مــع إدارة أكثــر
هــذا البرنامــج
تحكمــا واتســاقا وتوحيــدا ،بالنســبة ملديــري الشــؤون املاليــة ومديــري املخاطــر.
وبإمــكان لوكســمبورغ أن تقــدم هــذا البرنامــج املتعــدد الجنســيات ،وعقــود حريــة
الخدمــات ( ،)FOSوعقــود إضافيــة ،مــن خــال شــركات التأميــن مــن الدرجــة األولــى التــي
لديهــا وشــبكتها العامليــة.

 3.3.5توفــر يــد عاملــة محلية ووافدة ذات كفاءة
عالية
تفتخــر لوكســمبورغ بيــد عاملــة متعــددة الجنســيات ماهــرة .وبالفعــل ،فقــد اختــارت
مجموعــة كبيــرة مــن املغتربيــن املهنييــن ،ذوي الكفــاءة العاليــة ،مــن جميــع أنحــاء
العالــم ،أن يجعلــوا مــن لوكســمبورغ وطنــا لهــم .مغتربــون مهنيــون مؤهلــون ،مــن
ســيلكون فالــي حتــى شــنغهاي ،انتقلــوا إلــى لوكســمبورغ وهــم متأتون مــن مجموعة
متنوعــة مــن الصناعــات بمــا فــي ذلــك املصــارف والتكنولوجيــا الفائقة/تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ،والتصنيــع واللوجســتيات.
يعتبــر اللوكســمبورغيين مــن أكثــر النــاس انفتاحــا دوليــا فــي العالــم .تقريبــا كل
اللوكســمبورغيين يتحدثــون  4لغــات علــى األقــل مــا ان يتخرجــون من املدرســة الثانوية،
بمــا فــي ذلــك اإلنجليزيــة واألملانيــة والفرنســية و اللوكســمبورغية.
ّ
تصنــف باســتمرار
مــن أهــم أســباب جــذب لوكســمبورغ للمهنييــن كموقــع ،هــو أنهــا
كإحــدى أعلــى البلــدان فــي العالــم للدخــل الفــردي وبالطبــع كل الفوائــد التــي تأتــي مــن
ـراء هــذه الثــروة (احتلــت مؤخــرا املرتبــة الثانيــة فــي العالــم ،فقــط وراء قطــر الغنيــة
جـ ّ
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 4.3.5جــودة الحيــاة للمهنيين املغتربين وأســرهم
إن نقــل ودمــج املوظفيــن الرئيســيين وعائالتهــم فــي بيئــة لوكســمبورغ الغنيــة
املتعــددة الثقافــات يمكــن أن يتــم بطريقــة مربحــة لــكل مــن الشــركة واملغتربيــن
أنفســهم .ليــس مــن غيــر املألــوف بالنســبة للمغتربيــن املهنييــن ،مــن ســليكون
فالــي حتــى شــنغهاي ،أن يأتــوا إلــى لوكســمبورغ ملــدة  2أو  3ســنوات كانتدابــات
أوليــة ،ومــن ثــم يســعدون بتمديــد إقامتهــم هنــا فــي الوقــت الــذي ينمــو فيــه مقــر
الشــركة ويزدهــر.
أمــا بالنســبة لنوعيــة الحيــاة ،فتحظــى لوكســمبورغ باســتمرار علــى املرتبــة االولــى
باعتبارهــا املدينــة األكثــر أمانــا فــي العالــم .ويتمتــع البلــد بأحــد أفضــل نظــم الرعايــة
الصحيــة فــي العالــم ويوفــر نظامــا تعليميــا ذا صبغــة عامليــة ،ألطفــال املغتربيــن
فــي جميــع األعمــار .ويشــمل نظــام التعليــم املحلــي مدارســا عليــا ناطقــة باللغــة
اإلنجليزيــة ،وحتــى نظــام املــدارس الحكوميــة ذا التصنيــف العالــي هنــا ،يمكــن أن يوفــر
مدارســا مجانيــة ناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة للمغتربيــن الذيــن يرغبــون أن يواصــل أطفالهم
تعليمهــم باللغــة اإلنجليزيــة.
قــل وداعــا للضجيــج والصخــب .تخلــو لوكســمبورغ ،كمدينــة متوســطة الحجــم ،مــن
الزحــف العمرانــي املنهــك واالزدحــام .وتفخــر لوكســمبورغ ببيئتهــا الخضــراء كثيــرة
التــال املكســوة بالغابــات املتموجــة ومنــاخ يســتفيد مــن شــتاء وصيــف معتــدل.
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الفصل 6
دعم تنمية
األعمال التجارية
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 1.6مقدمة

تشــجع دوقيــة لكســمبورغ الكبــرى الشــركات علــى تحقيــق اســتراتيجياتها االســتثمارية
أو مشــاريعها االنمائيــة مــن خــال تزويدهــا بشــريحة واســعة مــن الحوافــز املعــدة فــي
إطــار خطــط املعونــة الوطنيــة والبرامــج التــي أنشــأها االتحــاد األوروبــي على املســتوى
الوطنــي .وهــذه الحوافــز متاحــة للشــركات الكبيــرة وكذلــك الصغيــرة واملتوســطة
والشــركات الناشــئة املؤسســة قانونيــا فــي لوكســمبورغ .ويمكنهــا أيضــا أن تتخــذ
أشــكاال مختلفــة تتــراوح بيــن املنــح النقديــة واالئتمانــات الضريبيــة والضمانــات.
هنــاك ســتة قوانيــن رئيســية تغطــي مختلــف الحوافــز التجاريــة التــي يمكــن تطبيقهــا
وفقــا لحجــم وموقــع ونشــاط املســتفيد املحتمــل وكذلــك وفقــا لطبيعــة االســتثمار:
 - 1التنميــة والتنويــع االقتصاديــان :تغطــي اســتثمارات الشــركات الصغيرة واملتوســطة
الحجــم املؤهلة.
-2أنشطة البحث والتطوير واالبتكارات.

-3التنميــة اإلقليميــة :تغطــي االســتثمارات املؤهلــة املنشــأة فــي مناطــق محــددة
مــن لوكســمبورغ.
 -4الطبقــات الوســطى :تغطــي االســتثمارات املؤهلــة التــي تحققهــا الشــركات العاملة
فــي القطــاع التجــاري أو الحــرف اليدويــة.
-5البيئــة :تغطــي االســتثمارات التــي تســتهدف حمايــة البيئــة ،واالســتخدام الرشــيد
للطاقــة أو إنتــاج الطاقــة مــن خــال مصــادر الطاقــة املتجــددة.
-6التدريــب املهنــي املســتمر :يغطــي اســتثمارات الشــركات التــي تهــدف إلــى تطويــر
املهــارات املهنيــة لــدى املوظفيــن.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك مؤسســتان متخصصتــان توفــران حوافــزا لألعمــال التجاريــة
فــي شــكل قــروض ميســرة (الشــركة الوطنيــة لالئتمــان واالســتثمار  )SNCIوتمويــل
الصــادرات (مكتــب دوكرويــر).
وهنــاك حوافــز أخــرى متاحــة لالســتثمارات فــي قطاعــات محــددة مثــل الســياحة ورأس
املــال املخاطــر.
لـ ّ
ـكل معونــة وطنيــة مخطــط لــه خصائصــه الخاصــة ،وتختلــف التكاليــف املســتحقة مــن
مخطــط آلخــر .وعلــى الرغــم مــن أنــه ال يوجــد بصفــة عامــة موعــد نهائــي محــدد فيمــا
يتعلــق بتقديــم طلــب التمويــل (باســتثناء البحــث والتطويــر ومخطــط التدريــب املهنــي
املســتمر) ،فإنــه مــن األفضــل تقديمــه قبــل بدايــة أنشــطة املشــروع ،ألن التكاليــف
املتكبــدة بعــد تقديــم طلــب التمويــل هــي الوحيــدة التــي ســيتم قبولهــا.
إن إجــراء طلــب التمويــل هــو نفســه بالنســبة لجميــع البرامــج ويتــم تقييــم طلبــات
التمويــل مــن قبــل الهيئــة املختصــة ،وهــي فــي معظــم الحــاالت الــوزارات الوطنيــة.
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ويمكن أن تكون مصادر التمويل:
• وطنيــة :عندمــا يكــون مصــدر التمويــل هــو املــال العــام اللوكســمبورغي الــذي يتــم
توجيهــه مــن خــال مخططــات املعونــة الوطنيــة املختلفــة،
أو
• مصــادر أوروبيــة غيــر مباشــرة :برامــج التمويــل التكميلــي التــي تمولهــا موازنــة
االتحــاد األوروبــي ،ولكنهــا تــدار علــى املســتوى الوطنــي .وعلــى وجــه الخصــوص ،تهــدف
«الصناديــق الهيكليــة» إلــى حــل املشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة الهيكليــة.
وبشــكل عــام ،يجــب أن تتوافــق مخططــات مســاعدات لوكســمبورغ مــع قواعــد
املســاعدات الحكوميــة التــي ينــص عليهــا االتحــاد األوروبــي ،لتجنــب تشــويه املنافســة
فــي هــذا املجــال بيــن مختلــف الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي.
ويمكــن للشــركة التــي تتخــذ مــن لوكســمبورغ مقــرا لهــا أن تحصــل أيضــا علــى
جميــع برامــج الحوافــز األوروبيــة التــي تديرهــا املفوضيــة األوروبيــة مباشــرة.
ويتضمــن القســم التالــي وصفــا للحوافــز الرئيســية التــي توفرهــا القوانيــن
الرئيســية الســتة وكلتــا املؤسســتين املتخصصتيــن بهــذا املجــال.

 2.6قوانين الحوافز التجارية
 1.2.6التنميــة والتنويــع االقتصــادي
يتوخــى القانــون الــذي أدخــل فــي عــام  ،1993واملعــدل فــي عــام  1997واملعــدل بطــرق
مختلفــة خــال الســنوات الالحقــة ،مخططــا للمعونــة يشــجع علــى تحقيــق املشــاريع
االســتثمارية للشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم.1
و يمكــن للمســتفيدين املؤهليــن أن يكونــوا شــركات صناعيــة أو مقدمــة للخدمــات.
وينبغــي أن يكونــوا قادريــن علــى إثبــات أن أنشــطتهم يمكــن أن تســهم إســهاما كبيــرا
فــي التنميــة االقتصاديــة داخــل حــدود لوكســمبورغ.
و في املقام األول ،ينبغي للمشاريع االستثمارية أن تفي باملعايير التالية:
• يجب أن تتوافق مع املتطلبات الوطنية من حيث تحسين األراضي وحماية البيئة
• ينبغي أن تسهم إسهاما إيجابيا في املصلحة االقتصادية العامة
• يجب أن يبرهنوا على إمكانية املساهمة بشكل إيجابي في:
 التنمية أو التحسين الهيكلي القتصاد لوكسمبورغ، أو توزيع األنشطة االقتصادية على نطاق أوسع، أو حماية أفضل للبيئة الطبيعية والبشرية، أو استهالك أرشد للطاقة.65

املنحــة النقديــة هــي مــن أدوات التمويــل املشــترك األكثــر شــيوعا .ويمكــن أن تتخــذ
الحوافــز أيضــا شــكل إعانــة علــى الفوائــد أو إعفــاء ضريبــي جزئــي أو ضمــان مــن الدولــة
أو مســاعدة ترويجيــة أو مســاعدة القتنــاء أو تحســين أراض و/أو مبــان.
وفيمــا يتعلــق باملشــاريع االســتثمارية للشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم ،يقدم
برنامــج املعونــة مســاعدة تصــل إلــى ( ٪10بالنســبة للشــركات املتوســطة الحجــم)
أو ( ٪20للشــركات الصغيــرة) مــن مجمــوع مبلــغ التكاليــف املســتحقة .ويجــب تقديــم
املطالــب للحصــول علــى الحوافــز بموجــب هــذا القانــون قبل بدء املشــروع االســتثماري،
وال يتــم دفــع املعونــة املاليــة إال بعــد اســتكمال املشــروع.
و فــي حالــة املشــاريع االســتثمارية للشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم ،تكــون
التكاليــف املســتحقة كالتالــي:
• تكاليــف شــراء األراضــي والبنيــة التحتيــة واإلنشــاءات واملعــدات واألجهــزة و األدوات
واملنشــآت والتكاليــف املرتبطــة بهــا
• التكاليــف املتعلقــة بالتكنولوجيــا أو نقــل املعرفــة ،وتكاليــف اكتســاب بــراءات االختراع
أو تراخيــص التصنيع.
• التكاليــف واملصاريــف املتعلقــة بتدريــب ،أو تكييــف أو إعــادة تدريــب العامليــن أو
القــوى العاملــة املزمــع اســتخدامها
• التكاليف املتعلقة بدراسات تنظيم املشروع أو إدارته أو مراقبته.
إن تكاليــف بدايــة املشــروع أو الفوائــد الناتجــة عــن تمويــل املشــروع وكذلــك تكاليــف
اقتنــاء الســيارات غيــر مقبولــة .ويلخــص الجــدول التالــي الحــد األقصــى ملعــدالت منــح
«التنميــة االقتصاديــة والتنويــع» .االســتثمارات املؤهلــة هــي:
الشركات الصغيرة و املتوسطة الحجم

2

الشركات الصغيرة

الشركات المتوسطة الحجم

20%

10%

 2.2.6أنشــطة البحــث والتطويــر واالبتكارات
صــدر قانــون جديــد فــي  5حزيران/يونيــو  2009يهتــم بوضــع خطــط للمعونــة بالنســبة
ألنشــطة البحث والتطوير واالبتكارات التي تقوم بها كل من املؤسســات واملنظمات
البحثية.
والهدف من القانون هو إنشاء النظم التالية:
 -1املساعدات ملشاريع وبرامج البحث والتطوير
 - 2املساعدة على االبتكارات العملية و التنظيمية
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و فــي البدايــة ،وفــر القانــون أيضــا مخططــات للمعونــة مــن أجــل االمكانيــة التقنية
للبحــوث ،و حمايــة امللكيــة الصناعية
وفقــا لتعريــف الحالــي الشــركات الصغيــرة و املتوســطة الحجــم املعمــول بهــا،
تعتبــر الشــركة متوســطة الحجــم عندمــا ال يزيــد عــدد موظفيهــا عــن  250و الحــد
األقصــى ملبيعاتهــا الســنوية  50مليــون يــورو أو مجمــوع امليزانيــة الســنوية
ال يتجــاوز  43مليــون يــورو .الشــركة الصغيــرة ليــس لديهــا أكثــر مــن  50موظفــا
و مبيعاتهــا الســنوية أو مجمــوع امليزانيــة الســنوية ال يتجــاوز  10مليــون يــورو.
يجــب علــى الشــركة أيضــا أن تفــي بمعيــار االســتقاللية ،أي أن  25٪أو أكثــر مــن
رأس ماالهــا أو حقــوق التصويــت فيهــا ال يجــوز أن تكــون بحــوزة واحــدة أو عــدة
شــركات أخــرى ال تدخــل ضمــن تعريــف الشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم.
يرجــى الرجــوع إلــى الحاشــية  1لتعريــف الشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم
و املشــاريع الناشــئة االبتكاريــة .غيــر أن املطالــب لبرامــج املعونــة تلــك انقضــت
منــذ  30حزيران/يونيــو  2014ولــم يتــم تمديدهــا بموجــب قانــون امليزانيــة لعــام
 ،2015علــى عكــس مخططــات املعونــة األخــرى.
يجــب تقديــم طلــب للحصــول علــى أي معونــة قبــل القيــام باســتثمارات البحــث
والتطويــر واالبتــكار أو قبــل بــدء األنشــطة ذات الصلــة.
و قــد تأخــذ املعونــة شــكل إعانــات ماليــة أو تخفيضــات فــي الفوائــد ،وتدفــع
للمســتفيد فــي نهايــة املشــروع أو البرنامــج .ولكــن ،يمكــن دفــع مبالــغ مقدمــة
فــي جميــع مراحــل تنفيــذ أو تطويــر املشــروع أو البرنامــج.
والسلطة املسؤولة عن تقييم طلبات التمويل هي وزارة االقتصاد.
وتجدر اإلشارة إلى أن املستفيد يفقد الحق في الحوافز املمنوحة إذا:
• يتــم التخلــي عــن كل أو جــزء مــن املشــروع أو البرنامــج أو بيعــه قبــل نهايــة
اإلطــار الزمنــي املتفــق عليــه مــع الحكومــة
• قبــل انقضــاء فتــرة خمــس ســنوات بعــد منــح العــاوة النقديــة ،يبيــع املســتفيد
االســتثمارات والعمليــات التــي منحــت لهــا املعونــة أو لــم تســتفد منهــا .وينطبــق
الشــيء نفســه إذا توقــف املســتفيد عــن اســتخدام االســتثمارات والعمليــات وفقــا
للشــروط واألوضــاع املتفــق عليهــا مــع الحكومــة أو يبيــع ،دون أســباب موضوعيــة،
جميــع أو أجــزاء مــن نتائــج البرامــج أو املشــاريع.
وفــي هــذه الحــاالت ،ســيتعين علــى املســتفيد أن يســدد مبلــغ الحوافــز املســتلمة
باإلضافــة إلــى الفوائــد.
 -1فيمــا يتعلــق باالســتثمارات فــي البحــث والتطويــر ،يتــم تشــكيل املعونــة علــى
النحــو التالــي (يرجــى االطــاع علــى الجــدول فــي الصفحــة التاليــة):
• التنمية قبل التنافس ٪25 :من إجمالي التكاليف املستحقة.
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تشمل األنشطة التي تقع ضمن هذا املخطط ما يلي:
 البرامــج أو املشــاريع التــي تهــدف إلــى اكتســاب واشــتراك وتكييــف واســتخداممعرفــة علميــة أو تقنيــة أو تجاريــة أو غيرهــا مــن املعــارف املتواجــدة ،ســعيا
وراء تحقيــق مشــاريع أو أجهــزة أو تصاميــم أو نمــاذج لتصميــم وتطويــر منتجــات،
وعمليــات ،وخدمــات ،وأســاليب أو تنظيمــات جديــدة أو معدلــة أو محســنة.
 مشــاريع نموذجيــة أو تجريبيــة تجــرى الختبــار والتحقــق مــن صحــة الدرايــة الجديــدةأو املعدلــة أو املحســنة والنتائــج أو املمارســات النظريــة املتعلقــة باملنتجــات أو
الخدمــات أو التقنيــات أو اإلجــراءات.
• البحوث الصناعية ٪50 :من إجمالي التكاليف املستحقة
وتشــمل األنشــطة التــي تدخــل فــي إطــار هــذا املخطــط أنشــطة نظريــة أو تجريبيــة
تهــدف إلــى تطويــر معــارف إضافيــة لتســتخدم فــي املســتقبل فــي تصميــم أو تطويــر
أو تحســين أو تحقيــق منتجــات أو خدمــات أو إجــراءات أو تقنيــات جديــدة.
• البحوث األساسية ٪100 :من إجمالي التكاليف املستحقة
وتشــمل األنشــطة التــي تدخــل فــي إطــار هــذا املخطــط تلــك التــي تقوم بها الشــركات
أو مراكــز البحــوث فــي محاولــة لتوســيع املعرفــة العلميــة والتقنيــة والتــي ال تتصــل
تحديــدا باألغــراض الصناعيــة أو التجاريــة لشــركة واحــدة .وينبغــي نشــر نتائــج البحــوث
قــدر اإلمــكان.
وفــي حالــة التنميــة قبــل التنافــس والبحــوث الصناعيــة ،يمكــن زيــادة معــدالت التمويل
املشــترك بنســبة  ٪10أو  ٪20تبعــا لحجــم الشــركة التــي تحقــق االســتثمار.
ويزيد هذا املعدل بنسبة ( ٪15مقتصرا على معونة تراكمية بـ )٪80إذا كان املشروع
أو البرنامــج يقــوم إمــا علــى شــراكة محتملــة عبــر الحــدود ،أو فــي حالــة نشــر النتائــج
علــى النحــو املحــدد فــي القانــون.
وفي حالة مشاريع بحث وتطوير ،تكون التكاليف التالية مستحقة:
• التكاليــف املتعلقــة باألراضــي والبنيــة التحتيــة واملبانــي واملعــدات واآلالت واألدوات
و املنشــآت طاملــا أنهــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بأنشــطة البحــث والتطويــر
• نفقات املوظفين إذا كانت مرتبطة مباشرة بمشروع أو برنامج البحث والتطوير
• التكاليــف املتعلقــة باملقاوليــن الفرعييــن ،واملعرفــة التقنيــة ،وتكاليــف امللكيــة
الفكريــة املختلفــة واالستشــارات والتكاليــف املعادلــة التــي تســتخدم حصــرا فــي
أنشــطة البحــث والتطويــر
• مصاريــف عامــة أخــرى تشــمل تكاليــف املــواد والطاقــة والنقــل ،الالزمــة لتحقيــق
املشــروع.
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إن التكاليــف املتعلقــة بتســويق املنتــج أو الخدمــة أو اإلجــراء أو الفوائــد الناتجــة عــن
تمويــل املشــروع ليســت مقبولــة.
يلخص الجدول التالي املخطط للبحث والتطوير:
الشركات الصغيرة و املتوسطة الحجم

الشركات الكبرى

3

البحث والتطوير:

الشركات الصغيرة

• بحث أساسي

الشركات املتوسطة
الحجم

100%

100%

• البحوث الصناعية

60%

• تنمية ما قبل
التنافس

35%

()+15%

70%
45%

()+15%

(نمو

االنشطة

)+15%( 50%
)+15%( 25%

إضافي)

 2في ما يتعلق باملشاريع املبتكرة ،صيغت املعونة على النحو التالي:• تمنــح معونــة تغطــي مــن  15٪إلــى  35٪مــن التكاليــف املســتحقة ،فــي ظل شــروط
معينــة ،ألي ابتــكار يســتخدم فــي العمليــات املتواجــدة أو تنظيــم املؤسســات أو
املنظمــات البحثيــة الخاصــة .لالســتفادة مــن هــذه املعونــة ،يجــب الوفــاء بالشــروط
التاليــة بصــورة تراكميــة:
 يجــب أن يكــون ابتــكار التنظيــم مرتبطا باســتعمال واســتغالل تكنولوجيــات املعلوماتواالتصاالت
 يجــب أن يتــم ابتــكار العمليــات أو التنظيــم مــن خــال مشــروع أو برنامــج يقــوده مديــرمشــروع معــروف ومؤهــل ،ويجــب أن تكــون تكاليــف املشــروع أو البرنامــج مدرجــة فــي
امليزانية
 يجــب أن يــؤدي املشــروع أو البرنامــج إلــى وضــع معيــار أو طريقــة نموذجيــة أو فكــرةاقتصاديــة يمكــن تكرارهــا بشــكل منهجــي
 يجــب أن يتضمــن مشــروع أو برنامــج االبتــكار أو العمليــة التنظيميــة مســتوى واقعيــامــن احتماليــة الفشــل.
• التكاليف املســتحقة تعادل التكاليف املذكورة في قســم البحث والتطوير باســتثناء
ابتــكار التنظيــم حيــث يتــم تغطيــة اآلتــي :تكاليــف املرتبــات ،تكاليــف املرافــق والبنــاء
والتعاقــد مــن الباطــن واملعرفــة الفنيــة وحقــوق امللكيــة الفكريــة وأي تكلفــة متعلقــة
بتكنولوجيــات املعلومــات واالتصاالت.
للحصــول علــى املســاعدات املذكــورة أعــاه ،يجــب علــى الشــركات الكبيــرة أو
املنظمــات البحثيــة الخاصــة الكبــرى أن تتعــاون مــع واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة الحجــم أو املؤسســات البحثيــة الخاصــة الصغيــرة واملتوســطة
التــي يجــب أن تتحمــل  ٪30علــى األقــل مــن إجمالــي التكاليــف املســتحقة.
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 3.2.6التنميــة اإلقليميــة
تــم إدمــاج التنميــة اإلقليميــة أوال فــي القانــون الصــادر فــي  27تموز/يوليــو  .1993وفي
 15تموز/يوليــو  ،2008تــم اعتمــاد قانــون مخصــص .والغــرض مــن هــذا القانــون هــو تمديــد
برنامــج املنــح والحوافــز املتــاح لالســتثمارات املؤهلــة فــي بعــض املناطــق املحــددة
فــي دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى ،وفقــا ملتطلبــات االتحــاد األوروبــي.
تهــدف الحوافــز إلــى تغطيــة التكاليــف املســتحقة مــن االســتثمارات األوليــة وتتخــذ أحــد
األشــكال التالية:
• منحة نقدية
• أو إنقاص من الفوائد
• أو إعفــاء ضريبــي جزئــي (إعفــاء  ٪50مــن األربــاح التــي تحصــل عليهــا الشــركة بســبب
االســتثمار املؤهــل مــن دخــل الشــركة والضريبــة البلديــة علــى األعمــال).
تتكون االستثمارات املؤهلة من استثمارات أولية أنشئت في:
• إنتاج وتحويل البضائع
• تقديــم خدمــات مــن قبــل شــركات عاملــة فــي قطــاع صناعــي معتــرف لــه بتأثيــر
كبيــر علــى التنميــة االقتصاديــة
• البحث والتطوير.
و بالتالــي ،يجــب أن يمثــل االســتثمار األولــي مصلحــة إقليميــة محــددة ،وأن يكــون
لــه تأثيــر كبيــر علــى التنميــة االقتصاديــة للمنطقــة التــي ينشــأ فيهــا النشــاط ،وأن
يســاهم فــي تحســين التوزيــع الجغرافــي لألنشــطة االقتصاديــة ،أو أن يســاهم فــي
خلــق فــرص عمــل داخــل املنطقــة التــي ينشــأ فيهــا النشــاط.
وتشمل املناطق البلديات التالية:
• املنطقة الجنوبية الغربية :ديفردانج وسانم
• املنطقة الجنوبية الشرقية :دوديالنج
• املنطقة الشرقية :إشترناخ ،مومباخ ،روسبورت ،وميرترت
• املنطقة الشمالية :كليرفو ،وينكرانج ،آلشفايلر ،وفيلتز
وال يجــوز أن تتجــاوز الفوائــد الناشــئة عــن الحوافــز  10٪مــن التكاليــف املســتحقة التــي
يحددهــا القانــون.
وترتفع عتبة الـ 10٪إلى  20٪بالنســبة للشــركات املتوســطة الحجم و  30٪للشــركات
الصغيــرة (نفــس املعاييــر املحــددة في الفقــرة .)6.2.1
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أمــا املشــروعات االســتثمارية التــي تتجــاوز  50مليــون يــورو ،فهــي تخضــع إلرشــادات
االتحــاد األوروبــي بشــأن املنــح والحوافــز الحكوميــة.
وال يجــوز الحصــول علــى الحوافــز إال عنــد طلــب تقديمهــا لــدى وزارة االقتصــاد قبــل بــدء
االســتثمارات .وتتوقــف هــذه الخدمــة ،فــي غضــون فتــرة خمــس ســنوات (عشــر ســنوات
فــي حالــة اإلعفــاء الضريبــي) بعــد وضــع االســتثمار موضــع التنفيــذ ،لــو قامــت الشــركة:
• تحــول جــزءا أو كل النشــاط الــذي تــم الحصــول علــى اإلعفــاء الضريبــي لفائدتــه أو توقــف
هذا النشــاط
• تستخدم االستثمارات لهدف مختلف عن ذلك الذي تم منح اإلعانة لفائدته
• تقلل من حجم الوظائف التي تم منح اإلعانة لها
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون كان مــن املقــرر أن ينتهــي في  31كانون األول/ديســمبر
 .2013وتــم تمديــده حتــى  30حزيران/يونيــو  2014بموجــب قانــون امليزانيــة لعــام ،2013
ولكــن لــم يتــم التصويــت علــى أي تمديــد آخــر .وبنــاء علــى ذلــك ،ينبغــي أال يكــون
مخطــط املعونــة هــذا متاحــا بعــد ذلــك.
وبرســالة مؤرخــة فــي  14نيســان/أبريل  ،2014قدمــت ســلطات لوكســمبورغ مقترحــا
لخريطــة املعونــة اإلقليميــة بلوكســمبورغ للفتــرة بيــن  1تموز/يوليــو  2014إلــى 31
كانــون األول/ديســمبر  ،2020إلــى املفوضيــة األوروبيــة ،وقــد أقرتهــا هــذه األخيــرة فــي
 6يونيــو .2014
و في  12آب/أغسطس  ،2015قدمت الحكومة مشروع قانون رقم  6853إلى البرملان،
الــذي يهــدف إلــى اســتحداث نظــام جديــد للحوافــز للتنميــة اإلقليميــة ،معوضــا بذلــك
القانــون املــؤرخ فــي  15تموز/يوليــو  2015الــذي انقضــى فــي  30حزيران/يونيــو .2014
ويتماشــى مشــروع القانــون مــع الئحــة املفوضيــة األوروبيــة رقــم  651/2014املؤرخــة
فــي  17حزيران/يونيــو  2014التــي تعلــن عــن فئــات معينــة مــن املســاعدات التــي تتفــق
مــع الســوق الداخليــة تنفيــذا للمادتيــن  107و  108مــن معاهــدة أداء االتحــاد األوروبــي.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املفوضيــة األوروبيــة أعربــت بوضــوح عــن رغبتهــا فــي الحــد مــن
املســاعدات اإلقليميــة التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى نظــام لوكســمبورغ.
وفيما يلي السمات الرئيسية ملشروع القانون:
• يقتصر النظام على املناطق التالية:
 املنطقة الجنوبية الشرقية :دوديالنج املنطقة الجنوبية الغربية :ديفردانج• في املســتقبل ،قد تســتفيد الشــركات الصغيرة واملتوســطة فقط من املســاعدات
االقليميــة املمنوحــة لتطويــر األنشــطة املتواجــدة ،فــي حيــن أن الشــركات الكبيــرة
ال يمكــن أن تمنــح املســاعدات اإلقليميــة إال ملشــروعات االســتثمار ذات األنشــطة
الجديــدة.
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• ال يمكن للحوافز أن تتخذ إال شكل منحة نقدية.
• يتــم االحتفــاظ بقــوة املعونــة بنســبة  10٪مــن تكاليــف االســتثمار املســتحقة و20٪
بالنســبة للشــركات املتوســطة الحجــم (علــى التوالــي  30٪بالنســبة للشــركات
الصغيــرة) .وتســتثنى مــن هــذه التحســينات املشــاريع االســتثمارية الكبيــرة التــي
تتجــاوز ميزانيتهــا  50مليــون يــورو.
• سيتم تطبيق نظام املعونة اإلقليمية حتى  31كانون األول/ديسمبر .2020

 4.2.6الطبقات الوســطى
تــم تعديــل قانــون  30حزيران/يونيــو  ،2004الــذي حــل محــل القانــون الســابق لعــام ،1968
فــي  28أيار/مايــو  .2009وينــص القانــون الحالي على مخطط حوافز للشــركات املنتمية
إلــى قطــاع الطبقــة املتوســطة ،الــذي يشــمل فــي لوكســمبورغ األنشــطة التجاريــة
والصناعيــة والحــرف اليدويــة ،فضــا عــن أنشــطة العامليــن لحســابهم الخــاص .وبموجــب
هــذا القانــون ،تقــدم الحكومــة حوافــز لتشــجيع إنشــاء الشــركات وإعــادة تنظيمهــا
وتحديثهــا وتســويغها ،وخاصــة الشــركات الصغيــرة واملتوســطة التــي تخضــع للمديريــة
العامــة للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة وريــادة األعمــال ،تحــت ســلطة وزارة االقتصــاد،
أي املتحصلــة علــى رخصــة تجــارة تمنحهــا إدارة املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة.
املســتفيدون هــم كيانــات قانونيــة وكذلــك أفــراد (بمــا فيهــم املشــتغلون لحســابهم
الخــاص) الذيــن يتوافقــون مــع املعاييــر املطلوبــة .وتتألــف املســاعدات مــن إعانــات فــي
رأس املــال أو فــي الفوائــد .ويمكــن أيضــا منــح إعانــات رأس املــال ملؤسســات االئتمــان
التــي تقــدم قروضــا منخفضــة الفائــدة لالســتثمارات الجديــدة .االســتثمارات املســتحقة
هــي تلــك املوجــودة فــي األصــول امللموســة (املرتبطــة بتســويغ أو تطويــر أو تحديــث
األنشــطة املتواجــدة) واألصــول غيــر امللموســة (تراخيــص ،بــراءات االختــراع ،إلــخ) .ومــن
أجــل االســتفادة مــن هــذه املنــح ،يجــب أن تكــون الشــركات مجديــة اقتصاديــا وتحــت
إدارة ســليمة ،ال ســيما فــي حالــة الشــركات الناشــئة.
و فــي البدايــة ،تمنــح الحوافــز مــن أجــل تحقيــق االســتثمارات العامة للشــركات الصغيرة
واملتوســطة الحجــم بمعــدالت قــوة تبلــغ  10٪بالنســبة للشــركات املتوســطة الحجــم
و  20٪للمشــاريع الصغيــرة.
ويمكــن أن تحظــى تكاليــف االستشــاري الخارجــي باإلضافــة إلــى نفقــات املشــاركة
فــي املعــارض واملنتديــات ،مثــل اســتئجار أماكــن العمــل وتكاليــف األكشــاك ،بتمويــل
مشــترك بنســبة تصــل إلــى  50٪مــن التكاليــف املســتحقة بحــد أقصــى قــدره 100.000
يــورو.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم وضــع مخطــط خــاص لدعــم األفــراد في إنشــاء شــركات ناشــئة
أو والتعهــد بأعمــال تجاريــة قائمــة .وفــي هــذه الحالــة ،ترتفــع النســبة املذكــورة فــي
الفقــرة الســابقة بنســبة .10٪
وعــاوة علــى ذلــك ،يمكــن دعــم اســتثمارات جميــع الشــركات (الشــركات الصغيــرة
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واملتوســطة والشــركات الكبــرى) التــي تهــدف إلــى حماية البيئة ،واالســتخدام الرشــيد
للطاقــة ،واســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة ،بمبلغ يتراوح بيــن  15و  40٪من تكاليف
االســتثمار املســتحقة ،تبعــا لطبيعــة االســتثمار املتعلــق بأحــد املجــاالت املذكــورة
أعــاه .يتــم منــح  5٪إضافيــة إذا تــم تحقيــق االســتثمار فــي إحــدى املناطــق التــي
تســاندها لوكســمبورغ (التــي تواجــه صعوبــات هيكليــة) و 10٪إذا تحققــت مــن قبــل
شــركة صغيــرة أو متوســطة الحجــم (كال االحتماليــن وارد) .ويمكــن لألنشــطة التــي
تهــدف إلــى تطهيــر التربــة امللوثــة أن تصــل إلــى  100٪مــن التكاليــف املســتحقة،
باإلضافــة إلــى  15٪مــن التكاليــف املتعلقــة بنفقــات األشــغال املمولــة.
كمــا يتضمــن هــذا القانــون خطــة حوافــز لدعــم أنشــطة البحــث والتطويــر .وتشــمل مثــل
هــذه األنشــطة ،أنشــطة البحــوث األساســية والتطبيقيــة ومــا قبــل التنافســية .وتبلــغ
معــدالت قــوة الحوافــز  75٪و 50٪و 25٪مــن التكاليــف املســتحقة ،علــى التوالــي.
ويمكــن زيــادة هــذه املعــدالت بنســبة تتــراوح بيــن  5٪و 25٪وفقــا لشــروط محــددة
فــي القانــون.
ومــن املجــاالت األخــرى التــي يغطيهــا هــذا القانــون األمــن الغذائــي .ويمكــن أن تســتفيد
الشــركة التــي تشــارك فــي هــذا القطــاع ،واملســتثمرة فــي األدوات واألســاليب التــي
تســهل قابليــة التحقــق مــن جــودة املنتجــات ،مــن مســاعدة تصــل إلــى  40٪مــن
املصاريــف املســتحقة .ويمكــن أيضــا الحصــول علــى مســاعدة تصــل إلــى  75٪مــن
تكاليــف املستشــار الخارجــي بحــد أقصــى قــدره  100،000يــورو.
وأخيــرا ،وفــي حالــة الشــركات التــي ال تتأهــل كمســتفيدين مؤهليــن ،فــإن نظــام
املعونــة «األدنــى» متــاح مــن خــال قانــون الطبقــة الوســطى الــذي يمكــن أن يغطــي
حتــى  200،000يــورو مــن تكاليــف االســتثمار املســتحقة لفتــرة ثــاث ســنوات.
يلخــص الجــدول أدنــاه الحــد األقصــى للمزايــا املتوفــرة كنســبة مئويــة مــن االســتثمار
املؤهــل :
الشركات الكبرى
استثمارات
ملموسة وغير
ملموسة

الشركات الصغيرة و املتوسطة الحجم
شركات
شركات صغيرة
متوسطة الحجم
الحجم
3

20%

االنشطة

10%

بحد أقصى  50٪حتى  100.000يورو

-

 نفقات االستشاري مشاركة فيمعارض
شركة مبتدئة

البحث والتطوير

)+10%( 20%

 -البحث القاعدي

( %25أقصى

حد75% )+
ّ

( %25أقصى

حد75% )+
ّ

 -البحوث الصناعية

( %25أقصى

حد50% )+
ّ

( %25أقصى

حد50% )+
ّ

 التنمية ما قبلالتنافس
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)+10%( 10%

-

حد
( %25أقصى ّ

25% )+

حد
( %25أقصى ّ

25% )+

صديق للبيئة
 التكيف مع لوائحاالتحاد األوروبي ،على
مدى ثالث سنوات منذ
اعتمادها

%15
(30% )+ %5

 تجاوز القواعد البيئيةلالتحاد األوروبي

( %15أقصى

حد30% )+
ّ

 -توفير الطاقة

( %15أقصى

حد40% )+
ّ

(40% )+ %5

 نفقات االستشاريإعادة تأهيل املواقعامللوثة
الحد األدنى لإلعانة
األمن الغذائي
معدات لتحسينالنظافة واألمن والجودة

-نفقات االستشاري

%50

	-ملصاريف

حد
( ملصاريف االعمال 100% )+ %15أقصى ّ
تصل إلى
شركات صغيرة و متوسطة و كبيرة الحجم
 200 000يورو

100% )+

االعمال)15%

تصل إلى

 200 000يورو

40%

حتى تصل إلى  100 000يورو %75أقصى ح ّد

 3انظر الحاشية 2

 5.2.6حمايــة البيئــة واالســتخدام الرشــيد للموارد
ا لطبيعية
كان الهــدف مــن القانــون املــؤرخ فــي  18شــباط/فبراير  ،2010الــذي يحــل محــل
القانــون املــؤرخ فــي  22شــباط/فبراير  ،2004هــو تقديــم الدعــم لألنشــطة التــي
تعــزز حمايــة البيئــة واالســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة .ويســري هــذا القانــون
حتــى  31كانــون األول/ديســمبر .2015
ويتكــون الحافــز املتــاح فــي إطــار هــذا البرنامــج مــن منــح نقديــة أو تخفيضــات مــن
الفوائد.
واملســتفيدtون املؤهلــون هــم الشــركات واألفــراد فــي لوكســمبورغ الذيــن
يحملــون تراخيــص عمــل ويضطلعــون بأنشــطة تجاريــة أو صناعيــة أو يدويــة .ولكــن،
تســتبعد بعــض املؤسســات املشــاركة فــي فئــات معينــة مــن األنشــطة (مثــل
مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء املائيــة ،واإلنتــاج األولــي للمنتجــات الزراعيــة ،ومــا
إلــى ذلــك).
يجب أن تســتهدف االســتثمارات املؤهلة أحد األنشــطة التالية .وتختلف معدالت
التمويل املشــترك تبعا لطبيعة النشــاط:
• تجــاوز قواعــد االتحــاد األوروبــي أو رفــع مســتوى حمايــة البيئــة فــي غيــاب
مثــل هــذه القواعــد :تقتصــر التكاليــف املســتحقة علــى النفقــات اإلضافيــة التــي
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تكبدتهــا الشــركة مــن أجــل إمــا الخضــوع طوعــا للوائــح االتحــاد األوروبــي فــي
مجــال حمايــة البيئــة؛ أو فــي غيــاب مثــل هــذه القواعــد ،تجــاوز املســتوى الــذي
كان ســيتحقق فــي غيــاب أي معونــة .ويمكــن أن تصــل املعونــة إلــى ٪ 35
كحــد أقصــى مــن مجمــوع التكاليــف املســتحقة ،مــع احتمــال زيــادة بنســبة 20
 ٪للشــركات الصغيــرة و  ٪10للشــركات املتوســطة الحجــم .ويمكــن أيضــا أن
تمنــح املعونــة ،فــي ظــل ظــروف معينــة ،القتنــاء وســائل نقــل جديــدة مــن قبــل
شــركات فــي قطــاع النقــل ،ممــا يســمح لهــا بتجــاوز لوائــح االتحــاد األوروبــي فــي
مجــال حمايــة البيئــة ،أو فــي غيــاب هــذه القواعــد ،زيــادة مســتوى الحمايــة.
• التكيــف املبكــر مــع قواعــد االتحــاد األوروبــي املســتقبلية :هــذه املســاعدات
متاحــة حصريــا للشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم لتمكينهــا مــن الوفــاء
بمتطلبــات قواعــد االتحــاد األوروبــي الجديــدة ،ولكــن غيــر املفروضــة بعــد ،والتــي
تزيــد مــن مســتوى حمايــة البيئــة .وتبلــغ املســاعدات  ٪15بالنســبة للشــركات
الصغيــرة و ٪10للشــركات املتوســطة الحجــم ،مــن التكاليــف املســتحقة إذا تــم
تنفيــذ االســتثمارات واســتكمالها قبــل أكثــر مــن  3ســنوات مــن بــدء نفــاذ القواعــد
الجديــدة .وبالنســبة للشــركات الصغيــرة ،ال تــزال معونــة بنســبة  ٪10متاحــة إذا
تــم تنفيــذ االســتثمار واســتكماله مــا بيــن  3و 1ســنة قبــل تطبيــق التشــريع.
وتقتصــر التكاليــف املســتحقة علــى أي اســتثمارات إضافيــة مطلوبــة لتحقيــق
مســتوى الحمايــة البيئيــة الــذي تفتضيــه قاعــدة االتحــاد األوروبــي ،مقارنــة
بمســتوى الحمايــة قبــل بــدء نفــاذ القاعــدة الســالفة الذكــر.
• توفيــر الطاقــة :يغطــي هــذا النــوع مــن املســاعدات االســتثمارات التــي تمكــن
املؤسســة مــن أن تتجــاوز طوعــا مســتوى توفيــر الطاقــة الــذي تتطلبــه لوائــح
االتحــاد األوروبــي .وتتــراوح قــوة املعونــة بيــن  ٪20و.٪80
• كفــاءة عاليــة للتوليــد املشــترك للطاقــة :قــد تســتفيد االســتثمارات فــي
التوليــد املشــترك ذو الكفــاءة العاليــة مــن معونــة تصــل إلــى  ،٪45وتزيــد بنســبة
 ٪20أخــرى للمؤسســات الصغيــرة و ٪10للمؤسســات املتوســطة الحجــم.
وتقتصــر التكاليــف املســتحقة علــى تكاليــف اســتثمارية إضافيــة ملنشــآت
التوليــد املشــترك للطاقــة بكفــاءة عاليــة.
• إنتــاج الطاقــة مــن خــال مصــادر الطاقــة املتجــددة :يتــم تقديــم املعونــة
لالســتثمار فــي إنتــاج مصــادر الطاقــة املتجــددة ،التــي تعــرف بأنهــا مصــادر
الطاقــة غيــر األحفوريــة وغيــر النوويــة ،مثــل طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية
والطاقــة الحراريــة األرضيــة والهيدروليكيــة والكتلــة الحيويــة .ويمكــن أن تصــل
نســبة املســاعدات إلــى  ٪65( ٪45للمؤسســات الصغيــرة و ٪55للمؤسســات
املتوســطة الحجــم) مــن إجمالــي التكاليــف املســتحقة .وتتوافــق هــذه النســب
مــع التكاليــف اإلضافيــة التــي تتكبدها الشــركة عنــد مقارنتها بالتركيــب التقليدي
الــذي يتســاوى فــي القــدرة علــى إنتــاج الطاقــة أو علــى تكلفــة كميــة متســاوية
مــن الطاقــة يقدمهــا مــزود الطاقــة.
• الدراســات البيئيــة :الدراســات البيئيــة التــي تجــرى وترتبــط ارتباطــا مباشــرا
باالســتثمارات ،مــن أجــل تجــاوز قواعــد االتحــاد األوروبــي أو زيــادة مســتوى حمايــة
البيئــة فــي ظــل عــدم وجــود مثــل هــذه القواعــد؛ ولتوفيــر الطاقــة وإنتــاج الطاقــة
مــن خــال مصــادر الطاقــة املتجــددة؛ يمكــن أن تســتفيد مــن معونــة قــد تصــل
إلــى  ٪70( ٪50للمؤسســات الصغيــرة و ٪60للمؤسســات املتوســطة الحجــم)
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مــن الرســوم املدفوعــة للدراســة.
إن املصاريف املستحقة هي كما يلي:
• األصــول امللموســة :األرض ،البنيــة التحتيــة ،املبانــي ،املنشــآت واملعــدات
التــي تســهم فــي زيــادة مســتوى الحمايــة البيئيــة ،شــريطة أن يتــم اســتهالكها
علــى مــدى ثــاث ســنوات علــى األقــل (باســتثناء األراضــي)
• األصــول غيــر امللموســة :نقــل التكنولوجيــا مــن خــال الحصــول علــى بــراءات
االختــراع ،ورخــص التشــغيل و تراخيــص املعرفــة أو املعرفــة غيــر املســجلة
علــى أن (أ) تكــون عناصــرا يمكــن اســتهالكها( ،ب) فقــد تــم الحصــول عليهــا
علــى أســس تجاريــة بحتــة مــن منشــأة ال تملــك فيهــا الجهــة املســتحوذ عليهــا
ســلطة الســيطرة املباشــرة وتعامــل كأصــل مــن أصــول املؤسســة أو تبقــى
فــي املنشــأة وتســتغلها املؤسســة ملــدة  5ســنوات علــى األقــل .يجــب خصــم
أي ربــح محقــق مــن بيــع هــذه املوجــودات مــن التكاليــف املســتحقة ،ممــا قــد
يــؤدي إلــى ســداد جزئــي أو كامــل للمعونــة املمنوحــة.
والســلطة املســؤولة عــن تقييــم طلبــات التمويــل هــي وزارة االقتصــاد فــي
لوكســمبورغ.
ويلخص الجدول التالي الحوافز املتاحة بموجب هذا القانون:
االستثمارات
الجديدة

الشركة
الصغيرة

تجاوز قواعد االتحاد األوروبي
أو زيادة مستوى حماية
البيئة
في غياب مثل هذه القواعد

الشركة
املتوسطة
الحجم

الشركة الكبيرة

%55

%45

%35

لتكيف املبكر لقواعد
االتحاد األوروبي املستقبلية

%10 - %15

%10

-

توفير الطاقة

%40 - %80

%30 - %70

%20 - %60

التوليد املشترك للطاقة ذو
الكفاءة العالية
إنتاج الطاقة من خالل
مصادر الطاقة املتجددة
دراسات بيئية

%65

%55

%45

%65

%55

%45

%70

%60

%50

 6.2.6التدريــب املهني املســتمر
أدخــل القانــون فــي  22حزيــران  /يونيــه  .1999وأحدثــت تعديــات علــى قوانيــن 10
حزيــران  /يونيــه  2002و  31تمــوز  /يوليــه  2006و  10تشــرين الثانــي  /نوفمبــر
 .2008فــي عــام  ،2006أدرجــت األحــكام املختلفــة املتعلقــة بالتدريــب املهنــي
املســتمر فــي قانــون العمــل (القانــون املــؤرخ فــي  31تمــوز  /يوليــه 2006
املنشــئ لقانــون العمــل) .وتــم إكمــال القانــون بالئحــة أصدرهــا الــدوق األكبــر فــي
 29كانــون الثانــي  /ينايــر  ،2009وعدلــت بالئحــة أخــرى فــي  28آذار  /مــارس .2012
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وبموجــب هــذا النظــام ،يمكــن للشــركات التأهــل للحصــول علــى مســاعدة ماليــة
لتطويــر مشــاريع تدريبيــة تهــدف إلــى:
• تحســين مؤهالت املديرين و  /أو املوظفين من خالل تطوير مهاراتهم التقنية
و التكنولوجية املتعلقة بالتنظيم واإلنتاج أو احتياجات الشركة التجارية
• إعــادة تأهيــل املديريــن و  /أو العامليــن ،لتمكينهــم مــن الحصــول علــى نشــاط
مهنــي آخــر
• النهــوض باملوظــف إلــى وظيفــة أكثــر تطلبــا مــن حيــث املســؤولية واملهــارات
وتطويــر الكفــاءات واإلمكانــات غيــر كاملــة االســتخدام أو غيــر مســتخدمة.
يتــم تخصيــص دعــم مالــي فــي شــكل إمــا منحــة نقديــة وإمــا ائتمــان ضريبــي.
تغطــي املنحــة النقديــة  ٪20مــن إجمالــي نفقــات التدريــب املســتحقة .ويمكــن
رفــع هــذه املنحــة بنســبة  ٪15إذا تــم توفيــر التدريــب ملوظفيــن مســتفيدين مــن
تمويــل مشــترك خــاص ،بمعنــى:
• موظفيــن غيــر متحصليــن علــى شــهادة معتــرف بهــا مــن قبــل الســلطات
العامــة و لديهــم أقدميــة فــي الخدمــة أقــل مــن عشــر ســنوات عنــد بدايــة الخطــة
التدريبيــة للشــركة
• موظفيــن بالغيــن أكثــر مــن  45عامــا مــن العمــر عنــد بدايــة الخطــة التدريبيــة
للشــركة
يبلــغ اإلعفــاء الضريبــي  ٪14مــن التكاليــف املســتحقة ،ويصــل إلــى  ٪25إذا
تــم توفيــر التدريــب ملوظفيــن مســتفيدين مــن تمويــل مشــترك خــاص علــى
النحــو الــوارد أعــاه .يقلــل اإلعفــاء الضريبــي مــن ضريبــة الدخــل علــى الشــركات
تكبــد التكاليــف .ويمكــن ترحيــل أي
تــم
املســتحقة عــن الســنة التــي خاللهــا
ّ
ّ
ائتمــان ضريبــي زائــد قدمــا ملــدة  10ســنوات.
املستفيدون املؤهلون هم:
• أشــخاص عاملــون ،مرتبطــون بعقــد عمــل مــع مؤسســة منشــأة بصــورة قانونية،
تديــر نشــاطها الرئيســي فــي لوكســمبورغ ،ومســجلون لــدى الضمــان االجتماعي
بلوكسمبورغ
• أشخاص يعملون كمقاولين فرعيين في شركة لوكسمبورغية
• مــدراء الشــركات الحرفيــة ،واألعمــال التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة أو الغابــات،
منشــأة بصــورة قانونيــة فــي لوكســمبورغ
• العاطلــون عــن العمــل املســجلون فــي برنامــج تدريــب علــى النحــو الــذي حــدده
القانــون.
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كقاعــدة عامــة ،علــى األقــل نصــف الوقــت املخصــص لألنشــطة التدريبيــة يجــب
أن تخصــص ضمــن ســاعات العمــل العاديــة.
اعتمــادا علــى االســتثمار الســنوي للشــركة فــي أنشــطة التدريــب ،هنــاك نوعــان
مــن اإلجــراءات التــي مــن الواجــب اتباعهــا لتقديــم طلــب التمويــل:
ـدم «طلــب املوافقــة» مــع
• تكاليــف ســنوية تتجــاوز  75 000يــورو :يجــب أن يقـ ّ
خطــة التدريــب خــال الثالثــة أشــهر األولــى التــي تلــي بدايــة الســنة املاليــة .يوفر
هــذا الطلــب توقعــات نوعيــة وكميــة مــن كل أو جــزء مــن خطــة التدريــب للســنة
املاليــة املقبلــة .التكاليــف املتكبــدة أثنــاء مهلــة الثالثــة أشــهر هــي مســتحقة،
إذ أن طلــب التمويــل لــه أثــر رجعــي بخصــوص هــذه التكاليــف .يجــب تقديــم «التقرير
النهائــي» خــال مهلــة خمســة أشــهر بعــد انتهــاء الســنة املاليــة.
• تكاليــف ســنوية أقــل مــن  75 000يــورو :يجــب تقديــم «اســتمارة التقريــر
ـم خاللهــا
الســنوي» فــي ظــرف خمســة أشــهر بعــد إقفــال الســنة املاليــة التــي تـ ّ
تكبــد تكاليــف التدريــب .يجــب أن يكــون التقريــر مصاحبــا لجميــع الوثائــق التــي
ّ
تثبــت التكاليــف املتكبــدة.
النفقات املستحقة هي التالية:
• نفقــات املشــاركين :تشــمل تكاليــف وحــدات تدريبيــة مرتبــات املشــاركين،
محســوبة علــى أســاس عــدد املشــاركين ،متوســط تكاليــف املرتبــات بالســاعة،
ومــدة وحــدة التدريــب .نفقــات الســفر واإلقامــة واملعيشــة للمشــاركين هــي
أيضــا مؤهلــة.
• نفقات التدريب الداخلي :تشمل تكاليف راتب ،و اقامة و سفر املدربين.
• نفقــات التدريــب الخارجــي :تشــمل التكاليــف الراجعــة إلــى مــدرب خارجــي أو
مؤسســة تدريــب أو مــدرب مــزود (مــزود برامــج تكنولوجيــا املعلومــات ،آلــة
جديــدة ،الــخ) .وتشــمل هــذه النفقــات كذلــك نفقــات ســفر وإقامــة ومعيشــة
املــدرب.
• نفقــات أخــرى :تشــمل التكاليــف املتكبــدة عنــد صياغــة مشــروع التدريــب ،فضــا
عــن اســتئجار املبانــي ومعدات/مــواد التدريــس واالســتهالك ذا الصلــة.
تقــدم الطلبــات إلــى وزارة التربيــة والطفولــة والشــباب التــي تحــول امللــف إلــى
املعهــد الوطنــي لتطويــر التدريــب املهنــي ( )INFPC www.infpcللبيــان.

 7.2.6نظــام ضريبــي خــاص باملوظفيــن الوافديــن ذوي
املهــارات العاليــة
فــي  31ديســمبر  ،2010أصــدرت الســلطات الضريبيــة بلوكســمبورغ رســالة
تعميميــة أنشــأت نظــام ضريبــة دخــل مناســب للمغتربيــن .والهــدف مــن هــذا
النظــام الضريبــي هــو جــذب األفــراد ذوي املؤهــات العاليــة إلــى لوكســمبورغ
وتقليــل النفقــات املتكبــدة مــن قبــل الشــركات التــي توظــف الوافديــن .اإلصــدار
األخيــر للمنشــور التعميمــي مــؤرخ فــي  27ينايــر ( 2014منشــور جديــد .L.I.R
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رقم .)95/2
فــي ظــل ظــروف معينــة ،يتــم توفيــر إعفــاء ضريبــي لعــدد معيــن مــن بنــود
التعويــض التــي يتحملهــا صاحــب العمــل وتتعلــق باالنتقــال إلــى لوكســمبورغ
(نفقــات غيــر متكــررة) .ويشــمل ذلــك تكاليــف النقــل مثــل نقــل البضائــع ،وتحويــل
مصاريــف الســفر ،وتكاليــف التأثيــث ،وتكاليــف الســفر تحــت ظــروف الخاصــة (والدة،
زواج ،مــوت) .ويمكــن لنفقــات متكــررة مرتبطــة باالنتقــال إلــى لوكســمبورغ أن
تؤهــل لهــذا النظــام املحــدد ،مثــل (فــي حــدود معينــة) تكاليــف الســكن والســفر،
الرســوم املدرســية لألطفــال ،وبــدل غــاء املعيشــة (.)COLA
ويمكــن لصاحــب العمــل أن يدفــع مصاريــف التأهيــل دون أن تعتبــر هــذه املبالــغ
جــزءا مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة بالنســبة للعمــال ذوي املهــارات العاليــة
(وبالتالــي ال تخضــع للضريبــة كفوائــد عينيــة) ،و هــي قابلــة للخصــم الضريبــي
لفائــدة صاحــب العمــل كنفقــات تشــغيلية.
وتنــص الرســالة التعميميــة علــى عــدد مــن الشــروط التــي تخــص صاحــب العمــل،
واملوظــف املغتــرب ،وعالقــة العمــل ،التــي يجــب الوفــاء بهــا مــن أجــل التأهــل.
ويتــم منــح النظــام خــال كامــل فتــرة تعييــن املوظــف ولكــن فقــط حتــى نهايــة
الســنة املاليــة الخامســة بعــد دخــول املوظفيــن للخدمــة .إال أن صاحــب العمــل
مطالــب بأرســال فــي بدايــة كل ســنة (حتى موعد أقصاه  31كانــون الثاني  /يناير)
قائمــة بأســماء املوظفيــن املســتفيدين مــن هــذا النظــام ،إلــى مكتــب الضرائــب
املختــص ،حتــى يتســنى لهــم التحقــق مــن أن املوظفيــن ذوي املهــارات العاليــة
املعنييــن باألمــر ،مســتمرين فــي تلبيــة جميــع الشــروط الالزمــة للتأهيــل.

 3.6آخر التطورات

فــي  12آب  /أغســطس  ،2015قدمــت الحكومــة ثالثــة مشــاريع قوانيــن إلــى
برملــان لوكســمبورغ بهــدف اســتبدال التشــريعات الحاليــة املتعلقــة بأنشــطة
البحــث والتطويــر واالبتــكارات والتنميــة اإلقليميــة (انظــر الفقــرة  )6-2-3وحمايــة
البيئــة واالســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة.
ويهــدف مشــروع القانــون رقــم  6855إلــى تعويــض القانــون املــؤرخ فــي  18شــباط
 /فبرايــر  2010بشــأن خطــة املعونــة لحمايــة البيئــة واالســتخدام الرشــيد للمــوارد
الطبيعيــة الــذي ينتهــي فــي  31كانــون األول  /ديســمبر .2015
عــادة ،يتــم اإلبقــاء علــى مخططــات املعونــة املتواجــدة بــل وتحســينها ،ســواء
فيمــا يتعلــق باملســتفيدين (وقــع توســيعهم لشــمل القطــاع املصرفــي ومــن
حيــث املبــدأ كذلــك املهــن الحــرة) وقــوة املعونــة (مثــا ترفــع املعونــة مــن أجــل
تجــاوز قواعــد االتحــاد األوروبــي أو زيــادة مســتوى حمايــة البيئــة فــي غيــاب مثــل
هــذه القواعــد ،إلــى حــد أقصــاه  40٪بــدال مــن .)35
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ويقدم مشــروع القانون املزيد من الخطط الجديدة للمعونة بالنســبة لالســتثمار
لصالح:
• مشاريع تعزيز كفاءة الطاقة في املباني
• معالجة املواقع امللوثة
• كفاءة شبكات التسخين والتبريد
• إعادة تدوير وإعادة استخدام النفايات،
• و البنى التحتية للطاقة.
و يمكــن أن تتخــذ الحوافــز شــكل منحــة نقديــة أو مبالــغ قابلــة لالســترداد أو
تخفيــض فــي الفوائــد أو حافــز ضريبــي؛ وفــي بعــض الحــاالت ،هبــة أو رأس مــال
أو ضمــان أو قــرض ،للمســاعدة فــي االســتثمارات لصالــح املشــاريع الداعمــة
لكفــاءة الطاقــة فــي املبانــي.
يهــدف مشــروع القانــون رقــم  6584إلــى تشــجيع الشــركات علــى االســتثمار فــي
تطويــر خدمــات أو منتجــات جديــدة وتحســين عمليــات اإلنتــاج .كمــا يعتــزم دعــم
املزيــد مــن الشــراكات بيــن شــركات القطــاع الخــاص ومختبــرات البحــوث العامــة،
وتعزيــز قــدرات االبتــكار املتقــدم فــي مجــاالت االمتيــاز بلوكســمبورغ.
يكمــن الفــارق األول مــع القانــون الحالــي فــي إدراج مختلــف الحوافــز التــي تنطبــق
تحديــدا علــى الشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم فــي نظــام واحــد (انظــر
الفقــرة  ،)6-2-2ممــا يســهل التبســيط .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن إدخــال معونــة
جديــدة لبحــوث البنــى األساســية ســوف يمكــن مــن دعــم اقتنــاء معــدات البحــث
التــي ســيتم تقاســمها بيــن الفاعليــن فــي البحــوث العامــة والخاصــة .وأخيــرا،
تتكيــف خطــط املعونــة املتواجــدة أساســا مــع قــوة املعونــة.
بمجــرد تصويتــه ،ســيحل القانــون محــل القانــون الصــادر فــي  5حزيــران  /يونيــه
 2009بشــأن تعزيــز البحــث والتطويــر واالبتــكار.
وفــي  6تشــرين األول  /أكتوبــر  ،2015أودعــت الحكومــة مشــروع قانــون إضافــي
يهــدف إلــى تعديــل نظــام التدريــب املهنــي املســتمر الحالــي .ووفقــا للوثائــق
البرملانيــة (مشــروع القانــون رقــم  ،)6883فــإن التعديــات املقترحــة تأخــذ فــي
االعتبــار حقيقــة أن عــدد املؤسســات التــي تعتمــد علــى هــذا النظــام يتزايــد
باســتمرار ،وأن املشــورة والدعــم واإلشــراف علــى هــذه املؤسســات يشــكل
تحديــا رئيســيا .وبغيــة زيــادة ضمــان الرقابــة املناســبة والكافيــة علــى مختلــف
تدابيــر التمويــل املشــترك ،يبــدو أن هنــاك حاجــة إلــى صياغــة أكثر صرامــة لألحكام
القانونيــة ،مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى إثقــال هــذه العمليــة دون داع ،ومــن ثــم
عرقلــة اســتثمار املؤسســات فــي التدريــب املهنــي املســتمر.
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ويمكن تلخيص التدابير املقترحة على النحو التالي:
• يتــم تخفيــض معــدل التمويــل املشــترك مــن  20٪حاليــا إلــى  ،15٪فــي حيــن
يتــم الحفــاظ علــى نســبة  35٪املطبقــة علــى فئــات معينــة مــن املوظفيــن
(املوظفيــن الذيــن ال يتمتعــون بمؤهــات رســمية واملوظفيــن الذيــن تتجــاوز
أعمارهــم  45عامــا)
• ُيحصــر االســتثمار حســب عــدد املوظفيــن املشــتغلين فــي الشــركة :بيــن  1و 9
موظفيــن بنســبة  ،10٪بيــن  10و  249موظفــا بنســبة  ،3٪وأكثــر مــن  250موظفــا
بنسبة 2٪
• لــم تعــد التكاليــف التاليــة مؤهلــة للحوافــز :رســوم العضويــة فــي املنظمــات
التدريبيــة ،التكاليــف املتعلقــة بتأجيــر املبانــي واملــواد التدريبيــة ،تكاليــف إعــداد
خطــة التدريــب والتكاليــف االداريــة
• املوظفيــن غيــر املهــرة هــم فقــط الذيــن قــد يســتفيدون مــن تدريــب التكيــف
مــع العمــل؛
• تــم تقليــص مــدة تدريــب التكيــف مــع العمــل مــن  173ســاعة إلــى  80ســاعة
حاليــا
• يتــم تقديــم مســاعدات بمعــدل ثابــت بقيمــة  500يــورو لــكل طلــب تمويــل
مشــترك
•

التدريب اإللزامي الذي ينص عليه القانون لم يعد مؤهال.
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الفصل 7
صورة عن غرفة التجارة
في دوقية
لوكسمبورغ

هل كنت تعرف؟

بعــد عاميــن فقــط مــن حصــول دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى علــى االســتقالل ،أصــدر
الــدوق األكبــر ويليــام الثانــي مرســوما فــي  1أكتوبــر  1841بإنشــاء غرفــة التجــارة.
وهــذا يمثــل أول مظهــر مــن مظاهــر الحكــم الذاتــي للدولة ،التي أصبحــت من حينها
مطالبــة بــإدارة شــؤونها الخاصــة .وأصبــح علــى الفــور ألصحــاب املشــاريع التجاريــة
هيئــة لتعزيــز مصالحهــم .وقــد وقــع تأكيــد الوضــع القانونــي للغرفــة التجاريــة بقانــون
 4نيســان  /أبريــل  ،1924ممــا أدى إلــى إنشــاء غــرف مهنيــة اختياريــة أعــادت التأكيــد
علــى دور الغرفــة بوصفهــا مدافعــا عــن املصلحــة االقتصاديــة العامــة.

1.7

مقدمة عن غرفة التجارة

غرفــة التجــارة هــي مؤسســة عامــة تشــمل جميــع قطاعــات األعمــال مــا عــدى
الزراعــة والصناعــة الحرفيــة ،حيــث أنهــا تحظى بغرف مهنية خاصــة بها .وفي دوقية
لوكســمبورغ الكبــرى ،تكــون العضويــة فــي غرفــة التجــارة إلزاميــة لجميــع األفــراد
العامليــن لحســابهم الخــاص ،والشــركات التجاريــة ،وفــروع الشــركات األجنبيــة التــي
أنشــئت فــي لوكســمبورغ وتعمــل فــي القطــاع التجــاري أو املالــي أو الصناعــي.
يتألــف الجمــع العــام لغرفــة التجــارة مــن  25عضــوا منتخبا يمثلون  6قطاعات نشــاط:
التجـ�ارة واألنشـ�طة التجاريـ�ة األخـ�رى ذات الصلـ�ة ،شـ�ركات املسـ�اهمة املاليـ�ة( (�SO
)PARFI؛ والصناعــة ،والصناعــات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم؛ واألعمــال املصرفيــة
واألنشــطة املاليــة األخــرى؛ التأميــن؛ وتجــارة الفنــادق ،واملطاعــم والحانات.
وتشــكل مســاهمات األعضــاء املصــدر املالــي الرئيســي لغرفــة التجــارة .وهكــذا،
تتمتــع الغرفــة باالســتقالل املالــي.
واليــوم ،تضــم الغرفــة التجاريــة حوالــي  50ألــف عضــوا منتســبا ،يشــغلون  ٪75مــن
القــوى العاملــة ويمثلــون  ٪80مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي.

2.7

الوصية على خلق الثروة

األســاس املنطقي وراء غرفة التجارة بســيط :كل الثروة تتولد من خالل الشــركات!
وهكــذا ،فــإن غرفــة التجــارة تــؤدي دورهــا كحــارس ملصالــح شــركات لوكســمبورغ،
مــن خــال االضطــاع باملهــام التاليــة:

تعزيز املصلحة االقتصادية العامة
تتمثــل املهمــة األساســية لغرفــة التجــارة فــي التعبيــر عــن املصالــح االقتصاديــة
العامــة وتمثيلهــا .وعلــى هــذا األســاس ،تعــزز غرفــة التجــارة اقتصــادا مفتوحا مفعما
بالحيويــة وتنافســيا ،مــن أجــل تمكيــن الشــركات مــن االســتفادة مــن تنميــة غيــر
مقيــدة .كمــا أنهــا تدعــم ترويــج الشــركات واملنتجــات اللوكســمبورغية فــي الخــارج
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وتشــجع االســتثمار األجنبــي.

ســفير مســتقل القتصــاد الســوق وصــوت حاســم بالنســبة لصانعــي
السياســات علــى الصعيــد الوطنــي واألوروبــي والدولــي
باعتبارهــا صوتــا معتمــدا ومســتقال للســوق والفاعليــن فيــه ،تدافــع غرفــة التجــارة
عــن مصالــح الشــركات وتدعــم تنميتهــا وتوســعها علــى املســتوى الوطنــي
واألوروبــي والدولــي.

املشاركة في اإلجراءات التشريعية
تتطلــب مهمــة تعزيــز مصالــح الشــركات ،مشــاركة غرفــة التجــارة فــي اإلجــراءات
التشــريعية .وفــي هــذا الســياق ،يقــع علــى عاتــق الحكومــة واجــب طلــب رأي
غرفــة التجــارة فيمــا يتعلــق بــأي مشــروع قانــون أو حكــم صــادر عــن الــدوق األكبــر
يتعلــق بقطاعــات النشــاط التــي تمثلهــا الغرفــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يحــق لغرفــة
التجــارة أن تقــدم مشــاريع قوانيــن إلــى الحكومــة ،تحــال إلــى مجلــس النــواب.

مقدم خدمات لرجال األعمال والجمهور بشكل عام
تشــكل اليــوم غرفــة التجــارة فــي املقــام األول مقــدم خدمــات ملواطنــي
لوكســمبورغ وجميــع املهتميــن بإنشــاء أي نشــاط تجــاري أو مالــي أو صناعــي
فــي لوكســمبورغ.

 3.7خمس دوائر ملساعدتك

تشــتمل الغرفــة علــى خمــس دوائــر تقــدم املســاعدة بمجموعــة واســعة مــن
الطــرق:

 1.3.7دائرة الشــركات الصغيرة واملتوســطة
تتمثــل مهمــة دائــرة الشــركات الصغيــرة واملتوســطة فــي الدفــاع عــن مصالــح
أعضــاء غرفــة التجــارة ،وخاصــة الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ذات الصلــة بأعمــال
البيــع بالجملــة والتفصيــل ،وتجــارة الفنــادق واملطاعــم والحانــات ،وأنشــطة النقــل
وغيرهــا مــن الخدمــات ،ولكــن أيضــا تقديــم املشــورة واملســاعدة للمشــاريع ورواد
األعمــال ،لتعزيــز روح املبــادرة وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة.
وتمثــل دائــرة الشــركات الصغيــرة واملتوســطة مصالــح الشــركات أمــام الســلطات
املختصــة وتجلــس فــي مختلــف اللجــان املكلفــة بمنــح تراخيــص التأســيس،
وكذلــك التمويــل أو الدعــم .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعمــل دائــرة الشــركات الصغيــرة
واملتوســطة مــع الســلطات الوطنيــة الحكوميــة بهــدف التبســيط والحــد مــن
الخطــوات اإلداريــة املطلوبــة مــن الشــركات.
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ينتمي «إسباس إنتربريسس» (فضاء الشركات) إلى دائرة الشركات الصغيرة
واملتوسطة ويقدم أساسا املشورة واملساعدة ملبتكري األعمال.

 2.3.7الشــؤون القانونية
إحــدى املهــام األساســية التــي تقــوم بهــا غرفــة التجــارة هــي الدفــاع عــن املصلحة
االقتصاديــة العامــة .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تتدخــل غرفــة التجــارة فــي اإلجــراءات
التشــريعية بإصــدار أكثــر مــن مائــة نصيحــة مختصــة فــي مشــاريع القوانيــن وأحــكام
الــدوق األكبــر املتعلقــة باألعمــال والقطاعــات التجاريــة التــي تمثلهــا غرفــة التجــارة
وذات مصلحــة اقتصاديــة عامــة.
و إلــى جانــب هــذا العمــل التوجيهــي التشــريعي الهــام ،يســاهم املمارســون
القانونيــون التابعــون إلدارة الشــؤون القانونيــة يوميــا باملعلومــات واملشــورة
املفيــدة بشــأن املســائل التجاريــة والقانونيــة املتعلقــة بالشــركات .هــذه االدارة
لديهــا مجموعــة واســعة مــن الخبــرات فــي قانــون إنشــاء الشــركات ،وقانــون العمــل
(عقــود العمــل ،وإجــراءات الفصــل ،وشــروط العمــل ،واإلجــازات والصحــة والســامة
فــي مــكان العمــل ،الــخ)

مركز األعمال «إسباس إنتربريسس»:
نقطة مرجعية بشأن إنشاء الشركة
متواجــدة داخــل غرفــة تجــارة لوكســمبورغ« ،إســباس إنتربريســس» هــي عبــارة عــن
متجــر واحــد متكامــل مخصــص لألنشــطة التجاريــة والصناعيــة ،وكذلــك املهــن الحــرة
فــي لوكســمبورغ .ويتمثــل دورهــا الرئيســي فــي تقديــم املشــورة واملســاعدة
املخصصــة للشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم.
إن شــركة «إســباس إنتربريســس» هــي موجهــة بشــكل خــاص نحــو رواد األعمــال
الذيــن يرغبــون فــي الخــروج بمشــروعهم الصغيــر أو املســتولى عليــه الــى حيــز
الوجــود ،مــن تجميــع األوراق الــى املســاعدة فــي إجــراءات طلــب التصاريح ،وبالنســبة
لألعمــال التجاريــة املتواجــدة ،املســاعدة فــي اإلجــراءات اإلداريــة املختلفــة.

وتشمل مجموعة الخدمات املتاحة مجانا ما يلي:
• املشــورة واملســاعدة فــي بــدء األعمــال التجاريــة وتقديــم طلــب للحصــول علــى
ترخيــص عمــل.
• املشورة بشأن اإلعانات والتمويل العام؛
• املشورة واملساعدة في نقل األعمال التجارية.
• املشورة بشأن قانون العمل ،وقانون الضمان االجتماعي ،وقانون املنافسة،
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و قانون الشركات ،فضال عن الضرائب املباشرة وغير املباشرة.

و تشــمل خدماتهــا أيضــا عــددا مــن املعــدات واملبــادرات التــي أنشــأتها غرفــة التجــارة،
إمــا بمفردهــا أو مــع شــركاء ،لصالــح األعمــال التجاريــة طــوال دورة حياتهــا:
• تعاونية ضمانات القروض ( ،)MCACوهي شركة تعاونية.
• بيزينس اكستشيانج و أوبورتونيت.
• مكافحة االزمات ()VaccinAntiCrise؛
• شبكة مالك األعمال لوكسمبورغ ( ،)LBANوهي جمعية غير ربحية.
• مركز املشورة التكوينية؛
• توجيه األعمال التجارية ومراقبة األعمال.
كما تنظم شركة «إسباس إنتربريسس» فعاليات لرجال األعمال بشكل دوري.
يرجى االطالع على الصفحة التالية
يرجى االطالع على الصفحة السابقة

تــم إنجــاز نظــام إدارة قائــم علــى الجــودة فــي « إســباس إنتربريســس» .وبحلــول
نهايــة عــام  7002حصلــت «إســباس إنتربريســس» علــى شــهادة األيــزو
 0002 :1009على خدماتها وأنشطتها االستشارية للشركات.
“أوبورتونيت” و “بوسينيس إكسشانج” –
أدوات استشارية والتوفيق بين البائعين واملشترين

تشــكل منصــة لوكســمبورغ للبيــع والعــروض العامــة جــزءا مــن بوابــة أوبورتونيــت،
وقــد تــم تطويرهــا مــن قبــل غرفــة األلــزاس و اللوريــن للتجــارة والصناعــة .وهــذا
ـد بفــرص جديــدة لــرواد األعمــال املقيميــن بالقــرب مــن الحــدود ويرغبــون فــي
َيعِ ـ ُ
اإلقامــة بالدوقيــة الكبــرى ،أو لرجــال أعمــال مــن لوكســمبورغ يســعون إلــى اقتحــام
األســواق اإلقليميــة.
وتعتمــد مبــادرة «بوســينيس إكستشــاينج» علــى منطــق أوربــي يهــدف إلــى
املســاهمة فــي بيــع واالســتيالء علــى الشــركات فــي دول االتحــاد األوروبــي
بنجــاح .وهــي تنصــب نفســها كمنبــر مفضــل لنقــل األعمــال التجاريــة ،مــن خــال
ضمــان الحيــاد التــام والســرية.
على وجه الخصوص ،فإنها توفر ملشتري وبائعي األعمال التجارية:
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• مشــورة متعــددة التخصصــات (قانونيــة وماليــة واســتراتيجية ،الــخ) فــي كل
مرحلــة مــن مراحــل عمليــة نقــل األعمــال التجاريــة
• التوفيق ما بين البائعين واملشترين ،في سرية تامة.
تعاونية ضمانات القروض (:)cacm
مكسب هام للشركات
يتمثــل الهــدف الرئيســي للتعاونيــة فــي تقديــم الدعــم التقنــي واملالــي فــي
مجــال إنشــاء األعمــال التجاريــة وتطويرهــا .والغــرض منهــا هــو تســهيل الحصــول
علــى القــروض املصرفيــة بالنســبة للشــركات الصغيــرة كونهــا ضامنــة لهــا تجــاه
املصــارف اللوكســمبورغية ،عندمــا تكــون الضمانــات املتاحــة غيــر كافيــة.
القانــون املدنــي (عقــود ،إيجــارات تجاريــة ،إلــخ ،).القانــون التجــاري (إفــاس ،التزامــات
تجاريــة ،إلــخ) ،قانــون الشــركات ،قانــون الضرائــب (الضرائــب املباشــرة وضريبــة القيمــة
املضافــة) ،املنافســة غيــر املشــروعة (الترويــج ،التصفيــة ،واإلشــهار ،الــخ) والضمــان
االجتماعــي ،وامللكيــة الفكريــة ،وعقــود الشــراء ،والتحكيــم ،الــخ.

 7.3.3الشؤون االقتصادي
تتمثــل املهمــة الرئيســية لهــذه الدائــرة فــي مراقبــة وتحليــل والتعليــق علــى البيئــة
االجتماعيــة االقتصاديــة التــي تتطــور فيهــا األعمــال ،وتعزيــز التنميــة التنافســية
والدائمــة القتصــاد لوكســمبورغ .وتشــمل هــذه املهمــة مجــاالت األنشــطة التاليــة:
• بلورة مصالح مشغلي اقتصاد لوكسمبورغ
• املشاركة في العمل التشريعي
• تعزيز إطار موات للتنمية االقتصادية
• النهوض بلوكسمبورغ
• املساعدة واملشورة وتقديم املعلومات للعمالء
• مجمع تفكير.

مركز تحكيم غرفة التجارة
في دوقية لوكسمبورغ الكبرى
أنشــئ مركــز التحكيــم التابــع لغرفــة التجــارة فــي دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى فــي
عــام  ،7891لتوفيــر بديــل ألحــكام املحاكــم بشــأن النزاعــات التــي غالبــا مــا تكــون طويلــة
جــدا ومكلفــة وغيــر مناســبة للقضايــا التقنيــة واملعقــدة فــي عالــم األعمــال .ويعمــل
مركــز التحكيــم تحــت ســلطة مجلــس تحكيــم يضــم خمســة أعضــاء مــن بينهــم رئيــس
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لجنــة لوكســمبورغ الوطنيــة لغرفــة التجــارة الدوليــة ( )CCIكرئيــس ،عضــو لوكســمبورغ
فــي محكمــة التحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة ،ورئيــس نقابــة املحاميــن فــي
لوكســمبورغ ،واملديــر العــام لغرفــة التجــارة ،ورئيــس معهــد مراجعــي الحســابات (معهد
املستشــارين القانونييــن .)ERI -
ويتمثــل دوره فــي تنظيــم ومراقبــة حســن ســير إجــراءات التحكيم أمام مركــز التحكيم،
وفقــا للشــروط املنصــوص عليهــا فــي قواعد تحكيــم املركز.
منــذ إنشــائه ،تــم إثــراء مركــز التحكيــم باســتمرار مــن خــال الخبــرة املكتســبة فــي
القضايــا املعروضــة عليــه.
هناك العديد من املزايا للتحكيم باملقارنة مع اإلجراءات القانونية الكالسيكية:
• الســرية والتكتــم :علــى عكــس اإلجــراءات القانونيــة العامــة النظريــة ،يضمــن مركــز
التحكيــم ســرية التحكيــم ،ممــا يكفــل عــدم الكشــف حتــى عــن وجــود النــزاع وحمايــة
كل املهــارات التــي يحتمــل أن تكــون موضــع نــزاع؛
• تســريع الحــد األقصــى للوقــت الــذي يجــب علــى الحكــم (أو الحــكام) تســليم الحكــم،
الــى ســتة أشــهر.
• األمــن القانونــي :يمكــن تنفيــذ حكــم التحكيــم بســرعة فــي كل مــن ال 541بلــد الذيــن
وقعــوا علــى اتفاقيــة نيويــورك املؤرخــة فــي  01حزيــران  /يونيــه  8591لالعتــراف بتنفيــذ
أحــكام التحكيــم األجنبيــة؛
• مهنيــة املحكميــن :فــي مواجهــة النزاعــات التــي أصبحــت أكثــر فأكثــر تعقيــدا ،فــإن
قضــاة الدولــة ،الذيــن يدعــون إلصــدار حكم بشــأن نزاع مــا ،ال يمتلكون بالضــرورة الكفاءات
املتخصصــة املطلوبــة .بينمــا فــي إجــراءات التحكيــم ،يجــوز للطرفيــن ،إمــا اختيــار الحكــم
أو املحكميــن بأنفســهم أو تكليــف مركــز التحكيــم بإجــراء االختيــار مــن بيــن األشــخاص
الذيــن يتمتعــون بــكل ضمــان مهنــي فــي املجــال املحــدد الــذي هــو موضــوع النــزاع؛
• إجــراء واحــد :فــي نــزاع ذي بعــد دولــي ،هنــاك خطــر حــدوث تضاعــف فــي طــول وتكلفــة
اإلجــراءات القانونيــة .ويقتصــر التحكيــم علــى إجــراء واحــد والتشــريعات يحددهــا الطرفــان؛
• أقــل تكلفــة :تكــون تكلفــة اإلجــراءات القانونيــة املعقــدة فــي الغالــب مرتفعــة.
وباملقارنــة ،فــإن التحكيــم يكــون عمومــا أقــل تكلفــة.
ويمكن للغرفة التجارية توفير غرف اجتماعات مع مقصورات ترجمة.

مركز الوساطة
املدنية والتجارية
يتيح مركز الوساطة املدنية والتجارية
( ،)CCMC - elaicremmoc te elivic noitaidéM ed ertneCالــذي أنشــأته نقابــة
املحاميــن بلوكســمبورغ وغرفــة التجــارة وغرفــة املهــن والحــرف املهــرة ،إجــراء وديــا
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لتســوية النزاعــات املدنيــة أو التجاريــة أو االجتماعيــة .هدفــه هــو مســاعدة األطــراف
للتوصــل إلــى أفضــل حــل ممكــن؛ أو ،فــي حالــة فشــل ذلــك ،التوصــل إلــى حــل مقبــول
لجميــع األطــراف املعنيــة .وتســهل إجــراءات الوســاطة الســريعة والرخيصــة ،التــي
يقدمهــا مركــز الوســاطة املدنيــة والتجاريــة ،تســوية النزاعــات ،ال ســيما تلــك التــي
تكــون املصالــح التجاريــة فيهــا محــدودة املبالــغ ،وبالتالــي تأخــذ بعيــن االعتبــار تحديــدا
احتياجــات الشــركات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم.
ul.noitaidem-ertnec.www

 4.3.7الشــؤون الدولية
تتمثــل إحــدى أولويــات دائــرة الشــؤون الدوليــة بغرفــة التجــارة ،فــي دعــم
الشــركات فــي األســواق الخارجيــة .وينقســم هــذا الدعــم االســتباقي لدخــول
عــدة :الترويــج ،وفعاليــات الوســاطة الدوليــة،
أســواق جديــدة إلــى خطــوات
ّ
زيــارات مصطحبــة الــى املعــارض املهنيــة فــي الخــارج ،وفــرص للمشــاركة
فــي الفعاليــات الوطنيــة والتجاريــة.
ومن املهام األخرى لدائرة الشــؤون الدولية ،توفير املعلومات عن األســواق
الخارجيــة .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تنظــم الدائــرة مؤتمــرات واجتماعــات فرديــة
مــع أخصائــي املبيعــات علــى أســاس منتظــم ،بهــدف إطــاع النــاس علــى
األســواق املســتهدفة منهم .ومن أجل تســهيل تنمية أعمال لوكســمبورغ
التجاريــة فــي األســواق الخارجيــة ،تعمــل دائــرة الشــؤون الدوليــة علــى تعزيــز
العالقــة بيــن الشــركات املحليــة واألجنبيــة مــن خــال تقديــم معلومــات عــن
فــرص األعمــال التجاريــة.
واستقبال وفود أجنبية في لوكسمبورغ.
وتقــدم دائــرة الشــؤون الدوليــة توجيهات متخصصة بشــأن األســواق الخارجية.
كمــا تنشــر دليــل الســوق ،علــى أســاس مــرة كل ســنتين ،يعــدد مئــات مــن
الشــركات اللوكســمبورغية التــي تبحــث عــن شــراكات فــي الخارج.
وتشــكل «املؤسســة األوروبيــة لشــبكة لوكســمبورغ» ( )EENفــي غرفــة
التجــارة ومكتــب دو دوكرويــر أيضــا جــزءا مــن دائــرة الشــؤون الدوليــة.
تقــدم  EENلوكســمبورغ املعلومــات وتدعــم شــركات لوكســمبورغ حــول
موضوعــات أوروبيــة مختلفــة وتهــدف إلــى دعــم شــركات لوكســمبورغ
الصغيــرة واملتوســطة الحجــم لتطويــر عالقاتهــا التجاريــة علــى املســتوى
اإلقليمــي واألوروبــي .ومكتــب دو دوكــرور هــو املكتــب الوحيــد للمصدريــن
فيمــا يتعلــق بالتأميــن علــى االئتمــان والدعــم املالــي لتجــارة الصــادرات
والتوصيــات املتعلقــة بهــذه املواضيــع.
مكتب التأمين االئتماني التجاري دو دوكروير :مكتب فريد للمصدرين
دخــول أســواق جديــدة هــو مــن بيــن التحديــات الرئيســية التي تواجه الشــركة.
ويشــكل نشــاط التصدير ،ســواء أكان ذلك في األســواق املجاورة ،أو أســواق
الــدول األعضــاء الجديــدة فــي االتحــاد األوروبــي ،أو إلــى البلــدان البعيــدة ،فرصة
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للشــركات لتطويــر عملياتهــا التجاريــة وزيــادة املبيعــات .لكــن الدخــول فــي
األســواق الخارجيــة ليســت خاليــة مــن املخاطــر.
وتقــوم شــركة دو دوكرويــر للتأميــن علــى االئتمــان التجــاري بدعــم وتدعيــم
شــركات لوكســمبورغ فــي هــذه املهمــة الصعبــة فــي كثيــر مــن األحيــان،
عــن طريــق مســاعدتها فــي البحــث عــن أســواق تصديــر جديــدة ،فــي شــكل
رد جزئــي للتكاليــف املرتبطــة بالترويــج والتدريــب علــى التصديــر واملشــاركة
فــي املعــارض التجاريــة (املســاعدة علــى التصديــر).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للشــركة التــي تتعــرف علــى عمــاء جــدد فــي
الخــارج أن تســتخدم شــبكة أمــان دو دوكرويــر مــن أجــل حمايــة نفســها مــن
الذيــن ال يلتزمــون بالدفــع ،وكذلــك ضــد إعســار العمــاء الحالييــن واملخاطــر
السياســية (تأميــن االئتمــان).

 5.3.7االتصــاالت واإلعالم
تســتخدم الغرفة مجموعة واســعة من أدوات االتصال لتعزيز وشــرح إجراءاتها
ألعضائهــا وشــركائها وعامــة النــاس .تتمثــل أدوات االتصــال الرئيســية فــي
موقــع  ،www.cc.luومجلــة املعلومــات «ميركــور» الصــادرة كل شــهرين،
وبوابــة أخبــار الشــركة  ،www.merkur.luوقنــاة التلفزيــون على شــبكة اإلنترنت
ميركورتــف  ،www.merkur-tv.luواملدونــة االقتصاديــةwww.carlothelenblog.lu
والرســالة اإلخباريــة األســبوعية.

 6.3.7خدمــات التدريب
تشــجع دائــرة التدريــب فــي غرفــة التجــارة ،الشــركات علــى املشــاركة فــي
عمليــة مســتمرة لتحســين املعرفــة واملهــارات عنــد املوظفيــن .أصبــح
التكوين املهني أداة ال غنى عنها ألي شركة ترغب في ضمان أن موظفيها
لديهــم مســتوى مــن التأهيــل يلبــي احتياجــات االقتصــاد .ولهــذا الســبب فــإن
دائــرة التدريــب تبــدأ وتطــور وتديــر العديــد مــن املشــاريع التدريبيــة ،ســواء أكان
التدريــب أوليــا أو متقدمــا .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تتعــاون الدائــرة تعاونــا وثيقــا
مــع الشــركات والجهــات الفاعلــة الرئيســية املشــاركة فــي التدريــب علــى
املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
شبكة أوروبا للمشاريع بلوكسمبورغ:
دعم األعمال التجارية على عتبة بابك
أنشــئت فــي عــام  1987بهــدف تزويــد الشــركات باملعلومــات واملســاعدة
حــول موضوعــات االتحــاد األوروبــي ،كان الــدور الرئيســي ملركــز املعلومــات
“اليــورو لوكســمبورغ للشــركات والصناعــات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم”
( )EICهــو دائمــا التركيــز علــى توفيــر املعلومــات والدعــم واملســاعدة
إلــى األعمــال بلوكســمبورغ ،كجــزء مــن عمليــة التكامــل األوروبــي ،فضــا
عــن منحهــم فهمــا أفضــل للفــرص والتحديــات التــي تواجــه ســوقا أوروبيــة
موســعة.
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وتدار”شــبكة أوروبــا للمشــاريع” فــي لوكســمبورغ مــن قبــل غرفــة التجــارة،
وغرفــة املهــن والحــرف املهــرة ،وشــركة لوكســينوفاتيون ،مــن أجــل أن
تقــدم إلــى شــركات لوكســمبورغ الصغيــرة واملتوســطة الحجــم محفظــة
كبيــرة ومتنوعــة مــن خدمــات أوروبيــة لدعــم األعمــال ســهلة املنــال .مــن
خــال مســاعدة مصممــة خصيصــا للموضوعــات واالبتــكارات األوروبيــة ،و نهج
متكامــل للخدمــات فــي كل مراحــل تطويــر الشــركات الصغيــرة واملتوســطة
والتوجيــه املهنــي فــي عمليــة عوملــة الشــركات ،تهــدف “شــبكة أوروبــا
للمشــاريع” ( )EENبلوكســمبورغ إلــى أن تصبــح الشــبكة املرجعيــة علــى
املســتوى الوطنــي لدعــم األعمــال التجاريــة علــى الصعيــد األوروبــي.
مفهوم “:”B2fair
وسيلة سهلة لتحسين مشاركتكم
في املعارض التجارية الدولية
فــي إطــار العوملــة وتوســع التجارة الدولية ،من مصلحة الشــركات والصناعات
الصغيــرة واملتوســطة الحجــم أن تكــون جــزءا مــن التبــادالت الدوليــة وأن
توســع حصتهــا فــي الســوق .وتشــكل الفعاليــات التجاريــة واملعــارض الدولية،
فضــا عــن روابــط التعــاون  /الشــراكات ،أدوات متميــزة إليجــاد شــركاء أعمــال
محتمليــن فــي األســواق الخارجيــة .يجمــع مفهــوم “ ”b2fairبيــن فوائــد
املعــارض التجاريــة الدوليــة وتبــادل األعمــال التجاريــة املعــدة قبــل الفعاليــات.
يتــم الجمــع بيــن مزايــا كل مــن أشــكال تطويــر الســوق فــي هــذا املدلــول
الوحيــد :املجموعــة الكبيــرة مــن املنتجــات  /الخدمــات املقدمــة ومجموعــة
مــن اآلفــاق املحتملــة فــي املعــارض جنبــا إلــى جنــب مــع مجموعــة مختــارة
مصممــة خصيصــا مــن الشــركاء التجارييــن.
وكالتان للنهوض بلوكسمبورغ
مــع “لوكســمبورغ للتمويــل” و “لوكســمبورغ لألعمــال” ،أطلقــت الدوقيــة
الكبــرى وكالتيــن ،بهــدف مشــترك وهــو تعزيــز ومركــزة لوكســمبورغ فــي
جميــع أنحــاء العالــم كشــريك اســتراتيجي وموقــع رئيســي لألعمــال التجاريــة.
وتعمــل الوكالتــان بتعــاون وثيــق.
نشــأت “لوكســمبورغ للتمويــل” و “لوكســمبورغ لألعمــال” مــن شــراكة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص ،وهــي نهــج مبتكــر فــي تطويــر وتعزيــز االقتصــاد.
وتشــكل غرفــة التجــارة واحــد مــن األعضــاء املؤسســين وشــريك نشــط فــي
كل مــن الهيئــات الترويجيــة.
تشــجع دائــرة التدريــب علــى تطويــر نظــام ناجــح للتدريــب والتعليــم.
وهــو يدعــم وينصــح بالتعليــم املهنــي (يقتــرح برامــج تدريــس ،وتدابيــر
وأســاليب عمليــة للتعليــم التقنــي الثانــوي) وينظــم برامــج تلمــذة
مهنيــة (إنشــاء مهــن خاضعــة للتلمــذة املهنيــة ،وضــع برامــج تلمــذة
مهنيــة ،رصــد عــام للتلمــذة املهنيــة ،وتطويــر أســاليب التشــغيل).
مــع “املعهــد العالــي لالقتصــاد” ( ،)ISECأنشــأت غرفــة التجــارة كليــة
إدارة األعمــال التقنيــة الخاصــة بهــا فــي عــام .2015
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التشغيل والقابلية للتوظيف والتوجيه
تؤيــد غرفــة التجــارة نظــام تدريــب موجــه نحــو الكفــاءة ،ومرتبــط بعمليــة
شــفافة إلصــدار الشــهادات .عــاوة علــى ذلــك ،تطلــب غرفــة التجــارة
مزيــدا مــن املرونــة فــي األطــر التكوينيــة املبتدئــة واملســتمرة ،فــي
نطــاق عمليــة التعلــم مــدى الحيــاة .ومــن خــال التعــاون الوثيــق مــع
الشــركات ووكالــة تطويــر العمــل ،تدعــم غرفــة التجــارة نظامــا للتكويــن
املهنــي يعــزز القابليــة للتوظيــف ويســمح لــكل شــخص باكتســاب
املهــارات التــي يبحــث عنهــا فــي ســوق العمــل مــن أجــل تحســين
فرصهــم فــي اإلدراج وإعــادة التكويــن املهنــي.

وأخيــرا ،هنــاك جانــب أساســي فــي دور غرفــة التجــارة وهــو تقويــة
العالقــات بيــن املــدارس والشــركات ،مــن أجــل االســهام فــي التوجيــه
املهنــي املناســب فــي املؤسســات التعليميــة ،وإبــاغ التالميــذ
حــول اإلمكانيــات والفــرص املتاحــة فــي مجــال ريــادة األعمــال وكذلــك
تزويدهــم بثقافــة اقتصاديــة قــد تســاعدهم طــوال دراســتهم وحياتهــم
املهنيــة.
اكتشف عرض التكوين الكامل لغرفة التجارة في:
www.cc.lu / www.houseoftraining.lu

 4.7غرفة التجارة في ملحة

تتألــف الغرفــة التجاريــة مــن جمــع عــام يتكــون مــن  25عضــوا منتخبــون
ملــدة خمــس ســنوات ،موزعــون علــى ســت مجموعــات انتخابيــة:
تجارة التفصيل واألنشطة التجارية
األخرى ذات الصلة

الشركات املالية القابضة

()soparfi

الصناعة والصناعات الصغيرة
واملتوسطة

البنوك وغيرها من األنشطة املالية
التأمين

تجارة الفنادق واملطاعم والحانات
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 8مقاعد
مقعد 1
 8مقاعد
 5مقاعد
مقعد 1
مقعدين
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تشــجع دائــرة التدريــب علــى تطويــر نظــام ناجــح للتدريــب والتعليــم .وهــو
يدعــم وينصــح بالتعليــم املهنــي (يقتــرح برامــج تدريــس ،وتدابيــر وأســاليب
عمليــة للتعليــم التقنــي الثانــوي) وينظــم برامــج تلمــذة مهنيــة (إنشــاء
مهــن خاضعــة للتلمــذة املهنيــة ،وضــع برامــج تلمــذة مهنيــة ،رصــد عــام
للتلمــذة املهنيــة ،وتطويــر أســاليب التشــغيل).
مــع «املعهــد العالــي لالقتصــاد» ( ،)ISECأنشــأت غرفــة التجــارة كليــة إدارة
األعمــال التقنيــة الخاصــة بهــا فــي عــام .2015
التشغيل والقابلية للتوظيف والتوجيه
تؤيــد غرفــة التجــارة نظــام تدريــب موجــه نحــو الكفــاءة ،ومرتبــط بعمليــة
شــفافة إلصــدار الشــهادات .عــاوة علــى ذلــك ،تطلــب غرفــة التجــارة مزيــدا
مــن املرونــة فــي األطــر التكوينيــة املبتدئــة واملســتمرة ،فــي نطــاق
عمليــة التعلــم مــدى الحيــاة .ومــن خــال التعــاون الوثيــق مــع الشــركات
ووكالــة تطويــر العمــل ،تدعــم غرفــة التجــارة نظامــا للتكويــن املهنــي يعــزز
القابليــة للتوظيــف ويســمح لــكل شــخص باكتســاب املهــارات التــي يبحــث
عنهــا فــي ســوق العمــل مــن أجــل تحســين فرصهــم فــي اإلدراج وإعــادة
التكويــن املهنــي.

مكتــب رئيــس الجمع العام
خدمات
للشركات
الصغيرة و
املتوسطة

أراء
و تشريعات

الشؤون
الدولية
خدمات
أوروبية
و املنطقة
الكبرى

لجنة التوجيه
الشؤون
االقتصادية
أفكار (مجمع
تفكير)

االدارة
و املالية

االتصاالت و
اإلعالم

التكوين

دائرة
البناء

 5.7مركز املؤتمرات ومركز التكوين

في قلب حي كيرشبيرغ ،توفر غرف مركز املؤتمرات األربعة و 36غرفة مركز
تدريب بيئة استثنائية ،مع أكثر من  6،500م ،2لعقد املؤتمرات والدورات التدريبية
واجتماعات األعمال وحفالت االستقبال.
سهل الوصول بالسيارة (يوجد موقف سيارات تحت األرض) وعبر النقل العام ،يقع
مركز املؤتمرات ومركز التدريب بالقرب من وسط املدينة واملطار والفنادق وروابط
الطرق السريعة الرئيسية.
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مجهزة بمعدات تعليمية حديثة (أجهزة عرض ،أقراص مدمجة ،مقصورات للترجمة،
إلخ) ،توفر الغرف كل االحتياجات املطلوبة لتجمعات األعمال الناجحة ،وهي قادرة
على استيعاب مجموعات من جميع األحجام.
وللمنظمين الخيار في ترتيب غداء أو عشاء يتم تقديمه في أحد مطاعم غرفة
التجارة ،أو االستفادة من خدمات الطعام التي تتيحها الغرفة .الردهة الكبرى في
مركز املؤتمرات ،ومناطق االسترخاء ،والكافتيريا ومقهى االنترنت في مركز التدريب
كلها ترحب بالزوار بين اجتماعات العمل والدورات التدريبية.
هاوس اوف ترينينغ (دار التدريب) -
عرض تدريب يتالءم
مع احتياجات الشركات
تمثل غرفة التجارة املؤسس-
املشارك ل «هاوس أوف ترينينغ”،
وهي تعتبر الشريك املرجعي
للتدريب الحرفي واملهني في
سوق لوكسمبورغ .من خالل
التوحد تحت العالمة التجارية
نفسها ،توفر عروض التدريب من
مدرسة لوكسمبورغ للتجارة
و معهد التدريب املصرفي
بلوكسمبورغ  -مؤسستي التدريب
التاريخية بغرفة التجارة ورابطة
البنوك واملصارف بلوكسمبورغ
على التوالي  ،-يقدم «هاوس
أوف ترينين” مجموعة واسعة جدا
من التدريبات تتالءم مع احتياجات
الشركات ،واملوظفين ،وسوق
العمل ككل.

 6.7معلومات االتصال

الغرفة التجارية

بدوقية لوكسمبورغ الكبرى
Chambre de Commerce du Grand Duché de Luxembourg
املوقع7, Rue Alcide de Gasperi, Luxembourg Kirchberg :
العنوان البريدي
Chambre de Commerce du Grand Duché de Luxembourg
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L- 2981 Luxembourg
الهاتف  / )+352( 42 39 39 -1 :الفاكس )+352( 43 83 26 :
البريد اإللكتروني chamcom@cc.lu :
www.cc.lu
اإلدارة
اإلدارة
الهاتف )+352( 42 39 39 - 300 :
البريد اإللكتروني direction@cc.lu :
غرفة التجارة الدولية
لجنة لوكسمبورغ الوطنية
الهاتف )+352( 42 39 39 - 300 :
البريد اإللكترونيcci@cc.lu :

خدمات للشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم
إسباس إنتربريسس
الهاتف )+352( 42 39 39 - 330 :
البريد اإللكترونيentreprises@cc.lu :
التعاونية لضمانات القروض ()MCAC
الهاتف)+352( 42 39 39 - 339 :
البريد اإللكترونيmcac@cc.lu :
أوبورتونيت  -بوسينيس إكستشانج
الهاتف )+352( 42 39 39 - 362 :
البريد اإللكترونيbusiness.exchange@cc.lu :
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الشؤون القانونية
التشريعات ،قانون العمل ،قانون الشركات ،الخ
الهاتف)+352( 42 39 39 - 332 :
البريد اإللكترونيavis@cc.lu :

الشؤون االقتصادية
التحليالت والبحوث والدراسات االستقصائية واإلحصاءات
الهاتف)+352( 42 39 39 - 350 :
البريد اإللكترونيeco@cc.lu :

الشؤون الدولية
دولي
الهاتف)+352( 42 39 39 - 310 :
البريد اإللكترونيinternational@cc.lu :
)Entreprise Europe Network Luxembourg (EEN
الهاتف )+352( 42 39 39 - 333 :
البريد اإللكترونيeen@cc.lu :
Office du Ducroire
الهاتف)+352( 42 39 39 - 320 :
البريد اإللكترونيodl@cc.lu :
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اإلدارة واملالية
العضوية واإلسهامات والحسابات
الهاتف )+352( 42 39 39 - 250 :
البريد اإللكترونيaffiliation@cc.lu :
االتصاالت ووسائل اإلعالم
الهاتف )+352( 42 39 39 - 380 :
البريد اإللكترونيmerkur@cc.lu :
الهاتف )+352( 42 39 39 - 448 :
البريد اإللكترونيav@cc.lu :

دائرة التدريب
( House of Trainingدار التكوين)
الهاتف )+352( 46 50 16 - 1 :
البريد اإللكترونيcustomer@houseoftraining.lu :
التكوين املهني األولي (التلمذة املهنية)
الهاتف )+352( 42 39 39 - 210 :
البريد اإللكترونيformprof@cc.lu :
مركز املؤتمرات والتدريب
الحجز
الهاتف )+352( 42 39 39 - 240 :
البريد اإللكترونيevents@cc.lu :
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الفصل 8
إنشاء مشروع تجاري
في لوكسمبورغ
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 0.8ريادة األعمال

يمكن أن تكون تنمية األعمال التجارية عملية مجزية جدا ،ولكنها تتطلب إعدادا
دقيقا .يرشدك هذا الفصل للخطوات الالزمة إلنشاء أعمال تجارية في لوكسمبورغ،
ويفسر الدعم الذي تقدر أن تقدمه غرفة تجارة لوكسمبورغ لرجال وسيدات األعمال
املستقبلين خالل املراحل املختلفة إلنشاء أعمالهم.

 1.8البدء في تطوير الفكرة

خــال جميــع مراحــل تطويــر الفكــرة إلــى مشــروع ،يمكــن أن توفــر دائــرة أعمــال الغرفــة
التجارية «خدمات للشــركات الصغيرة واملتوســطة الحجم» ،مع محطة-التوقف-الواحدة
الخاصــة بهــا «إســباس إنتربريســس» ،دعمــا مفيــدا ألصحاب املشــاريع املســتقبلية.
ويرجــى أيضــا النظــر فــي مختلــف مواقــع اإلنترنــت التــي تــم إعدادهــا ملســاعدة
األشــخاص الذيــن يرغبــون فــي إنشــاء نشــاط تجــاري ،علــى ســبيل املثــال «بوابــة
األعمــال  »Business Portalالتــي تشــرف عليهــا حكومــة لوكســمبورغ (entreprises.
 .public.luwwwباللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة) وموقــع املديريــة العامــة
للشــركات الصغيــرة واملتوســطة وريــادة األعمــال ،وهــي جــزء مــن وزارة االقتصــاد
( .www.mcm.public.luباللغــة الفرنســية) .وهنــاك أيضــا بوابــات متاحــة تديرهــا غرفــة
التجــارة ،بشــكل مســتقل أو بالتعــاون مــع شــركاء ،علــى ســبيل املثــالwww.cc.lu :
(باللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة) أو ( www.businessplan.luباللغــة اإلنجليزيــة
والفرنســية واألملانيــة والبرتغاليــة).

 2.8قانون التأسيس

بمجرد إنشاء فكرة املشروع التجاري ،يكون السؤال عندئذ ما هي التصاريح الرسمية
املطلوبة ،إن وجدت ،لتنفيذ املشروع .وتقتضي الهيئة التشريعية في لوكسمبورغ
من رجل األعمال الحصول على ترخيص تقريبا في جميع املشاريع التجارية
والصناعية .وينظم هذا املوضوع في قانون التأسيس (.)loi d’établissement
وبالتالي ،فإن التصريح الذي تمنحه املديرية العامة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
وريادة األعمال يسمى بترخيص التأسيس ( )autorisation d’établissementويمكن
مقارنته مع ما تسميه البلدان األخرى رخص عمل أو تصريح عمل .ومن املفهوم
من قبل السلطة التشريعية أن يكون التأسيس هو املمارسة العادية واملستمرة
للنشاط تحت تنظيم قانون التأسيس .وفي حالة ممارسة مثل هذا النشاط على
أساس منتظم ومستمر في لوكسمبورغ ،يجب على الطرف املمارس أن ينشئ
مكان عمل دائم على أراضي لوكسمبورغ وأن يدير أعماله من هذا املوقع بالذات.
وعدم القيام بذلك يعتبر غير قانوني .إذا كان لدى صاحب املشروع مكان عمل دائم
في أي مكان آخر في أوروبا ،فيمكنه أن يتاجر في لوكسمبورغ دون تصريح عمل،
شريطة أن يكون ذلك فقط على أساس غير منتظم ومؤقت ويكون نشاطه التجاري
في الخارج قد حظي بتصريح محلي لنفس األنشطة .ولكن ،تخضع التجارة اليدوية
والخدمات الصناعية املاهرة لبعض القيود.
ويصدر «ترخيص التأسيس» بناء على طلب املديرية العامة للمشاريع الصغيرة
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واملتوسطة وريادة األعمال بعد إجراء تحقيق إداري .أوال وقبل كل شيء ،فمن
الضروري إثبات النزاهة املهنية وكفاءة حقيقية في ريادة األعمال في املجال
املطلوب .وتتراوح املهارات املطلوبة من معرفة إدارة األعمال وخبرة مهنية محددة
إلى الشهادات الجامعية.
ويلزم الحصول على ترخيص للقيام بأي نشاط تجاري باملعنى األوسع للمصطلح.
وتشمل التشريعات املهن املاهرة والصناعة والتجارة (بما في ذلك الخدمات
التجارية) وكذلك بعض املهن ذات الصلة باألعمال التجارية .وتستبعد فقط بعض
األنشطة الفكرية التي ال تعتبر من املهن.
وتخضع املهن الحرة التالية ملتطلبات الترخيص:
• املهندسون املعماريون ،بما في ذلك املهندسون  /املصممون الداخليون
ومهندسو املناظر الطبيعية ،وكذلك املهندسون املدنيون
• مهندسون متخصصون في مجاالت أخرى
مساحو األراضي
•
ّ
• املحاسبون القانونيون
• املستشارون  /الخبراء االستشاريون في مجال االقتصاد
يمكن لهذه املهن الحرة أن تمارس فقط من قبل أولئك الذين يحملون شهادة
جامعية .كما يلزم الحصول على ترخيص للمهن التالية ،التي تخضع لشروط بديلة،
ولكن ليست أقل صرامة ،للتدريب املسبق:
• االستشاريون في الشؤون املتعلقة بحماية امللكية الفكرية (قانون حقوق التأليف
والنشر وبراءات االختراع)
• املحاسبين
املحامون واألطباء ،وما إلى ذلك ،يلزمهم أيضا الترخيص .ولكن ،ال يقع هذا تحت
مسؤولية املديرية العامة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال.
يتم إدراج الحرف اليدوية املاهرة في تنظيم لوكسمبورغ .وهي تنقسم إلى
األنشطة التي تتطلب شهادة الحرفي املاهر (بريفي دي متريس) وتلك التي يمكن
أن تمارس قانونيا على أساس مؤهالت أقل أو الخبرة املهنية.
فاألنشطة الصناعية ،بمعناها العام ،هي كلها تلك التي تتجاوز نطاق الحرف اليدوية
املاهرة بسبب حجمها وتعقيدها .وفي حين أنها تخضع أيضا لتصاريح العمل ،فهي
ليست مرتبطة بمؤهالت مهنية محددة.
وتتطلب عمليات البيع بالتفصيل والجملة والخدمات التجارية ،التي تعتبر أنشطة
تجارية باملعنى الدقيق للمصطلح ،ترخيص التأسيس الذي يتم الحصول عليه على
أساس إثبات النزاهة املهنية ومهارات اإلدارة .وتعتبر هذه األخيرة قد ثبتت إذا كان
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صاحب املشروع قد أكمل التدريب املناسب إلدارة األعمال أو يمكن أن يبرهن عن
خبرة مهنية في هذا الغرض .إذا لم يكن لدى صاحب املشروع هذه املؤهالت،
تقدم كلية لوكسمبورغ للتجارة ( )www.lsc.luدورات مسائية في إدارة األعمال التي
تتكون من أكثر من  100ساعة تدريس وتستغرق أقل من نصف عام إلتمامها .اجتياز
يخول لصاحب املشروع ممارسة نشاط تجاري .ويمكن أيضا للتدابير
االمتحان النهائي
ّ
التدريبية املتماثلة التي تنجزها مؤسسات تعليمية أخرى داخل دول أعضاء االتحاد
األوروبي أن تكون ذات نفس القيمة املطلوبة.
وباإلضافة إلى إثبات املهارات اإلدارية ،تتطلب بعض األنشطة التجارية مزيدا من
التجارب املهنية املحددة .ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بما يلي:
• ناقلي البضائع والركاب على مركبات تزيد على  3.5طن أو تحمل أكثر من  9ركاب
()transporteur de marchandises et de voyageurs
• وكاالت األسفار ()agent de voyages
• وكالء العقارات ()agent immobilier
• مديري العقارات ()syndic
• املقاولين العقاريين ()promoteur immobilier
• مستغلي املراكز التجارية الكبرى ()exploitant de grandes surfaces commerciales
• شركات األمن واملراقبة ()entreprise de surveillance et de sécurité
• وكاالت العمل املؤقت ()entrepreneur de travail intérimaire
• مدراء مؤسسات التكوين ()dirigeants d’organismes de formation
• شركات الحضانة  /البستنة وأخصائي علم النباتات (pépiniériste paysagiste and horti
)culteur fleuriste
• الشركات العاملة في الفنادق واملطاعم و قطاع التموين
()débits, restaurants, hôtels
لذا من األهمية بمكان بالنسبة لصاحب املشروع أن يعرف في أقرب وقت ممكن،
عن خصائص النشاط املخطط له فيما يتعلق بقانون التأسيس ،وما إذا كانت تتوفر
فيه الشروط الالزمة للحصول على ترخيص التأسيس.
ومن املستحسن االطالع على «أدوات بدء األعمال التجارية»( (�Business Start-up Tool
 )boxالتي يمكن تحميلها من صفحة «فضاء الشركات  »Espace Entreprisesمن موقع
( www.cc.luباللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية).
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 3.8بدء نشاط تجاري جديد

أو االستحواذ على مشروع قائم؟

بدال من الشروع في أعمال تجارية جديدة ،عليك أنت كصاحب مشروع مستقبلي،
أن تسأل نفسك عما إذا لم يكن من األفضل تولي شركة قائمة الذات -بموظفين
مكونين وقاعدة راسخة من الزبائن واملزودين.
ومن هذا املنطلق ،أنشأت غرفة التجارة «منصة تبادل األعمال Business Exchange
 ،»Platformإلدراج الشركات املعروضة للبيع والشركات التي عليها الطلب.
يمكن االطالع على اإلعالنات وشروط املشاركة في موقع غرفة التجارة
( .cc.luwwwباللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية) أو على www.opportunet.net
(باللغة الفرنسية).

 4.8موقع املكان

يمكن أن يكون التبادل التجاري في بعض الحاالت أداة فعالة لتولي شركة قائمة
الذات .في مثل هذه الحاالت ،مسألة العثور على األماكن املناسبة غير مطروحة.
ولكن ،العديد من أصحاب املشاريع يبحثون عن مواقع إلقامة أنشطتهم وهم غالبا
يميلون لالنتقال الى منطقة تجارية أو صناعية.
في هذه الحالة ،يتعين التمييز بين املناطق الوطنية واإلقليمية والبلدية .املناطق
الوطنية هي مخصصة للمشاريع الصناعية الواسعة النطاق ،وتتم إدارتها من قبل
مديرية وزارة االقتصاد والصناعة والتكنولوجيا (dustrie/index.htmlwww.eco.public.lu/
 -activites/direction_inباللغة الفرنسية) .وتتم إدارة املناطق الصناعية اإلقليمية من
قبل نقابات بين البلديات؛ بينما تدار املناطق البلدية بصفة المركزية ،في الغالب من
قبل البلديات نفسها.
ومن املستحسن االطالع على ورقة املعلومات « تحديد موقع األعمال Identifying
 »a Business Locationالتي يمكن تحميلها من صفحة «فضاء الشركات Espace
 »Entreprisesمن موقع ( www.cc.luباللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية).

 5.8بحث السوق

بحث السوق هو عنصر حيوي في التحضير لبدء أعمال تجارية ،ألن الشركة ال يمكنها
البقاء على قيد الحياة من دون زبائن .يمكن أن يوفر بحث السوق أنواعا مختلفة من
املعلومات التي يمكن أن تساعدك على النحو األمثل استعدادا إلطالق مشروع
تجاري جديد.
فمن املستحسن االطالع على اإلحصاءات املنشورة على املوقع اإللكتروني
للدائرة املركزية لإلحصاء والدراسات االقتصادية ( www.statec.luباللغة الفرنسية).
واملواقع التي يديرها اتحاد رجال صناعة لوكسمبورغ ( www.fedil.luباللغة اإلنجليزية
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والفرنسية) واتحاد التجارة ( www.clc.luباللغة الفرنسية) توفر بيانات عن الشركات
األعضاء ،التي وقع إدراجها حسب القطاع.
دليل السوق الذي نشرته غرفة التجارة هو بمثابة مصدر رئيسي للمعلومات،
ويمكن الحصول عليه عبر املوقع ( http://guidedumarche.cc.luباللغة اإلنجليزية
والفرنسية واألملانية) .ويوفر كذلك فضاء الشركات  Espace Enterprisesبغرفة التجارة،
قوائم مدرجة حسب القطاعات ،إلى األطراف املعنية.
وأخيرا ،فإن املوقع ( www.atlascommercial.luباللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية)
يمكن أن يكون مفيدا للغاية بالنسبة ألصحاب املشاريع الراغبين في بدء عمل تجاري
في البيع بالتفصيل أو الفنادق واملطاعم وقطاعات التموين.

 6.8خطة العمل

ّ
فإن إيجاد
يوفر بحث السوق معلومات حول وجود زبائن محتملين .من ناحية أخرى،
خطة إلدارة أصول رأس املال واملوارد املالية املطلوبة ،يساعد في إنشاء ميزانية
توقعيه .تجمع خطة العمل كل هذه العناصر الفردية في خطة واحدة شاملة يمكن
استخدامها للتحقق من جدوى املشروع.
هناك مجموعة واسعة من املنظمات التي يمكن أن تساعد أصحاب املشاريع في
إعداد خطط أعمالهم.
ّ
تشغل غرفة التجارة موقعا خاصا لهذا الغرض على شبكة االنترنت باالشتراك مع
معهد جامعة لوكسمبورغ الدولية( ( )IUILوجامعة لوكسمبورغ في �www.bu
 .sinessplan.luهذه املنصة اإللكترونية ،واملعروفة على أنها « أدوات خطة األعمال»،
تحتوي على كافة املعلومات األساسية الالزمة إلعداد خطة عمل.
تأخذ املنصة خصوصيات نظام لوكسمبورغ في الحسبان ،وتعمل ما في وسعها
إلعداد خطط عمل مصممة خصيصا للبيئة االقتصادية بالبالد .للمستخدم الفرصة
لخلق خطته التجارية الشخصية بمساعدة دليل افتراضي يتابع املراحل املختلفة
لخطة العمل ،مثل التحليل االستراتيجي للبيئة ،وتحليل السوق ،وخطة التسويق أو
حتى خطة االنتاج .تم تبسيط الجانب املالي لخطة العمل ،باستخدام جهاز محاكاة
مالي.
يمكــن ملشــاريع خطــط العمــل التــي تشــمل أنشــطة مبتكــرة أن تســجل في مســابقة
 www.123go-networking.org( GO ،3 ،2 ،1باللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة)
لتمكيــن صاحــب املشــروع مــن الحصــول علــى توجيــه مــن قبــل خبــراء فــي مجــاالت
مختلفـ�ة ،حـ�ول كيفيـ�ة كتابـ�ة خطـ�ة العمـ�ل .تؤمـ�ن لوكـ�س إينوفاتسـ�يون( (�www.luxin
 novation.luباللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية) – وكالــة لوكســمبورغ الوطنيــة لتعزيــز
االبتــكار والبحــث -املتابعــة للمشــروع.
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 7.8حاضنات ،مساحات للعمل الجماعي
وغيرها من املواقع

إن اختيار البيئة املناسبة إلنشاء مشروعك هو خطوة مهمة أخرى .يمكن أن يكون
التبادل التجاري في بعض الحاالت أداة فعالة لتولي شركة قائمة الذات .في مثل
هذه الحاالت ،مسألة العثور على األماكن املناسبة غير مطروحة .ولكن ،العديد من
أصحاب املشاريع يبحثون عن مواقع إلقامة أنشطتهم وهم غالبا يميلون لالنتقال
الى منطقة تجارية أو صناعية.
فــي هــذه الحالــة ،يتعيــن التمييــز بيــن املناطــق الوطنيــة واإلقليميــة والبلديــة.
املناطــق الوطنيــة هــي مخصصــة للمشــاريع الصناعيــة الواســعة النطــاق ،وتتــم
إدارتهـ�ا مـ�ن قبـ�ل مديريـ�ة وزارة االقتصـ�اد والصناعـ�ة والتكنولوجيـ�ا(  (�dustrie/in
 -dex.htmlwww.eco.public.lu/activites/direction_inباللغــة الفرنســية) .وتتــم
إدارة املناطــق الصناعيــة اإلقليميــة مــن قبــل نقابــات بيــن البلديــات؛ بينمــا تــدار
املناطــق البلديــة بصفــة المركزيــة ،فــي الغالــب مــن قبــل البلديــات نفســها.
ومن املستحسن االطالع على ورقة املعلومات « تحديد موقع األعما ل �Iden
 »tifying a Business Locationالتي يمكن تحميلها من صفحة «فضاء الشركات
 »Espace Entreprisesمن موقع ( www.cc.luباللغة اإلنجليزية والفرنسية
واألملانية).
باإلضافة إلى هذه املواقع الجغرافية ،قد يكون لدى أصحاب املشاريع أيضا احتياجات
قطاعية أكثر وقد يميلون لالنضمام إلى هياكل دعم محددة مثل الحاضنات ،وأماكن
العمل اإلبداعية و  /أو أماكن العمل الجماعي.
للشــركات الناشــئة فــي املرحلــة املبكــرة ،نرشــح «نيوكــو» ذات أماكــن العمــل
الجماعــي .تقــدم «نيوكــو» بعــض التدريــب والتمويــل ومرافــق العمــل لرجــال األعمــال
فــي لوكســمبورغ ،ويمكــن االطــاع علــى املزيــد مــن املعلومــات عنهــا فــي www.
( nyuko.luباإلنكليزيــة والفرنســية) .مــن بيــن أماكــن العمــل الجماعــي األخــرى التــي
تســتحق الذكــر هــي ويشــبوكس ( )www.wishbox.luو إكــودول ( .)www.ekodaul.lu
للشــركات الناشــئة األكثــر نضجــا نرشــح «تيكنوبــورت» و «لوكــس فيوتشــى الب».
بالنســبة للمشــاريع الناشــئة املســتعدة لالنتقال من املحلي إلى العاملي (سلســلة
التمويــل  )Aنقتــرح مســرع شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز (.)PwC
تيشنوبورت ( )www.technoport.luهي حاضنة أعمال موجهة نحو التكنولوجيا ،وهي
تدعم الفرق الصغيرة واألفراد باملصادقة على أفكارهم وتنفيذها وتطويرها من خالل
ثالث منصات رئيسية .ويمكنها استضافة الشركات الناشئة املبتكرة (من تطبيقات
البرمجيات إلى املشاريع الصناعية) داخل مبانيها املختلفة ،ودعم املشاريع
املوجهة إلى املنتج وذلك بفضل معداتها  /خدماتها النموذجية السريعة في مختبر
فاب الب (مختبر التصنيع الرقمي) أو املصادقة على أفكار  /تطبيقات األعمال من
خالل اجتماعات مختلفة ملبرمجي الكمبيوتر (هاكاثون) تنظم ضمن مساحة العمل
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الجماعي فيها .ومنذ عام  ،2012يمكنها أيضا استضافة الشركات األجنبية التي تقوم
بأنشطة البحث والتطوير في لوكسمبورغ بهدف دعم التنويع االقتصادي.
 )www.1535.lu( 1535°Cهو محور للصناعات اإلبداعية .ويهدف إلى إنشاء مركز
إبداع تطبيقي يحفز النشر املقترن لإلبداع الفني واالبتكار وريادة األعمال في هذه
الصناعات .وهو يستهدف عادة رواد األعمال الناشطين في قطاعات مثل التصميم
الصناعي ،والهندسة املعمارية ،والفنون التشكيلية ،وصناعة املوسيقى ،ووسائط
اإلعالم ،والسينما ،وصناعة األلعاب.
«لوكس فيوتشى الب» هو أكبر حاضنة في لوكسمبورغ لشركات التكنولوجيا
املالية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتقدم الحاضنة سلسلة من الخدمات من
بينها :إيجارات جذابة ومرنة ،وعدد كبير من مرافق التكوين وتواجد حزمة استشارية
مثيرة لالهتمام توفر الوصول إلى الجهات الفاعلة الرئيسية في عدد من املجاالت
الحاسمة بالنسبة للشركات الناشئة (املجاالت القانونية ،واملوارد البشرية،
واملحاسبة ،والضرائب ،وتمويل الشركات ،الخ .).وتمثل شبكة «بنب باريب ا �BNP Pa
 »ribasالدولية الواسعة التي تشتمل على حاضنات في فرنسا والواليات املتحدة
وبلجيكا وتركيا ،فضال عن خبراء رصد للتكنولوجيا ،ميزة فريدة من نوعها تقدمها
«لوكس فيوتشى الب» ألعضائها .وتحدث في املختبر فعاليات منتظمة تتعلق
بالنظم اإلیکولوجیة للشركات الناشئة .وبحلول نهاية عام  ،2015استضاف «لوكس
فيوتشى الب»  26شركة ناشئة من أكثر من  13جنسية مختلفة.
ملزيد من املعلومات يرجى تفحص :
.www.luxfuturelab.lu

 8.8التمويل

التمويل املالئم للمشروع هو أحد مفاتيح النجاح .وتعتبر عموما نسبة الثلث من
رأسمالك الخاص والثلثين الباقيين من رأس مال خارجي حالة مالية سليمة لبدء
واعد في األعمال التجارية.
وبالتوازي مع الطلبات املقدمة إلى املؤسسات املالية ،يمكن أن يتوجه أصحاب
املشاريع املستقبلية كذلك إلى املؤسسة الوطنية لالئتمان و االستثمار (Société
 ).Nationale de Crédit et d’Investissement, S.N.C.Iالتي تقدم عددا من وسائل الدعم ،بما
في ذلك قروض املعدات ،والقروض املتوسطة و الطويلة األجل ،والقروض الالزمة
لتأسيس أو استرداد أو االستحواذ على املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم.
كما يمكن أن تشكل تعاونية غرفة التجارة لضمانات القروض( (�Mutualité de Caution
 )nement et d’Aide aux Commerçants or MCACشريكا مهما لجمع التمويل املطلوب
ملشروع استثماري .إذا لم تتمكن من تقديم ضمانات كافية ،يمكن أن تقوم
شركة  MCACبدور الضامن للبنك فيما يتعلق بجزء من القرض املصرفي املمنوح.
تم تصمیم تدخل  MCACالستکمال االلتزامات التي تم التعھد بھا من قبل مقدم
الطلب و املمولین اآلخرین الذین یتعین على كل واحد منهم تحمل جزء من املخاطر
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املالیة .يوفر ضمان  MCACلرائد األعمال أداة حيوية لدعم طلبات القروض املصرفية.

 8.9الدعم املالي

وإلى جانب القروض القابلة للسداد التي تمنحها املؤسسة الوطنية لالئتمان
واالستثمار ( ،).S.N.C.Iتقدم لوكسمبورغ مجموعة واسعة من الدعم العام للشركات
واملستثمرين .ويتألف الدعم املقدم في معظم األحيان من منح تندرج ضمن نطاق
ما يسمى بقانون إطار املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم (Loi-cadre des classes
.)moyennes
ومع ذلك ،هناك أنواع متعددة من الدعم ،التي قد تختلف على نطاق واسع حسب
أنشطة الشركة .ولذلك ،يجب عليك االتصال بمؤسسة إسباس أونتوربرايس Espace
 Entreprisesالتابعة لغرفة التجارة أو التعاونية لضمانات القروض
( )Mutualité de Cautionnement et d’Aide aux Commerçants or MCACللحصول على
معلومات حول الدعم الذي قد يكون متاحا .ومع ذلك تود غرفة التجارة أن تشير إلى
أن قرارات االستثمار ينبغي أال تعتمد أبدا على إمكانية تأمين املعونة .يجب أن تكون
جميع املشاريع قابلة لالستمرار من تلقاء نفسها.

8.10

الشكل القانوني

أيا كان حجم وطبيعة النشاط املخطط له ،يجب اتخاذ قرار بشأن الشكل القانوني
األكثر مالءمة للمشروع :التجارة بشكل منفرد أو من خالل كيان مؤسسي؟
يلخص الجدول التالي الستة أنواع من الشركات التجارية املوجودة في لوكسمبورغ
والفوارق القانونية الرئيسية بينها.
إذا لزم األمر ،يمكن ملستشاري غرفة التجارة تزويدك بمزيد من املعلومات
التفصيلية عن االختالفات بين هذه األنواع من الشركات واآلثار املترتبة عنها.
• ( )1ضريبة الدخل الشخصي
• ( )2ضريبة دخل الشركات
• * راجع مؤسسة الشخص الواحد
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أنواع الشركات التجارية
شركة
التوصية
البسيطة

شركة
تضامن
ما يعادله بموجب القانون
اللوكسمبورغي  /الفرنسي

الشركة
خفية االسم

الشركة ذات
مسؤولية
محدودة

شركة
التوصية
باألسهم

société en
nom collectif
)(s.e.n.c.

société en
commandite simple
)(s.e.c.s.

société ano)nyme (s.a.

ما يعادله بموجب القانون
األملاني

offene handels- gesellschaft
)(ohG

Kommanditgesellschaft
)(KG

aktiengesellschaft

Kommanditgesellschaft
auf aktien
)(KGaa

ما يعادل بموجب القانون
البريطاني  /األمريكي

partnership

limited
partnership

public company or
corporation

partnership
limited by
shares

عقد التـأسيس
نشر بنود عقد
الشراكة

société en
commandite
par actions
)(s.e.c.a.

société à
responsabilité limitée
)(s.à r.l.

société coo)pérative (s.c.

Gesellschaft mit
beschränkter haftung
)(Gmbh

Genossen)schaft (eG

limited liability
company

مستند
موثق
أو خاص

مستند
موثق
أو خاص

مستند
موثق

مستند
موثق

مستند
موثق

مقتطفات

مقتطفات

بالكامل

بالكامل

بالكامل

بالكامل

2

2

2

2

-

-

غير
محدودة

مسؤولية
غير
محدودة /
محدودة

محدودة

نقل ملكية األسهم

محظور

محظور

حر

محظور  /حر

املعاملة الضريبية

ضريبة الدخل
الشخصي ()1

ضريبة الدخل
الشخصي ()1

ضريبة دخل
الشركات ()2

ضريبة دخل
الشركات ()2

مسؤولية الشركاء

cooperative
company
مستند
موثق
أو خاص

الحد األدنى لعدد الشركاء
الحد األدنى لرأس املال

)(aG

شركة
تعاونية

30،986.69
يورو

7

)*1(2
-

30،986.69
يورو

12،394.68
يورو

مسؤولية
غير
محدودة /
محدودة

محدودة
منظم

محظور

ضريبة دخل
الشركات ()2

ضريبة دخل
الشركات ()2

يحددها
القانون
األساسي

 8.11إسباس إنتربريسس

يمثل مركز املعلومات «إسباس إنتربريسس» نقطة اتصال غرفة التجارة برجال
األعمال .وهو محطة-توقف-واحدة لجمع وتوفير املعلومات حول اإلجراءات اإلدارية
املختلفة التي يجب املرور بها من أجل إنشاء أعمال تجارية .وينطبق ذلك ،على وجه
الخصوص ،على ترخيص التأسيس ،الذي يتعين طلبه من املديرية العامة للمشاريع
الصغيرة واملتوسطة الحجم واألعمال الحرة .يساعد مركز املعلومات على تجميع
مستندات الطلب ويشرف على إجراءات تقديم الطلب.
وفيما يلي الوثائق التي يجب تقديمها:
• ملء استمارة الطلب للحصول على ترخيص التأسيس (رابط إلى التطبيقwww.// :
( guichet public.lu/entreprises/en/index.htmlباللغة الفرنسية واألملانية)
• طابع ضريبي بقيمة  24يورو
• إثبات توفر املؤهالت املهنية املطلوبة في صاحب الطلب (سيتم التحقق من
االمتثال لهذه املتطلبات عند تقديم طلب رخصة العمل)
• تصريح موقع بخصوص مساهمات هامة ،إن وجدت ،أو أي وظائف إدارية عقدت
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سابقا مع شركات بلوكسمبورغ {الرابط الستمارة التصريح (تصريح على الشرف)
�http://www.guichet.public.lu/ entreprises/catalogue-formulaires/autorisa
tion-etab- lissement/declaration-honneur/declaration-honneur_ FR.pdf
باللغة الفرنسية}
• شهادة تحت القسم ألغراض التحقق من عدم اإلفالس ،يمكن أن يقوم به أحد
كتاب العدل العديدين في لوكسمبورغ ،ومقتطف من سجل السوابق العدلية ملقدم
الطلب من بلد إقامته ،كالهما حديث التاريخ ،مطلوبان لغير املقيمين واملقيمين
في لوكسمبورغ ملدة تقل عن  5أشهر
• صورة من بطاقة هوية صاحب الطلب
• يمكن االطالع على تفاصيل املتطلبات الخاصة حسب نوعية النشاط التجاري عبر
املوقع:
http://www.guichet. public.lu/entreprises/en/creation-developpement/ autorisation-etablissement/index.html
(باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية)
(ملزيد من التفاصيل حول إجراءات الطلب ،راجع الفصل ‹ 9رخصة األعمال›)
من املستحسن االطالع على «أدوات بدء األعمال» التي يمكن تحميلها من
صفحة «إسباس إنتربريسس» من املوقع ( www.cc.luباللغة اإلنجليزية والفرنسية
واألملانية).
وبصرف النظر عن طلب الحصول على ترخيص التأسيس ،فإن صاحب املشروع الجديد
عليه عادة القيام بالواجبات التالية:
• يجب على الشخص الذي سيقوم بنشاط تجاري أو صناعي باسمه أن يتم تسجيله
في سجل الشركات
( .).Registre de Commerce et des Sociétés/R.C.S.Lيمكن االطالع على مزيد من
املعلومات عبر موقعه اإللكتروني ( www.rcsl.luباللغة اإلنجليزية والفرنسية
واألملانية).
• يجب تسجيل الشركة في سجل الشركات ( ).R.C.S.Lوإيداع بنود القانون األساسي.
بالنسبة للشركات التي تم تجسيدها بسند موثق ،يعتني كاتب العدل بجميع
اإلجراءات الشكلية .ويتولى سجل الشركات ترتيب النشر في الجريدة الرسمية
(ميموريال .)C Memorial
وتكون عادة التسجيالت التالية مطلوبة أيضا:
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 التسجيل في إدارة النطاقات ()Administration de l’Enregistrement et des Domainesألغراض ضريبة القيمة املضافة
 اإلخطار األولي لدائرة اإليرادات ()Administration des Contributions Directes اإلخطار األولي بمركز الضمان االجتماعي (Centre Commun de la Sécurité Sociale/.).C.C.S.S
باإلضافة إلى ذلك ،تقدم مجموعة البنك الدولي مخططا مبسطا لعمليات التسجيل
والطلب في لوكسمبورغ ،بما في ذلك التوقيت والتكاليف باللغة اإلنجليزية
والفرنسية واألملانية والبرتغالية واالسبانية في املوقع
http://www.doingbusiness.org/data/explo- reeconomies/luxembourg/starting-a-business
وباإلضافة إلى هذه الواجبات األساسية ،قد تكون هناك أيضا إجراءات رسمية أخرى
يجب مراعاتها ،وقد يكون بعضها واسع النطاق ومعقدا .يمكن ملركز معلومات
«إسباس إنتربريسس» تزويدك بمزيد من املعلومات التفصيلية ،ومساعدتك في
تجميع مستندات طلبك للحصول على ترخيص التأسيس ودعمك خالل جميع
اإلجراءات اإلدارية .وهناك أيضا مجموعة متنوعة من املواقع على شبكة اإلنترنت
توفر معلومات شاملة واستمارات الطلب يمكن تحميلها من (www.entreprises.lu
باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية).

8.12

الرخصة التشغيلية

باإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،فــإن العديــد مــن الشــركات تحتــاج أيضــا إلــى رخصــة
تشـ�غيلية خاصـ�ة ،تعـ�رف عـ�ادة بترخيـ�ص كومودو-إنكومـ�ود و �Commodo-Incom
 ، modoوهــو مــا يفــرض االمتثــال للمعاييــر املتعلقــة بحمايــة البيئــة ،والســامة
الصناعيــة وحمايــة األحيــاء املجــاورة.
وتتعلق هذه التدابير أساسا بما يلي:
• شركات التصنيع
• األنشطة الصناعية التي تزيد عن حجم معين
• املطاعم التي تتسع ألكثر من  50شخصا
• الفنادق وما إلى ذلك.
وبمــا أن املوضــوع معقــد جــدا ،يجــب عليــك االتصــال بالجمعيــة املهنيــة املناســبة ،إدارة
البيئيــة ( ،)Administration de l’Environnementأو هيئــة تفتيــش العمــل واملناجــم
(.)Inspection du Travail et des Mines/ ITM
كرائــد أعمــال مســتقبلي ،يجــب عليــك أن تحصــل علــى ترخيــص التأســيس ورخصــة
التشــغيل (إن لــزم األمــر) إذا كنــت ترغــب فــي القيــام بــأي نشــاط تجــاري.
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 8.13الطاقم

إن أي شــركة ترغــب فــي توظيــف عامليــن جــدد ملزمــة بإخطــار الوكالــة الوطنيــة
للتشــغيل ( )Administration de l’Emploi/ADEMبــأي وظيفــة شــاغرة( www.adem.lu :خــط ســاخن
لالتصــاالت الفوريــة والتعيينــات متــاح باللغــة االنجليزيــة ،وكذلــك الفرنســية واألملانيــة).

يشـ�مل املركـ�ز املشـ�ترك للضمـ�ان االجتماعـ�ي(  (o�S étirucéS al ed nummoC ertneC
 ).S.S.C.C /elaicمركــز املعلوماتيــة والتســجيل ويتلقــى مســاهمات لجميــع مؤسســات
الضمــان االجتماعــي .وهــو متواجــد لضمــان أن أولئــك املؤمنيــن قــد تــم تســجيلهم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فهــو مســؤول عــن تحديــد والتحصيــل اإلجبــاري وإجــراء الحســابات
وتوزيــع مســاهمات التأميــن الصحــي والتأميــن ضــد الحــوادث والتأمينــات التقاعديــة
واملســاهمات فــي التأميــن علــى الرعايــة الصحيــة واملســاهمات فــي الجمعيــة
التعاونيــة لتأميــن أصحــاب العمــل (.)srueyolpme sed étilautuM
(راجع الفقرة  8.31عن تفاصيل االتصال)

 1.13.8التدريب املســتمر
غرفــة التجــارة هــي أحــد مؤسســي «دار التجريــب  ،»gniniarT fo esuoHالشــريك املرجعــي
للتدريــب املهنــي التأهيلــي فــي ســوق لوكســمبورغ .مــن خــال الجمــع تحــت نفــس
العالمــة التجاريــة ،لعــروض تدريــب معهــد لوكســمبورغ للتجــارة (rof loohcS gruobmexuL
 )CSL – eceremmoCومعهد لوكســمبورغ للتدريب املصرفي n�ab notiamrof ed tuttisnI‘ L
- ))LBFI – gruobmexuL eriacمؤسســتا التدريــب التاريخيــة لغرفــة التجــارة ورابطــة البنــوك
واملصرفييــن بلوكســمبورغ علــى التوالــي -توفــر «دار التدريــب» مجموعــة واســعة جــدا
مــن الــدورات التدريبيــة تتوافــق مــع احتياجــات الشــركات واملوظفيــن وســوق العمــل
ككل .ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى الذهــاب إلــىul.csl.www ul.gniniarftoesuoh.www :
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جدول املساهمات في الضمان االجتماعي
(اعتبارا من  1أغسطس - 2015مؤشر )775،17
يلخص الجدول أدناه إسهامات الضمان االجتماعي املطبقة حاليا في لوكسمبورغ.
فرع التأمين

تأمين التقاعد
حصة الصندوق الوطني للتأمين الصحي

العاملون لحســابهم الخاص

الموظفين
النسبة

حصة صاحب
العمل

حصة الموظف

النسبة

%16

%8

%8

%16

%6.1

%3.05

%3.05

%6.1

()1

()caisse nationale de santé

منها :الرعاية الصحية

%5.6

%2.8

%2.8

%5.6

منها :المزايا النقدية

%0.5

%0.25

%0.25

%0.5

حصة نظام تأمين شركة المنفعة المتبادلة

فئة المخاطر

()mutualité

()2

التأمين ضد الحوادث

%1,10

%1,10

الصحة في مكان العمل

)4( %0.11

%0.11

)5( %0.10

%0.10

 )6( 45يورو

 45يورو

تأمين الرعاية الطويلة المدى

)7( %1.4

%1.4

موازنة مؤقتة لضريبة الميزانية

%0.50

()3

%1,10

)8( %1.4
)9( %0.50

)10( %0.50

 2.13.8التزامــات الضرائــب واملحاســبة والضمــان االجتماعي
تتسم مشاريع املالك الواحد والشراكات بالشفافية من وجهة نظر الضرائب،
أي أن ضريبة الدخل تفرض على صاحب املشروع أو الشركاء .ويتوقف العبء
الضريبي على ظروف دافعي الضرائب .وتبلغ نسبة الحد االدني  ،٪8وترتفع
تدريجيا إلى نسبة الضريبة الحدي حوالي .٪38
ولكــن الشــركات تخضــع للضريبــة ككيــان واحــد .وهــم خاضعــون لضريبــة الشــركات
والضرائــب التجاريــة البلديــة .ويبلــغ عــبء الضرائــب اإلجمالــي عمومــا أقــل بقليــل
مــن .٪30
تصــدر دائــرة اإليــرادات ( )Administration des Contributions Directesكتيبــا عــن
الضرائــب املباشــرة فــي لوكســمبورغ ،ويمكــن تنزيلــه مــن صفحــة «التشــريعات
( »legislationnالقواعــد والقوانيــن التنظيميــة) علــى املوقــع الشــبكي �www.im
( potsdirects.public.luباللغــة الفرنســية).
ويمكن االطالع على إطار القواعد والقوانين التنظيمية املتعلقة بضريبة
القيمة املضافة على املوقع الشبكي ( www.aed.public.luباللغة الفرنسية).
( )1القاعــدة :صافــي األربــاح مــن نشــاط للحســاب الخــاص علــى النحــو املشــار إليــه
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فــي التشــريع الضريبــي (القانــون الدولــي ،املــادة .)10
( )2فئات املخاطر لشركة التأمين املتبادل هي كما يلي:
معدل التغيب املالي ٪2.50 > ٪2.50- ٪1.60 > ٪1.60- ٪0.65 > ٪0.65- ٪0
معدل املساهمة املقدرة٪3.04 - ٪1.94 - ٪1.32 - ٪0.51 :
( )3يمكــن أن يختــار العاملــون لحســابهم الخــاص أن يكونــوا مســجلين أو غيــر
مســجلين فــي نظــام تأميــن املنافــع املتبادلــة
( )4فقــط للشــركات املنخرطــة فــي الخدمــة الوطنيــة للصحــة فــي مــكان العمــل
(( )Service National de Santé au Travail SNSTالنســبة املفروضــة علــى الدخــل
املكتســب).
( )5فقــط للشــركات املنخرطــة فــي الخدمــة الصحيــة فــي مكان العمــل الصناعي
(( )Santé au Travail de l’Industrie – STIالنســبة املفروضة على الدخل املكتســب).
( )6فقط للشركات املنخرطة في رابطة الصحة في مكان العمل الخاصة
بالقطاع املالي
(( )Association pour la Santé au Travail du Secteur Financierاملساهمة
اإلجمالية لكل موظف).
( ٪1.4 )7مــن املرتــب اإلجمالــي بعــد خصــم ربــع مبلــغ الحد األدنى لألجــور (480.74
يورو).
( ٪1.4 )8من املرتب اإلجمالي.
( ٪0.5 )9من املرتب اإلجمالي بعد خصم الحد األدنى لألجور ( 1922.96يورو)
( ٪0.5 )10مــن املرتــب اإلجمالــي بعــد خصــم  3/4من الحد األدنــى لألجور (1442.22
يورو)
يرجــى مالحظــة أن الحــد األقصــى إلســهامات الضمــان االجتماعــي يتوقــف عنــد
نســبة  5أضعــاف الحــد األدنــى لألجــور ،أي :
 € 9614.82يورو شهريا أو  € 115377.84سنويا.
فقط تأمين الرعاية على املدى الطويل غير محدود.
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 معلومــات االتصال3.13.8
غرفة التجارة في دوقية لوكسمبورغ الكبرى
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg :العنوان
7, rue Alcide de Gasperi L-2981 Luxembourg
)+352( 42 39 39 - 1 :الهاتف
www.cc.lu
منطقة األعمال التجارية إسباس إنتربريسس
Espace Entreprises
)+352( 42 39 39 - 330 :الهاتف
entreprises@cc.lu :البريد اإللكتروني
www.cc.lu
منصة تبادل األعمال
Bourse d’entreprises
)+352( 42 39 39 - 338 :الهاتف
bourse@cc.lu :البريد اإللكتروني
www.cc.lu
قسم االقتصاد
Département économique
)+352( 42 39 39 - 350 :الهاتف
eco@cc.lu :البريد اإللكتروني
www.cc.lu
معهد لوكسمبورغ للتجارة
Luxembourg School for Commerce
7, rue Alcide de Gasperi L-2981 Luxembourg
)+352( 42 39 39 - 220 :الهاتف
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)+352( 42 83 26 :الفاكس
info@lsc.lu :البريد اإللكتروني
www.lsc.lu
دار التكوين
House of Training
7, rue Alcide de Gasperi
BP 13 - L-2010 Luxembourg
)+352( 42 50 16 - 1 :الهاتف
)+352( 46 50 19 :الفاكس
customer@houseoftraining.lu :البريد اإللكتروني
www.houseoftraining.lu
الوكالة الوطنية للتشغيل
L’Agence pour le développement de l’emploi
10, rue Bender
L-1229 Luxembourg
)+352( 47 85 300 :الهاتف
www.adem.public.lu
دائرة التسجيل والنطاقات
Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Bureau des sociétés
Centre administratif Pierre Werner
13, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
)+352( 26 68 39 40 - 1 : الهاتف
)+352( 26 68 39 40 - 40 : الفاكس
lux.soc@en.etat.lu :البريد اإللكتروني
www.aed.public.lu
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)مكتب الضرائب (األداء على القيمة املضافة
Bureau d’imposition
1-3, avenue Guillaume
B.P. 31
L - 2010 Luxembourg
)+352( 44 90 5 - 1 : الهاتف
)+352( 44 90 55 56 : الفاكس
lux.dom@en.etat.lu :البريد اإللكتروني
www.aed.public.lu
 الضرائب املباشرة- دائرة اإليرادات
Administration des Contributions Directes
45, boulevard Roosevelt
L-2982 Luxembourg
)+352( 40 800 - 1 : الهاتف
)+352( 40 80 02 02 2 : الفاكس
info@aed.public.lu :البريد اإللكتروني
www.impotsdirects.public.lu
مبادرة األعمال
 غو،3 ،2 ،1 مسابقة خطط األعمال اإلقليمية
Parcours interregional de Plans d’Affaires 1, 2, 3, GO
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
)+352( 42 39 39 - 273 :الهاتف
123go@cc.lu :البريد اإللكتروني
www.123go-networking.org
CCSS مركز الضمان االجتماعي
Centre Commun de la Sécurité Sociale
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125, route d’Esch
L-2975 Luxembourg
)+352( 40 14 11 :الهاتف
)+352( 40 44 81 :الفاكس
www.ccss.lu
clc اتحاد التجارة
clc - Confédération luxembourgeoise du commerce
7, rue Alcide de Gasperi
B.P. 482
L-2014 Luxembourg
)+352( 43 94 44 :الهاتف
)+352( 43 94 50 :الفاكس
info@clc.lu :البريد اإللكتروني
www.clc.lu
اتحاد األعمال بلوكسمبورغ- فيديل
FEDIL – Business Federation Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
B.P. 1304
L-1013

Luxembourg

)+352( 43 53 66 - 1 :الهاتف
)+352( 43 23 28 :الفاكس
fedil@fedil.lu :البريد اإللكتروني
www.fedil.lu
 مركز معلومات- شباك موحد للشركات الصغيرة و املتوسطة الحجم
لألعمال
Guichet Unique PME – Business Information Center
11,

Duarrefstrooss
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L-9766 Munshausen
)+352( 92 99 36 :الهاتف
)+352( 92 99 85 :الفاكس
info@guichetunique.lu :البريد اإللكتروني
www.guichetunique.lu
هورسكا
)(الفنادق واملطاعم و املقاهي
HORESCA - Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers
7, rue Alcide de Gasperi
B.P. 2524, L-1025 Luxembourg
)+352( 42 13 55 - 1 :الهاتف
)+352( 42 13 55 - 999 :الفاكس
mail@horesca.lu :البريد اإللكتروني
www.horesca.lu
لوكس إينوفاتسيون
Luxinnovation
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
)+352( 43 62 63 - 1 :الهاتف
)+352( 43 81 20 :الفاكس
info@luxinnovation.lu :البريد اإللكتروني
www.luxinnovation.lu
 وزارة،املديرية العامة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال
االقتصاد
Direction générale PME et entrepreneuriat
Ministère de l’Économie
19-21, boulevard Royal
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L-2914 Luxembourg
)+352( 24 78 47 15 / 24 78 47 17 : الهاتف
24 78 47 18 / 24 78 47 24
)+352( 24 78 47 40 :الفاكس
info@mcm.public.lu :البريد اإللكتروني
www.mcm.public.lu
وزارة االقتصاد
Ministère de l’Economie
19-21, boulevard Royal
L - 2449 Luxembourg
)+352( 24 78 24 78 :الهاتف
)+352( 46 04 48 :الفاكس
info@eco.public.lu :البريد اإللكتروني
www.eco.public.lu
التعاونية لضمانات القروض
Mutualité de cautionnement et d’aide aux commerçants
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
)+352( 42 39 39 - 339 :الهاتف
)+352( 43 83 26 :الفاكس
www.cc.lu/mcac.htm
سجل الشركات
Registre de Commerce et des Sociétés
Centre administratif Pierre Werner
Bâtiment F
13, rue Erasme
L-2961 Luxembourg
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)+352( 26 428 - 1 :الهاتف
)+352( 26 42 85 55 :الفاكس
www.rcsl.lu
الخدمة املركزية لإلحصاء والدراسات االقتصادية
Service central de la statistique et des études économiques – STATEC
Centre Administratif Pierre Werner
13, rue Erasme
B.P. 304
L-2013 Luxembourg
)+352( 24 78 43 33 :الهاتف
)+352( 46 42 89 :الفاكس
info@statec.etat.lu :البريد اإللكتروني
www.statec.lu
املؤسسة الوطنية لالئتمان واالستثمار
Société Nationale de Crédit et d’Investissement (S.N.C.I.)
7, rue du Saint Esprit
L-1475 Luxembourg
)+352( 46 19 71 :الهاتف
)+352( 46 19 79 :الفاكس
snci@scni.lu :البريد اإللكتروني
www.snci.lu
غرفة التجارة األمريكية بلوكسمبورغ
AMCHAM Luxembourg
6, rue Antoine de Saint-Exupéry
L-1432 Luxembourg
)+352( 43 17 56 :الهاتف
)+352( 26 09 47 04 :الفاكس
info@amcham.lu :البريد اإللكتروني
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www.amcham.lu
:مراكز األعمال
REGUS Plc
26 Boulevard Royal
L-2449, Luxembourg
)+352( 22 99 57 06 :الهاتف
www.regus.com
 مساحات العمل الجماعي/ حاضنات
) (املقر الرئيسيTechnoport Belval
9, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
Technoport Foetz
Rue du Commerce
L-3895 Foetz
)+352( 54 55 80 - 1 :الهاتف
info@technoport.lu :البريد اإللكتروني
www.technoport.lu
1535°C
مركز اإلبداع بديفردانج
115a, rue Emile Mark
L-4620 Differdange
)+352( 58 77 1 - 15 35 :الهاتف
1535@dififerdange.lu :البريد اإللكتروني
لوكس فيوتشى الب
lux future lab
59, Boulevard Royal
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L-2449 Luxembourg
)+352( 42 42 38 77 :الهاتف
info@luxfuturelab.lu :البريد اإللكتروني
www.luxfuturelab.lu
مسرع شركة برايس ووترهاوس كوبرز
PwC Accelerator
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
لالتصال بمدير مسرع شركة برايس ووترهاوس كوبرز
)+352( 49 48 48 57 87 :الهاتف
cyrille.foillard@lu.pwc.com :البريد اإللكتروني
www.pwcaccelerator.com
ekodaul a.s.b.l
6, Jos Seylerstrooss
L-8522 Beckerich
)+352( 26 62 07 93 :الهاتف
info@ekodaul.lu :البريد اإللكتروني
www.ekodaul.lu
Wishbox
59, rue du X Octobre
L-7243 Bereldange
)+352( 27 84 91 75 :الهاتف
yves@wishbox.lu  أوalain@wishbox.lu :البريد اإللكتروني
www.wishbox.lu
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Nyuko
121, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
)+352( 28 84 08 - 1 :الهاتف
info@nyuko.lu :البريد اإللكتروني
www.nyuko.lu
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الفصل 9
الرخصة التجارية
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 1.9األشخاص الذين يحتاجون إلى رخصة
تجارية

وفقــا لقانــون  2أيلــول  /ســبتمبر  ،2011الــذي ينظــم االنخــراط فــي مهــن الحرفييــن،
والتجــار ،واملصنعيــن ،وبعــض املهــن الحــرة األخــرى («القانــون» مــن اآلن فصاعــدا)،
يلــزم ترخيــص التأســيس ( )autorisation d’établissementلجميــع األشــخاص الطبيعييــن
والكيانــات القانونيــة الذيــن يرغبــون فــي ممارســة بعــض املهــن و  /أو القيــام ببعــض
األنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة.
يذكــر القانــون قائمــة مــن األنشــطة التــي تســتوجب الحصــول علــى رخصــة تجاريــة.
ولذلــك ،فمــن الضــروري التحقــق مــن كل حالــة علــى حــدة ،مــا إذا كانــت األنشــطة
املقصــودة تنــدرج ضمــن نطــاق القانــون ،لتحديــد مــا إذا كانــت الرخصــة التجاريــة ضروريــة.
تمثــل األنشــطة التجاريــة األنشــطة األكثــر شــيوعا التــي تســتلزم الحصــول علــى رخصــة
تجاريــة ،كونهــا نشــاطا اقتصاديــا يقتضــي القيــام بأعمــال تجاريــة ()actes de commerce
فــي أو مــن لوكســمبورغ علــى النحــو املحــدد فــي القانــون التجــاري للوكســمبورغ.
و ُتطلب الرخصة التجارية لألنشطة الحرفية والصناعية وأصحاب املهن الحرة التالية:
• املهندسين املعماريين
• مهندسي املناظر الطبيعية
• مصممي الديكور الداخلي
• خبراء قيس األراضي  /املهندسين
• مخططي ومطوري املناطق الحضرية
• املهندسين املستقلين
• املحاسبين القانونيين (املحاسبين العامين املعتمدين)
• املحاسبين املستقلين
• مديري مؤسسة التدريب املهني املستمر
• وكالء العقارات ،مديري العقارات واملقاولين العقاريين
• املستشارين
• املستشارين االقتصاديين
• املستشارين في امللكية الصناعية
مساحي األراضي.
•
ّ
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ّ
إن املهــن الحــرة ،التــي تشــمل تقديــم خدمــات مراجعــة الحســابات والخدمــات القانونيــة
والطبيــة والصحيــة ،تخضــع للوائــح خاصــة وتتطلــب رخصــة خاصــة .كذلــك ،تخضــع جميــع
األنشــطة التجاريــة فــي القطاعيــن املالــي والتأميــن ألنظمــة خاصــة تتعلــق بالقطاعــات
املعنية.
قــد تخضــع أنشــطة أخــرى لتســجيل/توثيق خــاص بغــض النظــر عــن ضــرورة الحصــول على
رخصــة تجاريــة (مثــل الدراســات الفنيــة ومهــام التفتيــش ومستشــاري الســامة لنقــل
البضائــع الخطــرة ،ومنســقي شــؤون الســامة والصحــة فــي مواقــع البنــاء ،وخدمــات
األمــن واملراقبــة ،النقــل البــري أو املائــي أو الجــوي ،الخبــراء واملترجميــن التحريرييــن
والشــفويين ،معاهــد البحــوث الخاصــة ،املهــن االجتماعية-التعليميــة ،مواقــع املخيمــات
أو أصحــاب الفنــادق ،ومــا إلــى ذلــك).
إن مواطنــو املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة أو االتحــاد السويســري الذيــن يأتــون إلــى
لوكســمبورغ بشــكل عرضــي ومؤقــت مــن أجــل جمــع طلبيــات أو تقديــم خدمــات بمــا
يتماشــى مــع مهنهــم التجاريــة أو الحــرة ،يتــم إعفاؤهــم مــن شــرط الحصــول علــى
الرخصــة التجاريــة (باســتثناء املهندســين املعمارييــن الذيــن يحتاجــون إلــى التســجيل
فــي قائمــة مقدمــي الخدمــات العرضيــة) .ال تنطبــق هــذه الحريــة لتوفيــر الخدمــات
بشــكل عرضــي أو مؤقــت علــى األنشــطة الحرفيــة والصناعيــة ،إذ أن تعاطــي هــذه
األنشــطة يتطلــب تصريحــا مســبقا إلعــام الســلطات املعنيــة بالتأميــن املهنــي
الــذي بحــوزة املصــرح .هــذا التصريــح يبقــى ســاري املفعــول ملــدة  12شــهرا وهــو قابــل
للتجديــد.
إن مواطنــي البلــدان األخــرى أو األشــخاص عديمــي الجنســية أو حاملــي جنســية غيــر
محــددة ،وال يقيمــون فــي لوكســمبورغ ولكنهــم يأتــون إلــى لوكســمبورغ بصــورة
عرضيــة ومؤقتــة لجمــع الطلبيــات أو تقديــم الخدمــات املشــمولة بالقانــون ،يتعيــن
عليهــم الحصــول علــى الرخصــة التجاريــة.

 2.9متطلبات الحصول على الرخصة التجارية

ـادة الشــركة التــي تســعى
ينــص القانــون ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،علــى ضــرورة إثبــات مـ ّ
للحصــول علــى رخصــة التجــارة .وتتكــون املــادة أساســا مــن ( )1وجــود منشــأة تجاريــة
ثابتــة فــي دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى
( )2تبيــن إدارة فعليــة ودائمــة مــن قبــل الشــخص الــذي يحمــل الرخصــة التجاريــة .يجــب
علــى مقــدم الطلــب تقديــم مــا يكفــي ( )3مــن املؤهــات املهنيــة و ( )4النزاهــة فــي
القيــام باألنشــطة املعنيــة.
 .1اإلنشاء
فيمــا يتعلــق باإلنشــاء ،فــإن محــل إقامــة الشــركة باملعنــى الدقيــق للشــرط ال يكفــي،
بموجــب أحــكام القانــون ،للحصــول علــى رخصــة تجاريــة .تحتــاج الشــركة الكتســاب مباني
ومعــدات معينــة فــي لوكســمبورغ (كراســي ،مكتــب ،حاســوب ،هاتــف ،ومــا إلــى ذلــك)،
تتوافــق مــع طبيعــة وحجــم األعمــال التجاريــة ،وإن كان باإلمــكان ،ومــن أجــل مزيــد مــن
اليقيــن ،عنوانــا مختلفــا عــن عنــوان الوكيــل عــن اإلقامــة -وهــو مــا يدعمــه عقــد إيجــار
فعلــي .ال يشــكل عقــد اإليجــار فــي حــد ذاتــه دليــا علــى اإلنشــاء ،ولكــن يعتبــر عنصــرا
مــن بيــن العناصــر األخــرى التــي تثبتــه.
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 .2إدارة فعلية ودائمة
فيمــا يتعلــق بــإدارة الشــركة ،يجــب أن يكــون الشــخص الــذي يحمــل الرخصــة التجاريــة
موجــودا فــي مقــر الشــركة لضمــان الســير الفعــال والدائــم ألعمــال الشــركة .وهــذا
الشــرط القانونــي هــو أســاس متطلبــات اإلقامــة ،التــي بموجبهــا يجــب علــى حامــل
الرخصــة التجاريــة عــادة أن يقيــم فيمــا يســمى باملنطقــة الكبــرى (أي لوكســمبورغ
واملناطــق املجــاورة فــي البلــدان املحيطــة بهــا) .غيــر أن شــرط اإلقامــة هذا قد يســمح
فــي ظــروف معينــة باإلقامــة فــي منطقــة أخــرى .وعلــى أيــة حــال ،تتطلــب الســلطات
ضمــان إدارة الشــركة بشــكل فعــال مــن قبــل صاحــب الرخصــة التجاريــة.
يحتــاج الشــخص الــذي ســيحمل الرخصــة التجاريــة لفائــدة الشــركة إلــى عالقــة فعليــة
معهــا .وينــص القانــون علــى أن يكــون مقــدم الطلــب إمــا مالــكا أو مســاهما أو شــريكا
أو موظفــا فــي الشــركة .ومــع ذلــك ،عمليــا ،علــى افتــراض أن اإلدارة الفعليــة للشــركة
حســب املعاييــر املوضحــة أعــاه ســيتم الوفــاء بهــا ،تكــون الواليــة االجتماعيــة كافيــة
إلقامــة عالقــة فعليــة مــع الشــركة ،حتــى فــي حالــة عــدم وجــود عقــد عمــل أو أســهم
بحــوزة مقــدم الطلــب.
 .3مؤهالت مهنية
وفيمــا يتعلــق باملؤهــات املطلوبــة ،يملــي القانــون أن مقــدم الطلــب لرخصــة تجاريــة
هــو علــى معرفــة متعمقــة بــإدارة الشــركة .ويعتبــر هــذا الشــرط قــد تحقــق إذا اســتطاع
مقــدم الطلــب (أ) أن يثبــت أنــه تلقــى دورة تدريبيــة أوليــة( ،ب) ان يثبــت أنــه تلقــى
دورة تدريبيــة مكثفــة( ،ج) أن يوفــر وثائــق داعمــة تثبــت مؤهــات معادلــة ،أو (د) يقــدم
دليــا علــى أنــه قــام بأنشــطة إدارة فعليــة وقانونيــة خــال الســنوات ال  3املاضيــة.
 .4النزاهة
فيمــا يتعلــق بمعاييــر النزاهــة ،يجــب علــى املتقدميــن إثبــات أن لديهــم االســتقامة
الكافيــة ملمارســة األنشــطة االقتصاديــة املعنيــة وتقديــم تصريــح موثــق علــى
الشــرف فــي هــذا الصــدد .شــرط النزاهــة هــذا هــو أيضــا مطلــوب لحامــل أغلبيــة األســهم
واألشــخاص الذيــن يكــون لهــم نفــوذ كبيــر علــى إدارة أو تســيير الشــركة .يمكــن اثبــات
نزاهــة شــخص مــن خــال توفيــر اســتخراج الســجل الجنائــي وإفــادة مكتوبــة عــن املــاءة
املاليــة موثقــة مــن قبــل كاتــب عــدل .إذا كان مقــدم الطلــب كيــان قانونــي أو فــرع،
يجــب علــى املديريــن تلبيــة املتطلبــات املذكورة أعــاه .توقيع صاحب الرخصــة التجارية
الشــخص الــذي تقــوم عليــه الرخصــة التجاريــة والــذي عليــه الوفــاء بمتطلبــات التأهيــلاملهنــي والنزاهــة -هــو ضــروري فــي ظــل جميــع الظــروف .القانــون األساســي وقــرارات
املمثليــن القانونييــن للشــركة يجــب أن توفــر مثــل هــذه القــوة اإللزاميــة للتمثيــل.
ال يســمح لألشــخاص الطبيعييــن الذيــن ال يحملــون رخصــة تجاريــة ،بالحصــول علــى
ســلطة توقيــع مســتقلة تمكنهــم مــن إلــزام الشــركة باألنشــطة التــي تقــع ضمــن
نطــاق القانــون.
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 3.9شروط إضافية مطلوبة لبعض األنشطة

تحتــاج شــركات النقــل البــري التــي تحمــل بضائــع تزيــد عــن  3،5طــن أو الــركاب إلــى مقــر
دائــم ،وبالتالــي تمتثــل ملتطلبــات املــادة  1مــن القانــون الخــاص املــؤرخ فــي  30تمــوز
 /يوليــه  2002املتعلــق بإنشــاء النقــل البــري للــركاب والبضائــع.

ويتعين على املقر الدائم الوفاء بمتطلبات معينة:
• يجــب علــى املركبــات التــي تقــوم بالنقــل الوطنــي والدولــي أن تكــون تابعــة ملركــز
نشــاط.
• يجــب أن يتــم تنفيــذ نشــاط النقــل مــن قبــل شــركة مســتقلة أو مــن قبــل ممثــل لــه
شــخصية قانونيــة منفصلــة عــن الشــركة األم ويجــب أن تكــون مقيمــة بشــكل دائــم
فــي لوکســمبورغ.
• يجــب أن ينشــأ الربــح املحقــق مــن العمليــات التــي تقــوم بهــا هــذه الشــركة ويجــب أن
يتــم اســتالم الدفعــات هنــاك.
• يجــب تواجــد بنيــة تحتيــة دائمــة ،تحــت تصــرف الشــركة فــي األراضــي الوطنيــة لدوقيــة
لوكســمبورغ الكبــرى ،و يجــب أن تنفــذ أنشــطة الشــركة كليــا أو جزئيــا ضمــن هــذه
البنيــة التحتيــة.
يجــب أن يكــون نشــاط الشــركة علــى األراضــي الوطنيــة أكثــر مــن مجــرد مهــام تحضيريــة
أو فرعيــة أو تخزيــن بســيط للمعدات.
يجــب علــى شــركات النقــل البــري (التــي تحمــل بضائــع أو ركاب) و وكاالت األســفار
تقديــم ضمــان أو كفالــة مصرفيــة.

 4.9خصائص الرخصة التجارية
إن الرخصة التجارية شخصية بحتة.

ويعنــي ذلــك أن األشــخاص الطبيعييــن الذيــن تــم منحهــم الرخصــة التجاريــة أو األشــخاص
الطبيعييــن الذيــن ترتكــز عليهــم رخصــة الشــركة ،يجــب عليهــم القيــام بــاإلدارة اليوميــة
للشــركة شــخصيا :الوســطاء أو األشــخاص املســتخدمين كواجهــة هــم محظــورون
ويعاقبــون بعقوبــة جنائيــة.
ويتعــرض أداء األنشــطة الخاضعــة للقانــون دون الحصــول علــى رخصــة تجاريــة مســبقة
إلــى عقوبــة الســجن مــن  8أيــام إلــى  3ســنوات و  /أو غرامــة تتــراوح بيــن  250و 250،000
يــورو .وينــص القانــون أيضــا علــى أنــه يجــوز للســلطات أن تغلــق املؤسســة تحــت ظروف
معينة .
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إن األشــخاص الذيــن يقومــون بأنشــطة مســتقلة كمــا ذكــر أعــاه والتــي يلــزم الحصــول
علــى رخصــة تجاريــة فيهــا ،دون أن تكــون بحوزتهــم الرخصــة التجاريــة املذكــورة ،يعتبــرون
عمــال غيــر قانونييــن وفقــا ألحــكام املــادة  L.571-1مــن قانــون العمــل ،املانــع للعمــل
الســري ،وتنطبــق عليهــم األحــكام الجنائيــة للقانــون.
ويعتبــر العامــل أيضــا عامــا غيــر قانونــي إذا كان لديــه علــم بــأن صاحــب العمــل يفتقــر
إلــى الرخصــة الالزمــة.
ويتوجــب علــى حامــل الرخصــة التجاريــة ،عنــد الضــرورة ،الحصــول على التراخيــص والرخص
التكميليــة اإللزاميــة لتنفيذ بعض األنشــطة.
عــاوة علــى ذلــك ،تنــص املــادة  34مــن القانــون علــى وجــوب ظهــور رقــم الرخصــة
التجاريــة علــى جميــع الرســائل ،والبريــد اإللكترونــي ،ومواقــع اإلنترنــت ،وعروض األســعار،
والفواتيــر ،وواجهــات املتاجــر ،واللوحــات اإللزاميــة فــي املبانــي.
قد يكون من املفيد للمهنيين تذكير عمالئهم بهذه االلتزامات واملتطلبات.

 5.9مدة الصالحية

يتــم منــح الرخصــة التجاريــة لفتــرة غيــر محــدودة مــن الوقــت ،إال فــي بعــض الحــاالت.
تنتهــي مــدة صالحيــة الرخصــة (أ) إذا لــم يتــم اســتخدامها خــال فتــرة ســنتين مــن
تاريــخ منحهــا( ،ب) إذا تــم التخلــي عــن النشــاط فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة ،وكذلــك (ج)
فــي حالــة التصفيــة القضائيــة أو إفــاس صاحــب الرخصــة التجاريــة (املــادة  --6 28مــن
القانــون) .ويجــوز للســلطات أيضــا إلغــاء الرخصــة بنــاء علــى أســباب مشــروعة.
ويلزم الحصول على رخصة جديدة لحاملي رخصة التجارة في الحاالت التالية:
• تغيير أو تمديد األنشطة التجارية
• تغيير مدير األعمال.
إن إنشــاء فــرع أو تغييــر فــي النمــوذج و  /أو اســم النشــاط التجــاري وتغييــر املؤسســة
ال يتطلــب رخصــة عمــل جديــدة ولكــن يجــب إخطــار الــوزارة بهــذه التغييــرات فــي الشــهر
التالــي للتعديــل.

 6.9املستندات الالزمة للطلب

ُيقــدم طلــب الرخصــة التجاريــة كتابيا (باللغة الفرنســية أو اللوكســمبورغية أو األملانية)
إلــى وزارة االقتصــاد ،باملديريــة العامــة للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة واألعمــال
الحــرة ( )Direction générale PME et entrepreneuriatالذيــن يتعاملــون مــع الطلــب علــى
أســاس
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الوثائــق  /املعلومــات الــواردة فــي ملــف الطلــب ،وحســب الحالــة ،يصــدرون الرخصــة
التجاريــة.
يتضمــن الطلــب النمــاذج التاليــة املتاحــة علــى املوقــع اإللكترونــي للمديريــة العامــة
للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة واألعمــال الحــرة:
• اســتمارة الطلــب ،مــع وصــف دقيــق جــدا ألنشــطة الشــركة .ســيتم تقييــم املؤهــات
املهنيــة للمتقــدم فــي ضــوء األنشــطة املوصوفــة للشــركة .وســوف تغطــي الرخصــة
التجاريــة فقــط األنشــطة املذكــورة فيهــا .يمكــن تحميــل اســتمارة الطلــب علــى هــذا
العنوان:
http://www. Guichet.public.lu/entreprises/fr/formulaires/autorisa- tion-etablissement/demande-autorisation-etablissement/ demande-autorisation-etablissement_FR.pdf
• التصريــح علــى الشــرف الــذي يجــب أن يقــوم بــه مقــدم الطلب .يمكن تحميــل التصريح
علــى الشــرف من هــذا العنوان:
http://www.guichet.public. Lu/entreprises/fr/formulaires/autorisation-etablissement/
declaration-honneur/declaration-honneur_FR.pdf
 2تلــزم الوثائــق التاليــة إلثبــات املؤهــات املهنيــة ملقــدم الطلــب وشــرفه ،للقيــامباألنشــطة التــي ُتطلــب مــن أجلهــا الرخصــة التجاريــة:
• نســخ مــن الشــهادات الدراســية أو إثبــات للــدورات التدريبيــة املنجــزة أو الوثائــق
الداعمــة التــي تشــهد بمؤهــات مماثلــة .وبالنســبة للمهــن والحــرف الحــرة ،قــد يحتــاج
مقــدم الطلــب إلــى االعتــراف بتكافــؤ مؤهالتــه املهنيــة مقارنــة بالشــهادة املطلوبــة
فــي لوكســمبورغ .ويجــب تقديــم طلــب االعتــراف بمكافــأة املؤهــات املهنيــة لــدى
إدارة االعتــراف بالشــهادات ( )Service de la reconnaissance des diplômesالتابعــة لــوزارة
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي .ويتعيــن علــى مقــدم الطلــب أن يســجل نســخة مــن
الشــهادة فــي ســجل الشــهادات  registre des titresالــذي يحتفــظ بــه فــي وزارة التعليــم
العالــي ( ،)Ministère de l’Education Nationaleويجــب تقديــم إثبــات بــأن فتــرة التدريــب
املهنــي املطلوبــة قــد تــم إنجازهــا .يجــوز اعتبــار شــهادة التســجيل بالجمعيــة املهنيــة
املعنيــة أو الشــهادة التــي يســلمها املشــرف علــى الجمعيــة املهنيــة أو التكويــن
املهنــي وثائــق معادلــة تثبــت املؤهــات املهنيــة.
• صورة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو جواز سفره.
• سيرة ذاتية محدثة.
• الوثائــق التــي تثبــت حســن ســيرة مقــدم الطلــب ونزاهتــه ،أي إخــراج ســجل جنائــي
نظيــف ،أو شــهادة حســن الســمعة.
• إفــادة خطيــة عــن املــاءة املاليــة مــن مقــدم الطلــب (فيمــا يتعلــق بمالءتــه الخاصــة
وليــس مــاءة الشــركة كمــا قــد يكــون الحــال أحيانــا) ،علــى أن يكــون اليميــن أمــام
كاتــب عــدل فــي لوكســمبورغ أو فــي بلــد إقامتــه.
إذا كانت األنشطة ستنفذها شركة ما ،تكون الوثائق اإلضافية التالية مطلوبة:
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• نســخة مــن القانــون األساســي للشــركة املســجلة لــدى ســجل التجــارة والشــركات
بلوكســمبورغ
• نســخة مســجلة مــن قــرار مجلــس اإلدارة  /املســاهمين بتعييــن ومنــح مقــدم الطلب
صالحيــة إلزام الشــركة
• مقتطفات حديثة ومحدثة من سجل التجارة والشركات (إن وجدت).
مــن الناحيــة العمليــة ،تتوقــف الوثائق املراد إدراجها في الطلب على (أ) نوع األنشــطة
التــي يتعيــن القيــام بهــا فــي لوكســمبورغ( ،ب) حالــة مقــدم الطلــب ،و (ج) الشــركة
نفســها ،إن وجــدت .وقــد تطلــب الــوزارة ،بنــاء علــى الظــروف ،املزيــد مــن املعلومــات أو
الوثائــق (علــى ســبيل املثــال شــهادة االنخــراط فــي مؤسســات الضمــان االجتماعــي
إذا كان النشــاط قــد مــورس مــن قبــل فــي دوقيــة لكســمبرغ الكبــرى ،الــخ).
وقــد يحتــاج مقدمــو الطلبــات ،الذيــن ليســوا مــن مواطنــي املنطقــة االقتصاديــة
األوروبيــة أو االتحــاد السويســري ،إلــى الحصــول علــى رخصــة إقامــة باإلضافــة إلــى
الرخصــة التجاريــة .ويجــب تقديــم طلــب رخصــة اإلقامــة لــدى إدارة الهجــرة فــي وزارة
الشــؤون الخارجيــة.
3يجــب أن يتــم ختــم اســتمارة الطلــب بطابــع جبائــي ( )Droit de chancellerieبقيمــة 24يــورو ،و يجــب أن يكــون صــادرا عــن إدارة التســجيل ،مكتــب الحالــة املدنيــة ،أو يمكــن
ملقــدم الطلــب أن يقــدم نســخة مــن التحويــل املصرفــي بنفــس املبلــغ إلــى الحســاب
الجــاري البريــدي رقــم  IBAN LU 47 1111 0087 9262 0000حامــا املرجــع Autorisation« :
 »de commerceمــع ذكــر اســم مقــدم الطلــب.
بمجــرد توفــر جميــع الوثائــق املطلوبــة للــوزارة ،تســتغرق عمليــة تقديــم الطلــب بيــن
 2إلــى  4أســابيع تقريبــا مــن تاريــخ اعتبــار اكتمــال امللــف مــن طــرف الــوزارة .ولكــن ،قــد
تســتغرق العمليــة مزيــدا مــن الوقــت فــي حــال اعتبــرت الــوزارة امللــف غيــر كامــل تحــت
ظــروف معينــة أو طلبــت بشــكل غيــر مبــرر املزيــد مــن الوثائــق .وعلــى أيــة حــال ،عندمــا
ال تتخــذ الــوزارة قــرارا فــي غضــون  3أشــهر (أو  4أشــهر عندمــا تقــرر الــوزارة تمديــد املوعــد
النهائــي لالمتثــال للقانــون) ،يعتبــر عــدم إصــدار قــرار مــن الــوزارة معــادال إلذن ضمنــي.
(راجــع الفصــل  8مــن هــذا املنشــور للحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن «إنشــاء
مشــروع تجــاري فــي لوكســمبورغ»)
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 معلومات االتصال7.9
غرفة التجارة األمريكية بلوكسمبورغ
AMCHAM Luxembourg
6, rue Antoine Saint-Exupéry
L-1432 Luxembourg
)+352( 43 17 56 :الهاتف
)+352( 26 09 47 04 :الفاكس
info@amcham.lu :البريد اإللكتروني
www.amcham.lu
إدارة االعتراف بالشهادات الدراسية
Service de la reconnaissance des diplômes
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
18-20, Montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
)+352( 247 - 85910 :الهاتف
)+352( 247 - 85933 :الفاكس
reconnaissance@men.lu :البريد اإللكتروني
www.men.public.lu
قسم االعتماد
من التعلم السابق والتجريبي
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
18-20, Montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
)+352( 247 - 85912 :الهاتف
vae@men.lu :البريد اإللكتروني
www.men.public.lu
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 وزارة االقتصاد،املديرية العامة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة واألعمال الحرة
,Direction générale PME et entrepreneuriat
Ministère de l’Économie
19-21, boulevard Royal
L-2914 Luxembourg
)+352( 24 78 47 15 / 24 78 47 18 / 24 78 47 24 :الهاتف
)+352( 24 78 47 40 :الفاكس
info@mcm.public.lu :البريد اإللكتروني
www.mcm.public.lu
غرفة التجارة بلوكسمبورغ
Espace Entreprises
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg-Kirchberg
)+352( 42 39 39 330 :الهاتف
)+352( 43 83 26 :الفاكس
info@espace-entreprises.lu :البريد اإللكتروني
www.espace-entreprises.lu
لوكس إينوفاتسيون
Luxinnovation
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
)+352( 43 62 63 1 :الهاتف
)+352( 43 81 20 :الفاكس
info@luxinnovation.lu :البريد اإللكتروني
www.luxinnovation.lu
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الفصل 10
البحوث
في لوكسمبورغ
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 1.10نظرة شاملة عن البحث واالبتكار في
لوكسمبورغ

عرفــت لوكســمبورغ علــى أنهــا مركــز مالــي دولــي ،فضــا عــن أنهــا عاصمــة أوروبيــة،
وهــي أيضــا موقــع جــذاب وديناميكــي للبحــث واالبتــكار .فــي الوقــت الحالــي ،اختــارت
عــدة مجموعــات صناعيــة دوليــة إنشــاء مراكــز البحــث والتطويــر التابعــة لهــا فــي
الدوقيــة الكبــرى .وحتــى اآلن ،تفخــر لوكســمبورغ بتواجــد شــركات أمريكيــة مبتكــرة
شــهيرة مثــل غوديــر  ،Goodyearدوبونــت دي نيمــورس  ،DuPont de Nemoursديلفــي
أوتوموتيــف سيســتمز  ،DELPHI Automotive Systemsغوارديــان  ،Guardianميكروســوفت
 Microsoftأو أمــازون .Amazon
يمثــل التنفيــذ املســتمر لسياســة فعالــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار إحــدى أولويــات
حكومــة لوكســمبورغ .وقــد تــم القيــام باســتثمارات كبيــرة لدعــم تنميــة البحــث
والتطويــر واالبتــكار فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء .وقــد تــم إنشــاء
وتقويــة وتوطيــد البنيــة التحتيــة واالمكانيــات فــي مجــال البحــث والتطويــر واالبتــكار مــن
أجــل تعزيــز القــدرة التنافســية للدوقيــة الكبــرى .ويشــمل ذلــك إنشــاء عــدة منظمــات
للبحــوث العامــة ،وإنشــاء جامعــة لوكســمبورغ فــي عــام  ،2003ووضــع مجموعــة
تنافســية مــن تدابيــر املعونــة ،ألغــراض البحــث والتطويــر فــي القطــاع الخــاص .وقــد أدت
الزيــادة فــي األنشــطة داخــل هــذا القطــاع إلــى تعزيــز بــروز البحــث والتطويــر واالبتــكار
فــي لوكســمبورغ علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ،وقدمــت دفعــة كبيــرة للمــوارد
البشــرية العلميــة.
يشــكل تعزيــز التعــاون فــي مجــال البحــث واالبتــكار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
عنصــرا أساســيا فــي السياســة الوطنيــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار .وقــد تــم إنشــاء
مبــادرة لوكســمبورغ للتكتــل ،لتعزيــز التعــاون بيــن شــركات لوكســمبورغ ومؤسســات
البحــث فــي العديــد مــن مجــاالت التكنولوجيــا أو البحــوث .وهنــاك مبــادرة أخــرى لتعزيــز
التعــاون وجمــع مختلــف املؤسســات البحثيــة معــا علــى موقــع واحــد وهــو قــرار حكومــة
لوكســمبورغ ببنــاء مدينــة للعلــوم واالبتــكار علــى املوقــع الصناعــي القديــم فــي
بلفــال جنــوب الدوقيــة الكبــرى .ويتضمــن هــذا املشــروع الرائــد تحويــل املوقــع الصناعي
الســابق إلــى مســاحة للحيــاة والعمــل والثقافــة .إن الجهــات الفاعلــة البحثيــة الرئيســية،
بمــا فــي ذلــك جامعــة لوكســمبورغ ،ومعهد لوكســمبورغ للعلــوم والتكنولوجيــا (،)LIST
لوكــس اينوفاســيون وصنــدوق البحــوث الوطنيــة ( )FNRواملتواجــدة هنــاك.

 2.10تمويل مشاريع بحث وتطوير وابتكار
في الشركات

يمكن ملروجي مشاريع البحث والتطوير واالبتكار في القطاع الخاص أن يستفيدوا
من عدة خطط وتدابير للمعونة وضعتها حكومة لوكسمبورغ.
تشرف وزارة االقتصاد على عدة إجراءات تقدم الدعم املالي للشركات التي
تستحدث أنشطة بحث وتطوير وابتكار .ويتكيف الدعم بشكل خاص مع احتياجات
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الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم.
وتقدم لوكسمبورغ أيضا دعما ماليا للمؤسسات التي تنفذ سياسات فعالة في
مجالي البيئة والطاقة.

 3.10لوكس اينوفاسيون -الوكالة الوطنية
لالبتكار والبحث

لوكــس إينوفاســيون هــي الوكالــة الوطنيــة لالبتــكار والبحــوث فــي لوكســمبورغ .وهي
تركــز علــى تحفيــز القــدرة التنافســية القتصــاد البــاد مــن خــال البحــث واالبتــكار واالبداع
والتصميــم .كونهــا تعمــل عــن كثــب مــع املؤسســات واملنظمــات البحثيــة ،وكذلك مع
الســلطات املســؤولة عــن السياســات ذات الصلــة باالبتــكار والبحــوث ،تتواجــد الوكالــة
فــي صميــم نظــام االبتــكار والبحــث الوطنــي .توفــر لوكــس إينوفاســيون مجموعــة
واســعة مــن الخدمــات املتكاملــة واملصممــة خصيصــا للشــركات مــن كل األحجــام،
مــن الشــركة الناشــئة املبتكــرة إلــى املنظمــات البحثيــة العامــة.
تتمثل مهام لوكس إينوفاسيون فيما يلي:
• تعزيز البحوث ،واالبتكار ،ونقل التكنولوجيا ،وإنشاء شركات مبتكرة في لوكسمبورغ
• إعالم ودعم منشئي الشركات واملؤسسات واملنظمات البحثية
• دعــم الشــركات واملنظمــات البحثيــة ومروجــي املشــروعات املبتكــرة فــي كل
مرحلــة مــن مراحــل مشــاريعهم ،بــدءا مــن تحديــد احتياجاتهــم إلــى املســاعدة فــي
الحصــول علــى التمويــل وانتــاج منتــج أو خدمــة
• مساعدة وإسداء املشورة للحكومة في مجال البحث والتطوير واالبتكار
• رفع مستوى الوعي العام حول البحث والتطوير واالبتكار واالبداع والتصميم.
تديــر لوكــس إينوفاســيون مبــادرة لوكســمبورغ للتكتــل ،التــي أطلقــت فــي عــام
 ،2002والتــي تجمــع بيــن مختلــف املجمعــات وشــبكات االبتــكار التــي أقيمــت فــي
لوكســمبورغ .وتشــتمل املبــادرة علــى ســتة تجمعــات تركــز ،علــى التوالــي ،علــى
مكونــات الســيارات ،والصحــة الحيويــة ،واالبتــكار البيئــي ،وتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،وتكنولوجيــات املــواد واإلنتــاج ،والفضــاء .وتتركــز سياســة املجموعات على
خمــس ركائــز رئيســية هــي :تطويــر األعمــال ،التدويــل ،املشــاريع الرئيســية ،العالمــة
التجاريــة ،التنقيــب والترويــج .وتتمثــل إحــدى املهــام الرئيســية للمجموعــات فــي توفيــر
املعلومــات واملشــورة للشــركات األجنبيــة املهتمة بأنشــطة التنســيق فــي الدوقية
الكبــرى ،علــى ســبيل املثــال ،عــن تدابيــر الدعــم املتاحــة واملواقــع املناســبة وشــركاء
التعــاون املعنييــن .مــن خــال شــبكاتها الواســعة ،يمكــن أن توفــر املجموعــات أيضــا
إمكانيــة الوصــول املباشــر إلــى الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي كل قطــاع معنــي.
تشــكل لوكــس إينوفاســيون جــزء مــن الشــبكات املرجعيــة األوروبيــة فــي مجــال البحث
والتطويــر واالبتــكار .تمثــل الوكالــة نقطــة االتصــال الوطنيــة بيــن أفــق  ،2020برنامــج
البحــث واالبتــكار الــذي أطلقــه االتحــاد األوروبــي بـــ 80بليــون يــورو فــي عــام  ،2014ووكالة
الفضــاء األوروبيــة ( ،)ESAواملبــادرة الحكوميــة الدوليــة يوريــكا .EUREKA
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 4.10وراكسيس

توفــر وراكســيس لوكســمبورغ املشــورة والتوجيــه املجانــي للباحثيــن املنتقليــن إلى
لوكســمبورغ أو منهــا ،لتطويــر حياتهــم املهنيــة فــي مجــال االبحــاث.

وتقــدم ،علــى وجــه الخصــوص ،املشــورة األساســية ملســاعدة الوافديــن الجــدد فــي
جميــع اإلجــراءات اإلداريــة واملعلومــات العمليــة املتعلقــة بقضايــا الحيــاة اليوميــة فــي
لوكســمبورغ ،مثــل:
• الوظائــف والتمويــل علــى بوابــة وراكســيس للعمــل ،مــع خدمــة مجانيــة تســمح
للســير الذاتيــة أن ترســل علــى االنترنــت وتظهــر الوظائــف الشــاغرة فــي لوكســمبورغ
وأوروبــا ،فــي املؤسســات البحثيــة الخاصــة والعامــة (بمــا فــي ذلــك درجــات الدكتــوراه)
• التأشيرات
• اإلسكان
• الضرائب والضمان االجتماعي
• املسائل العائلية والحياة في لوكسمبورغ
وراكســيس لوكســمبورغ هــي جــزء مــن وراكســيس ،وهــي شــبكة عموميــة أوروبيــة
مــع أكثــر مــن  260مركــز خدمــة يقعــون فــي  40بلــدا.
وهدفهــا هــو تعزيــز تنقــل الباحثيــن داخــل أوروبــا وتجاههــا واملســاهمة فــي جعــل أوروبــا
مركــزا للتميــز فــي مجــال البحــوث.
تديــر جامعــة لوكســمبورغ شــبكة وراكســيس لوكســمبورغ ،بالشــراكة مــع وزارة
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،وصنــدوق البحــوث الوطنيــة ،ولوكــس اينوفاســيون،
واملختبــر الوطنــي للصحــة ،ومعهــد لوكســمبورغ للعلــوم والتكنولوجيــا ( ،)LISTومعهــد
لوكسـ�مبورغ للصحـ�ة( ( ،)LIHومعهــد لوكســمبورغ للبحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة (�LI
 ،)SERوبنك لوكســمبورغ الحيوي املتكامل ( ،)IBBLومعهد ماكس بالنك بلوكســمبورغ
للقانــون الدولــي واألوروبــي لإلجــراءات التنظيميــة (.)MPI

 5.10جهات البحث العامة

منذ إنشاء أول مراكز للبحوث العامة مع نهاية الثمانينات ،عرف املشهد البحثي
العام في لوكسمبورغ تطورا كبيرا .واليوم ،تشكل العديد من الجهات الفاعلة البيئة
البحثية العامة في الدوقية الكبرى .وتدعم عدة تدابير وتشجع إقامة عالقات تعاون
بين هذه املراكز البحثية العامة والقطاع الخاص .وتشمل الجهات الفاعلة البحثية
الرئيسية العديد من املنظمات البحثية العامة وكذلك جامعة لوكسمبورغ.
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 1.5.10جامعــة لوكســمبورغ
تأسســت جامعــة لوكســمبورغ فــي عــام  ،2003وهــي متعــددة اللغــات ،دوليــة وتركــز
علــى البحــوث .ويعتبــر التعــاون الدولــي ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بتنقــل الطــاب
واألســاتذة والباحثيــن ،أولويــة رئيســية .وتســتقطب هيئــة التدريــس أعضــاء مــن جميــع
أنحــاء العالــم ويعملــون فــي فــرق متعــددة التخصصــات .وترغــب الجامعــة فــي خدمــة
مجتمــع واقتصــاد لوكســمبورغ ،كمــكان للتفكيــر ،والتطــور إلــى قــوة دافعــة للتنويــع
االقتصــادي .تعمــل جامعــة لوكســمبورغ بـــ 3لغــات -اإلنجليزيــة والفرنســية و األملانيــة.
وتشــمل مجــاالت البحــث ذات األولويــة فــي جامعــة لوكســمبورغ مــا يلــي:
• التمويل الدولي
• نظم وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آمنة وموثوق بها وجديرة بالثقة
• نظم الطب الحيوي
• القانون األوروبي وقانون األعمال
• علوم التربية.

 2.5.10معهــد لوكســمبورغ للعلــوم والتكنولوجيــا ()List
ينشــط معهــد لوكســمبورغ للعلــوم والتكنولوجيــا ( )LISTفــي مجــاالت املعــدات والبيئة
وتكنولوجيــا املعلومــات .يدعــم املعهــد الشــركات فــي مشــاريعها االبتكاريــة مــن خــال
البحــوث التطبيقيــة ونقــل التكنولوجيــا .والهــدف مــن ذلــك هــو تمكيــن هــذه الشــركات
مــن تعزيــز تنافســيتها فــي األســواق اإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة.
يســتهدف املعهــد علــى وجــه التحديــد تلــك القطاعــات التــي تســهم إســهاما كبيرا في
تنويــع االقتصــاد بلوكســمبورغ ،وال ســيما الصناعــات التحويليــة والبنــاء واللوجســتيات
والتنقــل والتكنولوجيــا اإليكولوجيــة وتثميــن املــوارد الزراعيــة والفضــاء وخدمــات
تكنولوجيــا املعلومــات فضــا عــن قطاعــات الخدمــات العامــة والرعايــة الصحيــة.
تــم إنشــاء املعهــد مــن االندمــاج بيــن مراكــز البحــوث العموميــة غابرييــل ليبمــان Gabriel
 Lippmannو هنــري تــودور  .Henri Tudorانطلقــت للعمــل منــذ  1كانــون الثانــي  /ينايــر
 ،2015يســتفيد املعهــد مــن كفــاءات ودرايــة هذيــن الفاعليــن الرئيســيين فــي أبحــاث
لوكســمبورغ ،الذيــن أنشــئا فــي عــام .1987
الهــدف مــن ذلــك هــو تضافــر الجهــود وتركيزهــا علــى املواضيــع البحثيــة املســتهدفة،
مــن أجــل تحقيــق نتائــج ذات قيمــة واهميــة كبيــرة ،وبالتالــي تعزيــز الرؤيــة الدوليــة
للبحــوث فــي لوكســمبورغ ،فضــا عــن إعطــاء زخــم جديــد إلمكانــات البحــث فــي البلــد.

3.5.10

معهــد لوكســمبورغ للصحــة ()Lih

معهــد لوكســمبورغ للصحــة هــو مركــز أبحــاث مشــهور ،يعتــرف بــه املجتمــع العلمــي
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الدولــي لتميــزه فــي مجــال البحــوث الطبيــة الحيويــة والصحــة العامــة .يتعــاون املعهــد
عــن كثــب مــع مراكــز البحــوث والجامعــات وخبــراء الصحــة واملستشــفيات املعروفــة
علــى املســتوى الوطنــي والدولــي.
يهــدف املعهــد إلــى تطبيــق البحــوث الطبيــة الحيويــة لخدمــة تطــور البشــرية ،وإقامــة
مشــاريع بحــوث علــى معاييــر أخالقيــة عاليــة ونزاهــة علميــة ،مــع االســتفادة املثلــى
مــن األمــوال العامــة.
يتم تطوير أنشطة املعهد البحثية ضمن إدارات البحوث الخمسة التالية:
• أمراض القلب واألوعية الدموية
• علم املناعة
• األورام
• الصحة العامة
• العدوى والحصانة.

 4.5.10مؤسســات البحــوث األخرى
تقوم عدة منظمات بحوثية عامة أخرى بأنشطة بحثية في لوكسمبورغ ،مثل:
معهــد لوكســمبورغ للبحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة الــذي يضطلــع فــي أنشــطة
بحثيــة أساســية وتطبيقيــة فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة ،بغــرض النهــوض باملعرفــة
وتســليط الضــوء علــى السياســات العامــة واإلجــراءات االجتماعيــة واالقتصاديــة للجهات
الفاعلــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.
معهــد ماكــس بالنــك بلوكســمبورغ للقانــون الدولــي واألوروبــي لإلجــراءات التنظيميــة
الــذي يتــدارس االتجاهــات الحديثــة فــي آليــات حــل النزاعــات مــن وجهــات نظــر مختلفــة.

 5.5.10صنــدوق لوكســمبورغ الوطنــي للبحــوث
تأسس الصندوق الوطني للبحوث في لوكسمبورغ
( )Fonds National de la Recherche, FNRعــام  ،1999وهــو يدعــم ويعــزز البحــوث العامــة في
لوكســمبورغ .ومنــذ إنشــائه ،ســعى الصنــدوق باســتمرار إلــى إيجــاد الظــروف املثلــى
فــي البحــوث الوطنيــة لتمكيــن القطــاع مــن الوصــول إلــى املعاييــر الدوليــة .وقــد أعــد
وأنجــز الصنــدوق أدوات تمويــل بهــدف تعزيــز القــدرة البحثيــة فــي لوكســمبورغ ،علــى
ســبيل املثــال ،مــن خــال اســتقطاب باحثيــن ممتازيــن ،وتعزيــز التعــاون الدولــي فضــا
عــن التعــاون العام-الخــاص ،ودعــم الباحثيــن فــي تدريبهــم علــى الدكتــوراه ومــا بعــد
الدكتــوراه ،وتعزيــز تقييــم البحــوث .كمــا أن تعزيــز الثقافــة العلميــة بيــن عامــة النــاس
والشــباب هــو أحــد أهــداف الصنــدوق.
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الفصل 11
القطاع املالي
في لوكسمبورغ
141

 1.11املركز املالي بلوكسمبورغ
1.1.11

نظــرة عامــة

تعــد لوكســمبورغ مركــزا ماليــا متنوعــا متخصــص فــي االســتثمارات عبــر الحــدود.
باإلضافــة إلــى قطاعاتهــا التقليديــة ،إدارة الثــروات وصناديــق االســتثمار ،فهــي
مركــز مالــي أوروبــي رائــد فــي قوائــم الســندات ،واألعمــال التجاريــة الدوليــة بعملــة
(الرنمينبــي) -العملــة الرســمية للصيــن  ،والعمليــات املاليــة اإلســامية وعمليــات
الدفــع اإللكترونــي .ويشــكل القطــاع املالــي أكبــر مســاهم فــي اقتصــاد لوكســمبورغ.
وباعتبارهــا ثانــي أكبــر مركــز للصناديــق االســتثمارية فــي العالــم بعــد الواليــات املتحدة،
حققــت لوكســمبورغ تقديــرا عامليــا .كمــا أنهــا أكبــر ســوق إلعــادة التأميــن فــي أوروبــا
واملركــز االول للخدمــات املصرفيــة الخاصــة فــي منطقــة اليــورو .نظــرا الســتقرارها
وتوجههــا نحــو االبتــكار والعوملــة ،فــإن مركــز لوكســمبورغ املالــي يشــكل محــورا
للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص واملؤسســاتي مــن جميــع أنحــاء العالــم.
منــذ نشــأته كمقــر لســندات اليــورو فــي الســتينيات ،تطــور مركــز لوكســمبورغ املالــي
فــي وقــت الحــق إلــى مركــز مصرفي خاص ،ثم فــي الثمانينات تطــور كمركز لصناديق
االســتثمار .وتمــت إضافــة سلســلة مــن األنشــطة املتخصصــة علــى مــدى الســنوات
العشــرين املاضيــة ،واليــوم أصبــح مركــز لوكســمبورغ املالــي متنوعــا علــى نطــاق
واســع .ويرتكــز نجــاح املركــز املالــي علــى االســتقرار االجتماعــي والسياســي بالدوقيــة
الكبــرى وعلــى اإلطــار القانونــي والتنظيمــي الحديــث الــذي يتــم تحديثــه باســتمرار،
مدعومــا بالتشــاور املنتظــم بيــن الحكومــة واملشــرع والقطــاع الخــاص .وهكــذا ،تــم
علــى مــر الســنين إنشــاء أطــر تنظيميــة خاصــة لصناديــق االســتثمار البديلــة ،وشــركات
رأس املــال املخاطــر ،وصناديــق التقاعــد الدوليــة ،وصنــدوق االســتثمار املخصــص
للمســتثمرين املؤسســيين واملطلعيــن والســندات املغطــاة والبنــوك املتخصصــة
فـ�ي إصدارهـ�ا ،ووسـ�يلة مخصصـ�ة إلدارة الثـ�روة األسـ�ري ة �la société de gestion de patri
 .)moine familial (SPFوفــي عــام  ،2002وضعــت لوكســمبورغ اإلطــار القانونــي ملكاتــب
األســرة وأنشــطتها .وفــي وقــت تحريــر هــذا التقريــر ،تــم تقديــم مشــروع قانــون بشــأن
املؤسســات العقاريــة الخاصــة املســماة « ،»patrimonial foundationsإلــى برملــان
لوكســمبورغ بهــدف توســيع هيــاكل الثــروة ووســائل االدارة املتواجــدة بلوكســمبورغ.
ويتميز مركز لوكسمبورغ املالي كذلك بثقافة قوية في حماية املستثمرين
وسياسات صارمة ملكافحة غسل األموال.
وقــد اجتــذب هــذا اإلطــار القانونــي ،املقتــرن بانفتــاح لوكســمبورغ على العالــم وموقعها
االســتراتيجي ،املصــارف الدوليــة ،وشــركات التأميــن ،ومروجــي صناديــق االســتثمار
ومقدمــي الخدمــات املتخصصــة .يتــم خدمــة جميــع الجهــات الســابقة مــن طــرف قــوة
عاملــة متعلمــة ،متعــددة اللغات والثقافــات ،لها تاريخ طويل في الخبرة املالية وتجربة
واســعة فــي تلبيــة احتياجــات العمــاء الدولييــن .باإلضافــة إلــى الســكان املحلييــن ،تقع
لوكســمبورغ فــي قلــب منطقــة جغرافيــة كبيــرة تعــرف باســم «املنطقــة الكبــرى»
(التــي تضــم لوكســمبورغ واللوريــن ( )Lorraineبفرنســا ومنطقــة الوالــون ()Walloon
ببلجيـ�كا ومنطقتـ�ي الرايـ�ن( ( )Rhine landالبالتينيــة وســارالند (�Palatinate and Saar
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 )landبأملانيــا) التــي تشــكل مصــدر قــوة عاملــة كبيــرة متعــددة اللغــات عبــر الحــدود.
يمكــن تلخيــص عوامــل النجــاح الرئيســية ملركــز لوكســمبورغ املالــي علــى النحــو
التالــي:
• الدوقيــة الكبــرى ديمقراطيــة مســتقرة تتمتــع باقتصــاد قــوي وموقــف محايــد محتــرم
فــي االتحــاد األوروبــي وفــي جميــع أنحــاء العالــم .وتخصــص مركــز لوكســمبورغ املالــي
فــي االســتثمارات الدوليــة عبــر الحــدود .وقــد اعتــادت قوتهــا املهنيــة متعــددة اللغــات
علــى التعامــل مــع ثقافــات مختلفــة وأنظمــة تنظيميــة وضريبيــة متعــددة .إن النظــام
البيئــي الشــامل لألطــراف الفاعلــة املاليــة يجعــل مــن لوكســمبورغ محطــة توقــف
واحــدة للمســتثمرين األجانــب.
• كعضــو فــي االتحــاد األوروبــي( )EUومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (،)OECD
ووجــود بيئــة تنظيميــة قويــة تركــز على حماية املســتثمرين ،تبدو لوكســمبورغ جذابة
للمؤسســات املســتثمرة؛ وهــي توفــر بيئــة عمــل مســتقرة مدعومــة باســتقرارها
االجتماعــي والسياســي.
• توفــر لوكســمبورغ مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات املاليــة التي تقدمها املؤسســات
املاليــة بمــا فــي ذلــك البنــوك وشــركات االســتثمار وشــركات التأميــن وغيرهــم مــن
املهنييــن فــي القطــاع املالــي ،بدعم من محامين ومحاســبين ومستشــارين ضريبيين
محلييــن ذوي خبــرة عاليــة ومتخصصيــن .وقــد اعتــادت القــوى العاملة املهنيــة متعددة
اللغــات فــي لوكســمبورغ علــى التعامــل مــع الثقافــات املختلفة واألنظمــة التنظيمية
والضريبيــة املتعددة.
• هيئــة الرقابــة علــى القطــاع املالــي (CSSF، Commission de Surveillance du Secteur
 )Financierوهــي هيئــة تنظيميــة حكوميــة تتســم بالفاعليــة والفعاليــة فــي مجــال
األعمــال وتعمــل علــى زيــادة تفاعــل القطــاع الخــاص.
• بحكــم موقعهــا فــي قلــب أوروبــا ،توفــر لوكســمبورغ ســهولة الوصــول إلــى املراكــز
املاليــة األخــرى ،بمــا فــي ذلــك وصــات جويــة وســكك حديديــة إلــى املــدن األوروبيــة
الرئيســية مثــل لنــدن وفرانكفــورت وباريــس وبروكســل وجنيــف وزيوريــخ .ترتبــط
لوكســمبورغ بشــبكة القطــار الســريع الفرنســية ( )TGVويقــع مطارهــا الدولــي علــى
بعــد  5.5كــم فقــط مــن املدينــة.
• باإلضافــة إلــى الجهــات الفاعلــة املاليــة األوروبيــة ،تمتلــك لوكســمبورغ عــددا كبيــرا
مــن املؤسســات املاليــة الرئيســية مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واليابــان والصيــن
وروســيا ودول أخــرى ،وهــذا التنــوع يتيــح مزيــدا مــن االســتقرار واالســتثمار العــام.
• تتســم لوكســمبورغ بانهــا محايــدة ووديــة وال تعــادي أي قطــاع مالــي تديــره أي قــوة
عمــل دوليــة ومتعــددة اللغــات.
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 2.1.11اإلشــراف املالي
لجنــة الرقابــة علــى القطــاع املالــي (Commission de Surveillance du Secteur Financier
 )CSSFهــي الجهــة املســؤولة عــن اإلشــراف علــى القطــاع املالــي وتنظيمــه ،باســتثناء
قطــاع التأميــن (انظــر الفقــرة .)11-4
وعلى وجه التحديد ،تتحمل اللجنة مسؤولية اإلشراف على ما يلي:
• مؤسسات االئتمان (مع البنك املركزي األوروبي).
• مهنيون آخرون من القطاع املالي.
• مدراء صناديق االستثمار البديلة.
• تعهدات االستثمار الجماعي.
• صناديق التقاعد.
• شركات االستثمار الخاصة (.)SICAR
• وســائل التوريــق املرخصــة التــي تصــدر الســندات املاليــة للعمــوم علــى أســاس
مســتمر.
• املمثلون االئتمانيون الذين يتعاملون مع وسائل التوريق.
• األسواق املنظمة ومشغليها.
• التسهيالت التجارية املتعددة األطراف.
• مؤسسات الدفع.
• املؤسسات املالية اإللكترونية.
• أسواق السندات املالية بما في ذلك مشغليها.
و تتمثل أهداف اللجنة فيما يلي:
• تعزيز السياسات التجارية بما يتوافق مع املتطلبات التنظيمية.
• حماية االستقرار املالي للشركات الخاضعة لإلشراف والقطاع املالي ككل.
• اإلشراف على جودة وتنظيم نظم الرقابة الداخلية.
• تعزيز جودة إدارة املخاطر.
وتتنــاول اللجنــة جميــع الطلبــات املقدمــة من املؤسســات أو األشــخاص الذين يســعون
إلــى القيــام بنشــاط مالــي فــي دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى ،وتتطلــب ترخيــص مــن
وزارة املاليــة.
وهــي مســؤولة عــن طلــب أي معلومــات تفيــد بتنفيــذ مهامهــا مــن الشــركات الخاضعــة
تحت إشــرافها.
و تمثل اللجنة لوكســمبورغ على مســتوى دولي وأوروبي في املفاوضات املتعلقة
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بالقطــاع املالــي ،وهــي مســؤولة عــن تنســيق وتنفيــذ أي الئحــة أو توصيــة دوليــة
علــى املســتوى الوطنــي .وهــي عضــو فــي لجنــة املنظميــن األوروبييــن لــأوراق
املاليــة  ،CESRولجنــة املشــرفين املصرفييــن األوروبييــن  ،CEBSوالتــي تعمــل علــى
تنســيق وتنفيــذ وتفســير توجيهــات االتحــاد األوروبــي علــى املســتوى القطــري.
ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني.www.cssf.lu :

 3.1.11مكافحــة غســيل االموال
اتخــذت لوكســمبورغ تدابيــر قانونيــة صارمــة ملنــع اســتخدام النظــام املالــي ألغــراض
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ( .)AML policyوكان آخــر هــذه التدابيــر هــو العمــل
بالقانــون الوطنــي واملعمــول بــه فــي اوروبــا ،بمقتضــى قانــون  5آب  /أغســطس 2015
(التوجيــه الرابــع ملكافحــة غســل األمــوال) .جــاء هــذا القانــون لتعديــل الئحــة البرملــان
واملجلــس األوروبــي لعــام  2012ويلغــي توجيــه البرملــان واملجلــس األوروبــي لعــام
 2005وتوجيــه اللجنــة لعــام .2006
ويأخــذ القانــون فــي الحســبان املواءمــة لتوصيــات عــام  2012الصــادرة عــن فرقــة العمــل
املعنيــة باإلجــراءات املاليــة ( ،)FATFوهــو رد فعــل علــى زيــادة حجــم األمــوال غيــر
املشــروعة فــي العالــم .وهــو يقتضــي مــن جميــع الــدول األعضــاء تنفيــذ اإلجــراءات
التشــريعية الالزمــة لتطبيــق النظــام الجديــد ملكافحــة غســل األمــوال بحلــول حزيــران /
يونيــه .2017
ُتخضــع تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال املهنييــن العامليــن بهــذا املجــال إلــى التزامــات
صارمــة فيمــا يتعلــق بالعميــل .وهــي تشــمل تحديــد هويــة العميــل ،وعنــد االقتضــاء،
تحديــد هويــة املســتفيد مــن املعاملــة أو النشــاط.
وهــي تتطلــب مــن املهنييــن واملــدراء واملوظفيــن العامليــن بهــذا املجــال ،التعــاون
التــام مــع ســلطات لوكســمبورغ املكلفــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
وعليهــم أن يقومــوا ،علــى الفــور ومــن تلقــاء أنفســهم ،بإبــاغ املدعــي العــام للدولــة
بــأي حــادث يمكــن أن يــؤدي إلــى االشــتباه فــي غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب.
وتتحمــل هيئــة الرقابــة املاليــة ( )CSSFومفوضيــة التأميــن (Commissariat aux assurances
 )CAAمســؤولية اإلشــراف علــى االلتــزام الصــارم ملوظفــي الخدمــات املاليــة بمعاييــر
والتزامــات مكافحــة غســل األمــوال.

145

 2.11القطاع املصرفي
 1.2.11مقدمــة

علــى الرغــم مــن أن أصــل النظــام املصرفــي فــي لوكســمبورغ يمكــن إرجاعــه إلــى
العــام  ،1856وهــو العــام الــذي أنشــئ فيــه مصــرف االدخــار الحكومــي (Caisse d’Epargne
 )de l’Étatوالبنــك الدولــي بلوكســمبورغ ( ،)Banque Internationale à Luxembourgإال أن
لوكســمبورغ بــدأت حقــا فــي الحصــول علــى اعتــراف دولــي منــذ الســبعينيات فصاعــدا.
قبــل تلــك الفتــرة ،كانــت صناعــة الصلــب هــي القــوة االقتصاديــة الرئيســية فــي
لوكســمبورغ ،اســتولى القطــاع املصرفــي ،وقطــاع الخدمــات بشــكل عــام ،على صناعة
الصلــب املتراجعــة .وفــي أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينات ،بــدأت البنــوك األملانيــة
الكبــرى وكذلــك البنــوك السويســرية الرئيســية الثالثــة بإنشــاء شــركات تابعــة لهــا فــي
البــاد ،ممــا مهــد الطريــق لتمركــز لوكســمبورغ كمركــز مصرفــي أوروبــي خــاص ذا
أهميــة .واليــوم ،أصبحــت بنــوك لوكســمبورغ متنوعــة للغايــة .باإلضافــة إلــى خبرتهــا
الشــهيرة فــي إدارة الثــروات ،وتقــدم البنــوك فــي لوكســمبورغ مجموعــة واســعة مــن
الخدمــات ،بــدءا مــن الخدمــات املصرفيــة لألفــراد إلــى الخدمــات املصرفيــة للشــركات
وإدارة الصناديــق وخدمــات اإليــداع.

2.2.11

الهيــكل والحجــم

كمــا هــو الحــال بالنســبة للمركــز املالــي ككل ،فــإن معظــم نشــاط القطــاع املصرفــي
يــدور حــول ركيزتيــن :قطــاع صناديــق االســتثمار والخدمــات املصرفيــة الخاصــة .إن
التفاعــل بيــن هذيــن املجاليــن مــن النشــاط هــو أمــر بالــغ األهميــة ،حيــث توفــر الخدمــات
املصرفيــة الخاصــة قنــاة توزيــع هامــة لقطــاع الصناديــق الواســع بالبــاد .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،تقــدم العديــد مــن بنــوك لوكســمبورغ خدمــات مصرفيــة إداريــة وإيداعيــه لقطــاع
صناديــق االســتثمار.
ويوجــد حاليــا فــي لوكســمبورغ  143مصرفــا منحــدرا مــن  27بلــدا مختلفــا .وهــذا يعطــي
لوكســمبورغ أعلــى تجمــع مصرفــي فــي االتحــاد األوروبــي .وتمشــيا مــع النظــرة
الدوليــة للمركــز املالــي ،فــإن الغالبيــة العظمــى مــن البنــوك فــي لوكســمبورغ هــي
شــركات تابعــة ملجموعــات دوليــة.
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عدد البنوك حسب البلد األصل

املصدر :لجنة الرقابة على القطاع املالي ( CSSFكما هو الحال في )28/02/2015

امليزانية اإلجمالي للبنك (مليون يورو)

املصدر :لجنة الرقابة على القطاع املالي ( CSSFكما هو الحال في )31/01/2015

147

جــرت العــادة أن تشــكل البنــوك مــن األصــل األملانــي الجزء األكبر من بنوك لوكســمبورغ
الدوليــة .أمــا البنــوك مــن األصــل الفرنســي ،فعلــى الرغــم مــن أن عددهــا أقــل مــن
البنــوك األملانيــة ،إال أنهــا توظــف معظــم النــاس فــي لوكســمبورغ.
فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  ،2014كانــت لــدى بنــوك لوكســمبورغ ميزانيــة عامــة
مجمعــة تزيــد علــى  737بليــون يــورو.
علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة ،كان هنــاك اتجــاه عاملــي ملحــوظ للدمــج بيــن
البنــوك .وهــذا هــو الحــال أيضــا فــي لوكســمبورغ ،حيــث انخفــض عــدد املصــارف تدريجيــا
علــى مــدى الســنوات العشــرين املاضيــة .وفــي الوقــت نفســه ،ارتفعــت العمالــة فــي
القطــاع إلــى أكثــر مــن  25،000شــخص فــي ديســمبر ( 2014املصــدر.)CSSF :

عدد البنوك

املصدر :لجنة الرقابة على القطاع املالي ( CSSFكما هو الحال في

)28/02/2015

 3.2.11فئــات مؤسســات االئتمان
عمومــا ،بشــكل عــام فــإن املؤسســات األجنبيــة الراغبــة فــي ممارســة األنشــطة
املصرفيــة فــي لوكســمبورغ تكــون بيــن خياريــن ،إمــا أن تؤســس فرعــا ،الــذي يبقــى
مــن وجهــة النظــر القانونيــة جــزءا مــن مؤسســة ائتمــان أجنبيــة ،أو أن تؤســس شــركة
متكاملــة تابعــة لهــا وفــق قانــون لوكســمبورغ .العديــد مــن البنــوك اختــارت أن تعمــل
فــي البــاد كفــروع وشــركات تابعــة علــى حــد ســواء ،مــن أجــل االســتفادة مــن مزايــا
كليهمــا.
حاليــا ،توجــد فئتيــن عامتيــن مــن مؤسســات االئتمــان فــي لوكســمبورغ :مؤسســات
االئتمــان التــي لديهــا ترخيــص مصرفــي عاملــي والبنــوك املصــدرة للســندات املغطــاة.
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 1.3.2.11البنــوك العامليــة
تمثل البنوك العاملية أكبر فئة ،بفرق كبير.
قد تكون هذه املؤسسات:
• بنــوك بموجــب قانــون لوكســمبورغ ( 100بنــك اعتبــارا مــن مــارس  ،)2015بمــا فــي ذلــك
البنــوك الريفية.
• فــروع بنــوك منحــدرة مــن دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي ( 30فرعــا اعتبــارا مــن
مــارس .)2015
• فــروع بنــوك منحــدرة مــن دول غيــر أعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي ( 9فــروع اعتبــارا مــن
مــارس .)2015
توفــر بنــوك لوكســمبورغ العامليــة مجموعــة واســعة مــن الخدمــات بمــا فــي ذلــك إدارة
الثــروات الخاصــة واملؤسســية ،التأميــن علــى الحيــاة ،الخدمــات املصرفيــة بالجملــة
والتفصيــل ،فضــا عــن مجموعــة كاملــة مــن خدمــات صناديــق االســتثمار.

 2.3.2.11البنــوك املصــدرة للســندات املغطاة
إن النشــاط الرئيســي لهــذا النــوع مــن البنــوك هــو إصــدار ســندات مغطــاة بأصــول ذات
قيمــة معادلــة .وتشــمل هــذه األصــول فــي املقــام األول رهونــا عقاريــة خاصــة وعامــة.
هنــاك ضمانــات رهنيــة منفصلــة لــكل نــوع مــن الديــون؛ واألصــول التــي تمثــل كل ضمان،
يتــم تســجيلها فــي ســجل التعهدات.
ضــد أي خطــر إفــاس للبنــك ،مــن
حاملــي الســندات املغطــاة هــم محميــون قانونــا
ّ
خــال حــق امتيــاز لتســجيل األصــول.
اعتبــارا مــن مــارس  ،2015كان هنــاك خمســة بنــوك إلصــدار الســندات املغطــاة فــي
لوكســمبورغ.

4.2.11

الخدمــات املقدمــة مــن قبــل القطــاع املصرفي

 1.4.2.11الخدمــات املصرفيــة لألفراد
نظــرا لحجــم لكســمبورغ الصغيــر ،هنــاك عــدد قليــل نســبيا مــن البنــوك املتخصصــة
فــي خدمــات التجزئــة املصرفيــة التقليديــة لعمــاء القطــاع الخــاص والشــركات الصغيــرة
واملتوســطة ،أي حســابات التوفيــر والحســابات الجاريــة ،القــروض الشــخصية ،قــروض
املنــازل ،الــخ .مثــل عمــاء الخدمــات املصرفيــة الخاصــة والعمــاء مــن الشــركات،
يســتفيد عمــاء التجزئــة فــي لوكســمبورغ مــن الخبــرة املاليــة للبــاد .وهكــذا ،علــى
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ســبيل املثــال ،الصناديــق ،علــى وجــه الخصــوص تلــك مــن نــوع ( SICAVنظــام اســتثمار
جماعــي مفتــوح العضويــة) ،تطــورت إلــى خدمــات ادخــار شــائعة فــي ســوق التجزئــة
بلوكســمبورغ.

 2.4.2.11الخدمات املصرفية الخاصة
كمركــز رائــد للخدمــات املصرفيــة الخاصــة ،تقــدم لوكســمبورغ للمســتثمرين ،مــن
األفــراد واملؤسســات علــى حــد ســواء ،مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات التجاريــة
واملاليــة .علــى مــدى عقــود ،كان مديــري الحســابات ذوي الخبــرة يقدمــون املســاعدة
للعمــاء بشــأن هيكلــة املحفظــة وقــرارات االســتثمار .ألصحــاب الثــروات ،توفــر العديــد
مــن البنــوك منهجيــة شــاملة لهيكلــة جميــع أصولهــم علــى املــدى الطويــل (األصــول
املاليــة واملهنيــة والتأميــن علــى الحيــاة والعقــارات) مــن أجــل الوصــول للضريبــة
املثلــى والتخطيــط للتــوارث .باإلضافــة إلــى ذلــك ،توفــر بنــوك لوكســمبورغ مختلــف
أشــكال الدعــم فــي التخطيــط وتنفيــذ مخططــات للحفــاظ علــى الثــروة .فالعديــد مــن
البنــوك األجنبيــة جعلــت مــن فروعهــا بلوكســمبورغ مراكــز ذات كفــاءة ومتخصصــة فــي
مجــال الخدمــات املصرفيــة الخاصــة ،وتجميــع محافــظ عمــاء محترفيــن مــن جميــع أنحــاء
العالــم.
إن الخدمــات املصرفيــة الخاصــة فــي لوكســمبورغ متخصصة للغاية فــي مجال املكاتب
العائليــة .وتتمثــل املهمــة االعتياديــة واألساســية ملكتــب األســرة فــي حمايــة ثــروة
العائلــة والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا علــى املــدى الطويــل وحتــى األجيــال املتعاقبة .إلى
جانــب إدارة الثــروات نفســها ،يمكــن أن تشــمل مجــاالت نشــاط مكاتــب األســرة وضــع
اســتراتيجية لالســتثمار وتخصيــص األصــول ،وهيكلــة الثــروة ،وتخطيــط امليــراث ،وإدارة
املخاطــر .وتشــمل الوظائــف اإلداريــة األساســية أنشــطة اإلبــاغ وتقديــم التقاريــر ،ســواء
كان ذلــك إلــى اإلدارات أو الــي أفــراد األســرة .بهــدف ضمــان جــودة عاليــة مــن الخدمــة
والحمايــة املثلــى للزبائــن ،اختــار املشــرع تنظيــم دور مكتــب األســرة واســتخدام هــذه
التســمية .وهكــذا ،أصبحــت لوكســمبورغ أول بلــد فــي أوروبــا ينشــئ وضعــا قانونيــا
لتنظيــم خدمــات مكتــب األســرة فــي كانــون األول  /ديســمبر .2012

إدارة الثروة
للوكســمبورغ بــاع طويــل فــي إدارة الثــروات وهــي اليــوم املركــز الرائــد إلدارة الثــروات
فــي منطقــة اليــورو .بجانــب املركــز املالــي ككل ،تتخصــص املصــارف الخاصــة املحليــة
واملكاتــب العائليــة فــي التعامــل مــع العمــاء الدولييــن الذيــن غالبــا مــا يكــون لديهــم
أعمــاال تجاريــة وأوضاعــا عائليــة معقــدة تمتــد عبــر عــدة بلــدان أو حتــى قــارات .ويمكــن
تقســيم األنشــطة إلــى ثــاث فئــات كبيــرة :املعامــات املصرفيــة واملشــورة
االســتثمارية وتخطيــط الثــروة.
وفــي مجــال تخطيــط الثــروات ،تقــدم لوكســمبورغ نوعيــن مــن الهيــاكل القابضــة
املصممــة خصيصــا ،التــي تســهل حمايــة األصــول وتخطيــط امليــراث علــى املــدى
الطويــل :شــركة االســتثمارات املاليــة )Société de Participations Financières (SOPARFI
و شــركة إدارة الثــروات األســرية  .Société de gestion de patrimoine familial, SPFوبالنســبة
للعمــاء األكثــر ثــراء ،تقــدم العديــد مــن املؤسســات املصرفيــة خدمــة هيكلــة الثــروة
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العامليــة التــي تشــمل جميــع أصــول العميــل (مثــل االســتثمارات ،والتأميــن علــى
الحيــاة والعقــارات) ،وتتضمــن التخطيــط األمثــل للضرائــب والتــركات.
وتشــكل إدارة املحفظــة عنصــرا هامــا آخــر فــي مجموعــة الخدمــات املتاحــة فــي
لوكســمبورغ ،فضــا عــن إدارة املخاطــر.

 3.4.2.11مؤسسات النقد والدفع اإللكتروني
مؤسســات النقــد اإللكترونــي هــي كيانــات قانونيــة يتمثــل نشــاطها الرئيســي فــي
إصــدار وســائل الدفــع فــي شــكل أمــوال إلكترونيــة .كمــا أنهــا غالبــا مــا توفر أيضــا خدمات
الدفــع .وال يجــوز لهــذه املؤسســات أن تتلقــى ودائــع مــن العمــاء إال إذا تــم تبادلهــا
مباشــرة مقابــل أمــوال إلكترونيــة .واملــال اإللكترونــي هــو بديــل إلكترونــي للقطــع
النقديــة واألوراق البنكيــة ،يســتخدم عــادة لدفــع مبالــغ محــدودة .ويجــب أن يتــم فــورا
صــرف األمــوال اإللكترونيــة التــي تحتفــظ بهــا مؤسســات النقــد اإللكترونــي بنــاء علــى
طلــب صاحــب النقــود اإللكترونيــة.
وتوجد حاليا ستة مؤسسات للنقد اإللكتروني تعمل بموجب قانون لوكسمبورغ.

 4.4.2.11الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات
مكــن تاريــخ لوكســمبورغ الطويــل فــي مجــال إدارة الثــروات عــددا كبيــرا مــن البنــوك
مــن تطويــر الخبــرات فــي مجــال تمويــل الشــركات ،لتلبيــة احتياجــات الشــركات الكبيــرة
واملتوســطة الحجــم.
تقدم دوائر تمويل الشركات في لوكسمبورغ:
• تحسين هياكل حيازة األصول.
• هياكل التمويل.
• خدمات التمويل التجاري.
• إدارة التدفقات النقدية.
• وضع خطط للمعاشات التقاعدية وخيارات األسهم.
• تقديم املساعدة في امتالك املنشئات التجارية والتصرف فيها.
• إدارة امللكية الفكرية
كمــا أنهــا يمكــن أن تســتفيد مــن خبــرة ومســاعدة العديــد مــن الشــركات القانونيــة
وشــركات التدقيــق ،لتحســين الترتيبــات التــي وضعــت لعمالئهــا.
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 5.4.2.11حفظ األوراق املالية وإدارة الصناديق
اكتســبت بنــوك لوكســمبورغ خبــرة كبيــرة فــي وظائــف ومهــام مكاتــب الدعــم الفنــي
( )Back officeوالخدمــات اإلداريــة .ونظــرا لكبــر حجــم قطــاع الصناديــق ،تخصصــت العديــد
مــن البنــوك فــي لوكســمبورغ فــي إدارة الصناديــق وحفــظ األوراق املاليــة علــى حــد
ســواء ،وتقــدم مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات بمــا فــي ذلــك وكيــل التوطيــن ،وبنــك
الحفــظ ،والوكيــل اإلداري ،وأميــن الســجالت ،ووكيــل التحويــل ،ووكيــل الدفــع .وعقــب
بــدء نفــاذ توجيهــات مديــري صناديــق االســتثمار البديلــة فــي يوليــو  ،2013اســتفادت
مصــارف لوكســمبورغ مــن خبرتهــا التاريخيــة فــي قطــاع صناديــق االســتثمار مــن أجــل
تطويــر خدمــات جديــدة مصممــة خصيصــا لتلبيــة احتياجــات صناديــق االســتثمار البديلــة.

 5.2.11حماية املودع
يجــب أن تكــون جميــع مؤسســات االئتمــان فــي لوكســمبورغ عضــوا فــي نظــام ضمــان
الودائــع .ويديــر نظــام الضمــان املتبــادل بلوكســمبورغ للودائــع النقديــة واملطالبــات
الناشــئة عــن املعامــات االســتثمارية مــن قبــل جمعيــة ضمــان الودائــع بلوكســمبورغ
( .)Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg AGDLوتتــم حمايــة ودائــع
العمــاء املصرفييــن فــي لوكســمبورغ بمبلــغ يصــل إلــى  100 000يــورو.

 6.2.11الصندوق املوحد لألزمات املصرفية
فيمــا يتعلــق بالركيــزة الثانيــة لالتحــاد املصرفــي األوروبــي ،تــم وضــع إطــار للتســوية،
بــدأت العمليــة بموافقــة مجلــس االتحــاد األوروبــي علــى التوجيــه املتعلــق بإنعــاش
املصــارف وتســوية أوضاعهــا ،ممــا يوفــر إطــارا قانونيــا منســقا للتســوية عبــر االتحــاد
األوروبــي بأكملــه.
وســيتم إنشــاء صنــدوق موحــد لألزمــات املصرفيــة تحــت رقابــة مجلــس التســوية
املوحــد ،لضمــان توفــر تمويــل متوســط األجــل ،مــن أجــل إعــادة هيكلــة البنــك .ســيتم
تمويلــه مــن مســاهمات القطــاع املصرفــي ،عوضــا عــن صناديــق التســوية الوطنيــة
فــي دول أعضــاء منطقــة اليــورو والــدول األعضــاء املشــاركة فــي االتحــاد املصرفــي،
علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي التوجيهــات املتعلقــة بإنعــاش املصــارف وتســوية
أوضاعهــا.

 3.11قطاع الصناديق بلوكسمبورغ

 1.3.11نظرة عامة

(مصــدر جميــع األرقــام :لجنــة الرقابــة علــى القطــاع املالــي  ،CSSFباســتثناء الحــاالت
املشــار إليهــا)
منــذ إنشــاء ســوق موحــدة لصناديــق االســتثمار فــي عــام  ،1985قامــت لوكســمبورغ
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بتطويــر قطــاع صناديــق اســتثمارية عامليــة املســتوى .وتتخصــص الدوقيــة الكبــرى
فــي التوطيــن واإلدارة والتوزيــع عبــر الحــدود لصناديــق االســتثمار ،وال ســيما الصناديــق
التــي تمتثــل لتشــريعات االتحــاد األوروبــي .وتشــمل هــذه األخيــرة تعهــدات االســتثمار
الجماعــي فــي األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل (أو  )UCITSومؤخــرا صناديــق االســتثمار
البديلــة (أو  )AIFالتــي تــدار مــن قبــل مــدراء االســتثمار البديــل املعتمديــن (أو )AIFM
واالســتثمار املســؤول.
إن الهيئــة التمثيليــة لقطــاع صناديــق االســتثمار هــي  ALFIرابطــة قطــاع الصناديــق
بلوكســمبورغ (انظــر الفقــرة  11.8.2للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل).

 2.3.11حقائــق أساســية عن قطــاع الصناديق
فــي نيســان  /أبريــل  ،2015كانــت لوكســمبورغ موطنــا لـــ  3 894صندوقــا اســتثماريا،
وفــرت  13966محفظــة مختلفــة (صناديــق فرديــة باإلضافــة إلــى صناديــق فرعيــة تنــدرج
تحــت إطــار مظــات) ،تــم تســويقها مــن قبــل مروجيــن مــن أكثــر مــن  69بلــدا .مــع نحــو
 3.1تريليــون يــورو مــن األصــول الخاضعــة لــإدارة ،كمــا فــي  31ديســمبر  ،2014تمثــل
لوكســمبورغ  ٪27،3مــن الســوق األوروبيــة .وعلــى هــذا النحــو فهــي ثانــي أكبــر مركــز
للصناديــق فــي العالــم ،فقــط وراء الواليــات املتحــدة.

الرســم رقــم  :5قطــاع صناديق االســتثمار األوروبية
(كما في  31ديسمبر  - 2014املصدر Efama :رابطة إدارة الصناديق و األصول
األوروبية)
uciTs & non-uciTs

البلد

لوكسمبورغ

األصول

حصة السوق

مليون
يورو

في٪

3,094,987

27.3

أيرلندا

1,661,211

14.6

فرنسا

1,584,828

14.0

ألمانيا

1,581,625

13.9

المملكة المتحدة

1,318,655

11.6

سويسرا

415,802

3.7

السويد

252,710

2.2

إيطاليا

248,397

2.2

الدنمارك

230,256

2.0

إسبانيا

229,143

2.0

أخرى

723,565

6.4

11,341,179

100.0

المجموع
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uciTs

البلد

األصول
مليون يورو

لوكسمبورغ

حصة السوق
في٪

2,642,504

33.1

أيرلندا

1,274,478

16.0

فرنسا

1,145,928

14.4

ألمانيا

995,340

12.5

المملكة المتحدة

335,960

4.2

سويسرا

296,406

3.7

السويد

248,930

1..3

إيطاليا

225,722

2.8

الدنمارك

196,299

2.5

إسبانيا

104,694

1.3

أخرى

513,035

6.4

الرسم رقم  :6األسواق الرئيسية لتوزيع صناديق لوكسمبورغ االستثمارية
(من حيث عدد عمليات تسجيل الصناديق)

املصــدر :تحليــل ليبــر ليــم وبرايــس ووترهــاوس كوبــرز فــي  13ديســمبر 2013
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وفــوق ذلــك ،تتصــدر لكســمبورغ توزيــع صناديــق االســتثمار عبــر الحــدود .فــي الواقــع،
أكثــر مــن  ٪67مــن الصناديــق الحقيقيــة العابــرة للحــدود يقــع مقرهــا فــي لوكســمبورغ.
والصنــدوق عبــر الحــدود هــو صنــدوق مســجل للبيــع فــي ثالثــة بلــدان علــى األقــل.
تســتخدم شــركات مــن جميــع أنحــاء العالــم لوكســمبورغ كبوابــة إلــى أوروبــا وبقيــة
العالــم .تبــاع صناديقهــا اآلن فــي أكثــر مــن  70بلــدا ومنطقــة مــن خــال أكثــر مــن 000
 55اتفــاق توزيــع.

 3.3.11املبــادئ القانونيــة العامــة
يتعلــق قانــون  17كانــون األول  /ديســمبر  2010بتعهــدات االســتثمار الجماعــي (قانــون
عــام  .)2010والــذي يكمــل القانــون الصــادر فــي  13شــباط  2007والــذي أنشــأ صنــدوق
االستثمار املتخصص للمستثمرين واملهنيين املؤهلين (Specialized Investment Fund
 ،)SIF Lawوقانون  15يونيو  2004املتعلق بشــركة االســتثمار في الرأس املال املخاطر
(.)Société d’Investissement en CApital à Risque SICAR Law
ويشــتمل قانــون عــام  2010على جزأين :يغطــي الجزء األول الصناديق املؤهلة للحصول
علــى جــواز ســفر الصنــدوق األوروبــي بموجــب نظــام التعهــد باالســتثمار الجماعــي فــي
األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل ،وهــو مــا يعنــي ليــس فقــط بيعهــا ألي نــوع مــن
املســتثمرين فــي دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي ،ولكــن يمكــن بيعهــا أيضــا فــي
عــدد مــن بلــدان العالــم األخــرى التــي ّ
وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة التنظيميــة
بلوكســمبورغ .ويتعيــن علــى صناديــق الجــزء األول االلتــزام بقيــود االســتثمار املفصلــة.
وتتمتــع الصناديــق املنشــأة بموجــب الجــزء الثانــي مــن قانــون  2010بقــدر أكبــر مــن
املرونــة ،ويســتخدم هــذا الشــكل علــى نطــاق واســع فــي الســوق املؤسســية.
وتســتفيد صناديــق «الجــزء الثانــي» مــن جــواز ســفر االتحــاد األوروبــي إذا كان مدراءهــا
مرخــص لهــم كمديــري صناديــق االســتثمار البديلــة وفقــا للقانــون املــؤرخ فــي  12تمــوز
 /يوليــه ( 2013قانــون .)AIFM
وحتــى  30نيســان  /أبريــل  ،2015كان هنــاك  1895صندوقــا مســجال فــي إطــار الجــزء األول
( 2،970.8بليــون يــورو فــي األصــول الخاضعــة لــإدارة) و  403صندوقــا فــي إطــار الجــزء
الثانــي ( 185.18بليــون يــورو فــي األصــول الخاضعــة لــإدارة) بلوكســمبورغ.
يجــب أن تكــون جميــع الصناديــق التــي تنــدرج ضمــن قانــون  2010و 2007مرخصــة
ومراقبــة مــن قبــل لجنــة اإلشــراف علــى القطــاع املالــي ( .)CSSFوتشــتهر هــذه اللجنــة
فــي جميــع أنحــاء أوروبــا والعالــم بمقاربتهــا التجاريــة واملهنيــة العاليــة .وهــي تقبــل
الوثائــق باللغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية أو األملانيــة.
ويجــب أن توافــق اللجنــة علــى املديريــن التنفيذيين للصندوق .ويتعيــن على الصناديق
أن تضطلــع بمهــام إدارتهــا املركزيــة أو مكتبهــا الرئيســي فــي لوكســمبورغ .إذا كان
جــواز ســفر االتحــاد األوروبــي اإلداري ينطبــق ،يكــون مديــر الصنــدوق مقيمــا فــي
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بلــد آخــر فــي االتحــاد األوروبــي  /املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة مختلفــا عــن البلــد
املتواجــد فيــه صنــدوق لوكســمبورغ .ويتعيــن أيضــا علــى املوظفيــن املســيرين أو
املديريــن أن يعينــوا بنــكا بلوكســمبورغ لإلشــراف علــى أصــول الصنــدوق (املعــروف
باســم «بنــك اإليــداع أو الحفــظ») .وتعفــى الصناديــق مــن ضريبــة الشــركات ،ولكنهــا
يجــب أن تدفــع ضريبــة اشــتراك (تعــرف باســم « )»taxe d’abonnementبنســبة  0.05٪مــن
إجمالــي أصولهــا .وتتحمــل بعــض الصناديــق (مثــل الفئــات املخصصــة للمؤسســات
املســتثمرة) نســبة مخفضــة قدرهــا  ،0.01٪والبعــض اآلخــر (مثــل متعقبــي املؤشــرات
املدرجــة وصناديــق االســتثمار املتداولــة وصناديــق األمــوال أو صناديــق التمويــل البالــغ
الصغــر) معفــى منهــا.
ويمكــن تنظيــم صناديــق االســتثمار إمــا بموجــب قانــون الشــركات (كشــركة اســتثمار
ذات رأس مــال متغيــر  »SICAV»-أو شــركة اســتثمار ذات رأس مــال ثابــت – « )»SICAFأو
فــي شــكل تعاقــدي (املجمعــات املاليــة للتنســيب fonds communs de placement – -
 .)FCPفــي حيــن أن  SICAVأو  SICAFهــي شــركة ذات مجلــس إدارة ومســاهمين ،ليــس
للـــ  FCPشــخصية اعتباريــة وتمثلــه قانونيــا الشــركة التــي تديــره.
وقــد تعتمــد الصناديــق هيــكال «مظليــا شــامال» مــع مجموعــة مــن الصناديــق الفرعيــة.
ويعامــل الصنــدوق الشــامل بوصفــه كيانــا قانونيــا واحــدا؛ غيــر أن كل صنــدوق فرعــي
يكــون مســؤوال عــن أصولــه وديونــه .وبنــاء علــى ذلــك ،قــد يكــون للصنــدوق الواحــد
صناديــق فرعيــة منفصلــة ،لــكل منهــا فلســفة اســتثمارية مختلفــة أو سياســة توزيــع
أربــاح أو مجموعــة مســتهدفة مــن املســتثمرين .ويجــوز لــكل صنــدوق فرعــي أن يختــار
عملــة تســميته .وبهــذه الطريقــة يمكــن للمؤسســين أن يطلقــوا ،علــى ســبيل املثــال،
صندوقــا فرعيــا باليــن لالســتثمار فــي اليابــان ،وآخر يجعل االســتثمارات مســمية بالدوالر
فــي الواليــات املتحــدة.

( UCITS 4.3.11صناديــق االســتثمار األوروبيــة املنســقة لألفراد)
 UCITSهــي اختصــار لـــ «التعهــد باالســتثمار الجماعــي فــي األوراق املاليــة القابلــة
للتحويــل» .وهــو يرجــع إلــى التوجيــه األوروبــي عــدد  EC/2009/65املــؤرخ فــي  13يوليــو
ـد َل مؤخــرا بالتوجيــه عــدد  .EU/2014/91وكان الهــدف األولــي للتوجيــه
 ،2009والــذي ُعـ ِّ
هــو إنشــاء ســوق موحــدة فــي جميــع أنحــاء االتحــاد األوروبــي للصناديــق املفتوحــة
لالســتثمار فــي «األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل» .ويحــدد التوجيــه املتطلبــات
املشــتركة لتنظيــم الصنــدوق وإدارتــه واإلشــراف عليــه .وهــو يفــرض قواعــد تتعلــق
باألصــول القابلــة لالســتثمار ،وتنويــع الصناديــق ،والســيولة واســتخدام الرافعــة املاليــة،
ممــا يوفــر مســتوى قويــا مــن الحمايــة للمســتثمرين .وتعتبــر صناديــق  UCITSمالئمــة
بشــكل خــاص لألفــراد العادييــن (املعروفيــن باســم «مســتثمري التجزئــة») .قــد يتــم
تنســيق الـــ ( UCITSتعهــدات االســتثمار الجماعــي لــأوراق املاليــة القابلــة للتحويــل او
النقــل) علــى شــكل  FCPأو .SICAV/SICAF
كانت لوكسمبورغ أول دولة عضو في االتحاد األوروبي نفذت توجيهات الـ  UCITSفي
عام  1988وحافظت على مكانتها الرائدة في هذا القطاع منذ ذلك الحين.
وقــد عملــت املفوضيــة األوروبيــة باســتمرار علــى تحديــث نظــام الـــ  .UCITSوفــي عــام
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 ،2002تــم إصــاح شــامل لهــذا التشــريع؛ وكان مــن أبــرز هــذه التغييــرات التوســع فــي
عــدد املنتجــات واألدوات التــي يمكــن للصناديــق أن تســتثمر فيهــا وإنشــاء جــواز ســفر
للشــركة املديــرة .وتهــدف التغييــرات التــي أدخلها ما يســمى بالتوجيه الرابــع للـ UCITS
فــي عــام  2009إلــى زيــادة الكفــاءة والقــدرة التنافســية ملنتجــات الـــ  ،UCITSوتســهيل
التوزيــع عبــر الحــدود واالدخــار مــن خــال وفــورات الحجــم .وتــم تعزيــز حماية املســتثمرين
مــن خــال زيــادة إتاحــة املعلومــات للمســتثمرين وتحســين التعــاون اإلشــرافي معهــم.
وتعــرف آخــر مراجعــة باســم « UCITSالخامــس» وســتدرج فــي القانــون الوطنــي بحلــول
منتصــف آذار  /مــارس  .2016وتركــز التغييــرات املعنيــة علــى نظــام اإليــداع واملكافــآت،
فضــا عــن العقوبــات.
ويتواصــل نمــو توزيــع صناديــق االســتثمار عبــر الحــدود بشــكل كبيــر .علــى الرغــم مــن أن
الـــ  UCITSكانــت تهــدف فــي البدايــة إلــى تســهيل تســويق الصناديــق فــي جميــع أنحــاء
االتحــاد األوروبــي ،إال أنــه يتــم االعتــراف بالعالمــة التجاريــة للـــ  UCITSباعتبارهــا املنتــج
الوحيــد لصناديــق االســتثمار املوزعــة عامليــا .ونتيجــة لذلــك ،فــإن عــددا متزايــدا مــن
مديــري األصــول ينشــئون صناديــق  UCITSباســتراتيجية توزيــع عامليــة محــددة بوضــوح.
وأصبــح هنــاك قبــول متزايــد ملثــل هــذه املنتجــات فــي بعض البلــدان في آســيا وأمريكا
الالتينيــة الـــ  UCITSوذلــك أنهــا توفــر منتجــا اســتثماريا مســتقرا وعالــي الجــودة وجيــد
التنظيــم مــع مســتويات كبيــرة مــن الحمايــة للمســتثمرين.

 5.3.11أنــواع أخــرى من صناديق االســتثمار
خــال األزمــة املاليــة لعــام  2008قــرر صنــاع السياســة األوروبيــة فــرض قوانيــن أكثــر
صرامــة علــى الصناديــق غيــر التابعــة ل (تعهــدات االســتثمار الجماعــي لــأوراق املاليــة
القابلــة للتحويــل او النقــل) ( ،)non-UCITS fundsوهــو مــا يعــرف باســم الصناديــق
االســتثمارية البديلــة (.)AIFs
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ولكــن ،خالفــا لنظــام الـــ  ،UCITSفــإن توجيــه االتحــاد األوروبــي رقــم  EU/2011/61موجــه
إلــى مديــري صناديــق االســتثمار البديلــة ( ،)AIFMsوبشــكل غيــر مباشــر فقــط إلــى
الصناديــق نفســها (فــي لوكســمبورغ :بشــكل رئيســي صناديــق الجــزء الثانــي SIFs ،و
 .)SICARsفــي ســبيل الوصــول ملزيــد مــن التنظيــم والشــفافية فإنــه يمكــن ملديــري
صناديــق االســتثمار البديلــة باالتحــاد األوروبــي املرخص لهم إدارة وتســويق صناديقهم
فــي جميــع أنحــاء االتحــاد األوروبــي.

صندوق االستثمار املتخصص

()SiF

ويعــد الـــ  SIFنظــام اســتثمار منظــم متعــدد األغــراض للمســتثمرين املؤسســاتيين
واملحترفيــن .باإلضافــة إلــى الســوق املعتــادة للمســتثمرين املؤسســاتيين
واملحترفيــن ،فــإن هــذا يفتــح صناديــق االســتثمار الخاصــة لألفــراد ذوي صافــي الدخــل
العالــي والذيــن يســتوفون متطلبــات قانــون االســتثمارات املاليــة (يجــب أن يكــون
األفــراد مصــادق علــى أنهــم «مطلعيــن» أو يســتثمرون مــا ال يقــل عــن  125،000يــورو).
ال تخضــع صناديــق االســتثمار املتخصــص لقيــود االســتثمار ولكــن يجــب أن تطبــق املبدأ
العــام لتنويــع املخاطــر؛ وتخضــع االســتثناءات الســتعراض كل حالــة علــى حــدة .كمــا ان
االلتزامــات بمــا يتعلــق بواجبــات إعــداد التقاريــر القانونيــة هــي أقــل صرامــة مــن صناديــق
الـ .UCITS
ويخضع مديرو صندوق االستثمار املتخصص وبنك اإليداع ومدقق الحسابات ملوافقة
لجنة اإلشراف على القطاع املالي ( .)CSSFوال يجوز للصندوق أن يبدأ النشاط قبل
الترخيص.
وبالتالي فإن الصندوق املتخصص هو هيكل تنظيمي «داخلي» مناسب
الستراتيجيات االستثمار البديل للمستثمرين الذين ال يتطلبون مستويات الحماية
التي يطلبها املستثمرون األفراد .وفي  30نيسان  /أبريل  ،2015كان هناك 1 596
صندوقا استثماريا متخصصا مسجل في لوكسمبورغ بمبلغ  382.53بليون يورو في
األصول الخاضعة لإلدارة.

صناديق التحوط
اعتمادا على استراتيجية االستثمار املختارة وقاعدة املستثمرين املستهدفين ،يتم
تعيين صناديق تحوط لوكسمبورغ كصناديق استثمار خاصة  ،sFISأو صناديق الجزء
الثاني أو حتى .STICU
وقد نمى قطاع صناديق التحوط في لوكسمبورغ بشكل كبير على مدى السنوات
الخمس املاضية ،وحقق نجاحا خاصا كمقر لصناديق التحوط .وقد كان ذلك مدفوعا
من قبل املؤسسات املستثمرة التي تسعى إلى إيجاد بيئة تنظيمية قوية ،ومن
قبل املروجين الذين يسعون إلى مركزية صناديقهم املؤسسية والتجزئة في
موطن واحد.
كما نشأ صندوق كبير لقطاع صناديق التحوط في لوكسمبورغ ،مدعوما بتجربة
تخصيص األصول التي تعتبر من األمور األساسية لقطاع الخدمات املصرفية الخاصة.
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رأس املال الخاص وصناديق رؤوس األموال املخاطرة
تستخدم عادة الوسائل االستثمارية التالية بلوكسمبورغ إلنشاء رؤوس أموال خاصة
أو صناديق رأسمالية مغامرة:
• صناديق االستثمار املتخصصة  sFISصيغت على شكل شراكات محدودة (عامة أو
خاصة).
• شركة االستثمار في الرأس املال ال مخاطر ،sRACISصيغت على شكل شراكات
محدودة (عامة أو خاصة).
• شراكات محدودة غير منظمة أو شركات االستثمارات املالية ( SIFRAPOSأي
الشركات القابضة).
على غرار صناديق االستثمار املتخصصة  ،SIFsفإن شركة االستثمار في الرأس املال
املخاطر SICARS
( )société d’Investissement en capital à risqueمفتوحة أمام املستثمرين
املؤسساتيين واملستثمرين «املستنيرين» .حيث تم املصادقة على إنشاؤها
بالقانون الصادر في  51يونيو  ،4002وهي ال تخضع لقيود على االستثمار ،ولكنها
فقط تستثمر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في األوراق املالية التي تمثل رأس
املال املخاطر.
وفي  03أيلول  /سبتمبر  ،8002أدرج مشرفو لوكسمبورغ  802من هذه الشركات.

صناديق االستثمار العقاري
لعبــت صناديــق االســتثمار العقــاري ( )REIFsدورًا تقليديــا فــي ســوق االدخــار األوروبــي
وتحتــل لوكســمبورغ مكانــة جيــدة فــي هــذه الفئــة مــن األصــول .توجــد مجموعــة مــن
الهيــاكل القانونيــة املتاحــة .وتوفــر هــذه الهيــاكل مرونــة فيمــا يخــص توزيــع األربــاح
ورأس املــال ،ومســتويات الرافعــة املاليــة القابلــة للتفــاوض ( ،)٪75-٪50واختيــار
املعاييــر املحاســبية وحريــة تغييــر مــزودي الخدمــات خــال فتــرة وجــود الصنــدوق.

االستثمار املسؤول
ينتقــل االســتثمار املســؤول مــن مكانــة متخصصــة إلــى مكانــة رئيســية .تظهــر
الدراســات الحديثــة أن مديــري األصــول يركــزون بشــكل متزايــد علــى منتجــات االســتثمار
املســؤول .حيــث أظهــر مســح االســتثمار األوربــي املســؤول الــذي قامــت بــه رابطــة
قطــاع الصناديــق بلوكســمبورغ  ALFIوالشــركة التعاونيــة  KPMGوالــذي نشــر فــي
مــارس  ،2015أظهــر أن األصــول املــدارة فــي منتجــات االســتثمار املســؤول وصلــت إلــى
 372بليــون يــورو فــي ديســمبر  /كانــون األول  ،2014مقارنــة بـــ  238بليــون يــورو فــي
ديســمبر  ،2012وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة  25٪فــي معــدل نمــو األصــول .ويعــزى
هــذا النمــو الكبيــر البالــغ  25٪أساســا إلــى املســتثمرين املؤسســيين.
ويقــدم الرســم املوجــود فــي أســفل الصفحــة تفاصيــل عــن أكبــر املواطــن األوروبيــة
لصناديــق االســتثمار املســؤولة.
159

صناديق االستثمار للتمويل املتناهي الصغر
ّ
إن وســائل التمويــل املتناهــي الصغــر ( )MIVsهــي أدوات اســتثمارية لجمــع األمــوال
مــن مســتثمرين اجتماعييــن أو تجــار أو مــن القطــاع الخــاص أو مؤسســاتيين ،مــن
أجــل اســتثمارها فــي أصــول التمويــل املتناهــي الصغــر .وتوجــد أكثــر مــن  105وســيلة
للتمويــل املتناهــي الصغــر ،تســتخدم مجموعــة واســعة مــن الهيــاكل القانونيــة
(املصــدر :مايكروريــت  )2014 Microrateأكثــر مــن  ٪50منهــا أدوات اســتثمارية خاضعــة
للوائــح تنظيميــة .أكثــر مــن نصــف هــذه الوســائل الخاضعــة للتنظيــم واإلشــراف تقيــم
فــي لوكســمبورغ ،مــع محفظــة تمويــل متناهــي الصغــر إجماليــة قدرهــا  4.5بليــون
دوالر أمريكــي.
ّ
إن وكالة لوكســمبورغ لوســم الصناديق (لوكســفالغ  )LuxFLAGهي منظمة مســتقلة،
غيــر هادفــة للربــح ،أنشــئت فــي لوكســمبورغ فــي يوليــو  .2006تدعــم الوكالــة تمويــل
التنمية املســتدامة بشــكل واضح للمســتثمرين.

املصدر :مسح  KPMG/ALFIلالستثمار األوروبي املسؤول 2015 /

مــن خــال منــح تســمياتها لصناديــق االســتثمار فــي قطاعــات االســتثمار املســؤول.
تقــدم حاليــا وكالــة لوكســفالغ ثــاث تســميات  -تســمية  ( LuxFLAG ESGقضايــا البيئــة
املجتمعية والحوكمة  ، )Environment, Social and Governanceتسمية ( LuxFLAG Microfinanceللتمويل
املتناهــي الصغــر) و تســمية ( LuxFLAG Environmentالبيئــة) .والهــدف مــن التســمية هــو
طمأنــة املســتثمرين بــأن صنــدوق االســتثمار املســمى يســتثمر معظــم أصولــه،
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي قطاعــات التمويــل املتناهــي الصغــر أو البيئــة
بشــكل مســؤول.
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 4.11قطاع التأمين

يوجــد فــي لوكســمبورغ قطــاع تأميــن كبيــر .وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمنتجــات
املاليــة األخــرى ،ينظــر قطــاع التأميــن بحــزم إلــى الخــارج نحــو األســواق الدوليــة.

التأمين
في  1تموز  /يوليه  ،2014كان هناك أكثر من  98شركة تأمين تعمل في لوكسمبورغ.
مــن بيــن هــؤالء ،كان  51منهــا نشــطون فــي قطــاع الحيــاة و 44فــي ســوق العقــارات
والكــوارث ،وثالثــة منهــا نشــطون فــي كال القطاعين.
بلغــت األقســاط الســنوية  32بليــون يــورو (الحيــاة 20 :بليــون ،غيــر الحيــاة 3 :بليــون،
إعــادة التأميــن 10 :بليــون).
يشــكل تأميــن الحيــاة منتــج التصديــر الرئيســي لقطــاع التأميــن ٪83.9 .مــن إجمالــي
أقســاط التأميــن تأتــي مــن مبيعــات تأميــن الحيــاة عبــر الحــدود و ٪4.4فقــط مــن
املبيعــات املحليــة .وقــد حقــق ســوق العقــارات والكــوارث اختراقــا دوليــا أقــل ،مــع
انتشــار املعامــات بشــكل متســاو بيــن املبيعــات عبــر الحــدود ( ٪6.3مــن إجمالــي
أقســاط التأميــن) واملبيعــات املحليــة (.)٪5.4
ويعمل في القطاع أكثر من  3،725شخصا.

إعادة التأمين
يوجــد أكثــر مــن  226مشــروع إعــادة تأميــن فــي لوكســمبورغ .وتهيمــن الشــركات
التابعــة او االســيرة (وهــي شــركات تقــدم خدمــات التخفيــف مــن املخاطــر للشــركة األم
أو ملجموعــة مــن الشــركات ذات الصلــة) علــى الســوق مــع اثنيــن فقــط مــن شــركات
إعــادة التأميــن بالجملــة التــي أنشــئت فــي الدوقيــة الكبــرى.
إن شــركات إعــادة التأميــن األســيرة هــي كيــان قانونــي مملــوك بأكملــه مــن قبــل
منظمــات صناعيــة أو ماليــة أو تجاريــة أو حكوميــة أو منظمــات ،لتغطيــة كل أو جــزء
مــن مخاطــر هــذه املنظمــة والشــركات التابعــة لهــا.
وتســتخدم الشــركات التابعــة علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن قبــل
الشــركات الكبــرى لتغطيــة املخاطــر التــي تقــع فــي الداخــل والخــارج وتقليــص الحواجــز
التجاريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،حيــث أصبحــت الشــركات أكثــر توجهــا نحــو العالــم،
يتخــذ املشــترون فــي مجــال التأميــن نهجــا أكثــر عامليــة لتمويــل املخاطــر ،ويمكــن
للشــركات التابعــة أن تلعــب دورا أساســيا فــي التنفيــذ الناجــح الســتراتيجية عامليــة
لتمويــل املخاطــر.
ومنــذ أن تــم التصويــت علــى القانــون الــذي يســمح بإنشــاء شــركات التأميــن التابعــة
فــي عــام  ،1984أصبحــت لوكســمبورغ املقــر األوروبــي الرائــد لهــذه الشــركات.
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هيئة الرقابة
تمثــل مفوضيــة شــركات التأميــن ( )Commissariat aux Assurances CAAالســلطة
التنظيميــة لقطــاع التأميــن بلوكســمبورغ .تكــون املفوضيــة مســؤولة عــن الرقابــة
االحترازيــة لقطاعــي التأميــن وإعــادة التأمين والوســطاء الناشــطين في هــذه القطاعات
وبعــض صناديــق املعاشــات التقاعديــة التــي ينظمهــا قانــون التأميــن .وهــي تعمــل
تحــت ســلطة وزيــر املاليــة وامليزانيــة.
إن مفوضيــة التأميــن نشــطة جــدا علــى الصعيــد الدولــي ،وخاصــة فــي اإلطــار األوروبــي،
حيــث تعمــل جاهــدة لضمــان تطبيــق خطــة عمــل الخدمــات املاليــة فــي إطــار التأميــن.
تشــكل املفوضيــة عضــوا نشــطا فــي ( EIOPCاللجنــة األوروبيــة للتأميــن واملعاشــات
التقاعديــة املهنيــة) ،التــي تضــع اللوائــح والتفســيرات القانونيــة املتعلقــة بتوجيهــات
االتحــاد األوروبــي ،وتســاعد اللجنــة فــي إجــراء الدراســات بهــدف التشــريع الجديــد؛ وكذلــك
فــي ( CEIOPSاللجنــة األوروبيــة ملراقبــي التأميــن واملعاشــات التقاعديــة املهنيــة)،
التــي تستشــير املفوضيــة فــي وضــع مســودات التوجيهــات واللوائــح املتعلقــة بتنفيذ
هــذه التوجيهــات.

 5.11قطاع صناديق املعاشات التقاعدية

توجــد ثــاث وســائل فــي لوكســمبورغ مصممــة خصيصــا إلدارة نظــم املعاشــات
التقاعديــة للشــركات الدوليــة و  /أو املتعــددة .واعتمــادا علــى الهيــكل ،يمكن اســتخدام
هــذه املــوارد فــي إدارة املنافــع املحــددة و  /أو خطــط املســاهمات املحــددة ،وهــذا
ضمــن الهيــكل نفســه إذا أنشــئ الصنــدوق بوصفــه صنــدوق «مظلــة».
يتماشــى قانــون لوكســمبورغ مــع تشــريعات االتحــاد األوروبــي علــى أرض الواقــع؛
وتنطبــق الهيــاكل أيضــا علــى الشــركات العاملــة خــارج االتحــاد األوروبــي.
•  )société d’épargne-pension à capital variable SEPCAVشــركة مدخــرات التقاعــد بــرأس
مــال متغيــر) هــي مماثلــة لصنــدوق االســتثمار مــن نــوع  SICAVوهــي مناســبة لخطــط
املســاهمة املحــددة فــي املعاشــات التقاعديــة؛
•  )association d’épargne-pension ASSEPجمعيــة املدخــرات التقاعديــة) هــو برنامــج مالئــم
للمســاهمات املحــددة وخطــط االســتحقاقات املحــددة ،ويمكــن أن يســتوعب كال
النوعيــن مــن الخطــط فــي بنيــة قانونيــة واحــدة ،مــن خــال اعتمــاد هيــكل (مظلــة
شــاملة) متعــدد املقصــورات .كمــا يمكــن لهــذه الجمعيــة أن تســتوعب أيضــا تمويــل
فوائــد الوفــاة والعجــز .فــي هــذه الحالــة ،يجــب تخصيــص االحتياطيــات املناســبة.
وينظــم هاتــان الوســيلتان قانــون  13يوليــو  2005الــذي ينفــذ توجيــه االتحــاد األوروبــي
بشــأن مؤسســات مخصصــات التقاعــد املهنــي (توجيــه  ،)IORPوالــذي عــدل القانــون
الصــادر فــي  8حزيــران  /يونيــة  1999الــذي أنشــأ  SEPCAVو.ASSEP
• الخيــار الثالــث ملدخــرات املعاشــات التقاعديــة يقــع ضمــن إطــار تشــريعات التأميــن.
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ويشــار إلــى هــذه األمــوال ،التــي تشــرف عليهــا مفوضيــة شــركات التأميــن ،والتــي
تحددهــا الئحــة مؤرخــة فــي  31آب  /أغســطس  ،2000باســم صناديــق املعاشــات
التقاعديــة التابعــة ملفوضيــة شــركات التأميــن ( .)CAA Pension Fundsوهــذا الصنــدوق
مناســب ملخططــات املســاهمة املحــددة وبرامــج املنافــع املحــددة (أو كال النوعيــن
فــي هيــكل شــامل) و  /أو املزايــا التكميليــة فــي حالــة الوفــاة أو عجــز األعضــاء.
والحلــول البديلــة للبــدء علــى نطــاق أصغــر هــي أداة تجميــع املعاشــات التقاعديــة،
وعقــد التأميــن الجماعــي ،وحلــول الصنــدوق االئتمانــي للمعاشــات التقاعديــة.

تجميع التقاعد
تــم تصميــم أدوات تجميــع صنــدوق التقاعــد لخلــق وفــورات الحجــم فــي إدارة أصــول
صناديــق املعاشــات.
يتــم إطــاق أدوات تجميــع التقاعــد فــي كثيــر مــن األحيــان مــن قبــل شــركة إدارة أصــول
أو وصــي ،مــن أجــل تجميــع بعــض األصــول معــا فــي فئــة معينــة (مثــال الدخــل الثابــت
بالواليــات املتحــدة) .يقــدم املــروج أداة التجميــع هــذه لعمالئــه.
ـيرة مــن قبل شــركة
وبــدال مــن ذلــك ،قــد تكــون أداة تجميــع صنــدوق التقاعــد مسـ ّ
متعــددة الجنســيات التــي تعنــى بتجميــع أصول معــاش التقاعد للشــركات التابعة
لها .
يمكــن تنظيــم أدوات تجميــع صنــدوق التقاعــد قانونــا ،إمــا كهيــكل شــركات (SICAV/
 )SICAFأو كصنــدوق تعاقــدي (.)FCP

 6.11موظفو القطاع املالي

يتكــون املركــز املالــي ليــس فقــط مــن بنــوك وشــركات تأميــن وشــركات قانونيــة
ومراجعيــن ،ولكــن أيضــا مــن عــدد كبيــر مــن الشــركات التــي تتخصــص فــي مجــال أو
أكثــر مــن الخدمــات املهنيــة للمجتمــع املالــي.

فــي  5أبريــل عــام  ،1993أصــدرت حكومــة لوكســمبورغ قانونــا إلنشــاء مركــز «القطــاع
املالــي املهنــي» أو  ،PSFالــذي يخضــع األشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن الذيــن
يمارســون مهنيــا هــذا النــوع مــن النشــاط إلــى لوائــح املشــرف املالــي  .CSSFومــن
خــال ذلــك ،ســعت الحكومــة لتســهيل االســتعانة بأنشــطة خارجيــة غيــر أساســية،
لضمــان جــودة عاليــة مــن الخدمــات والســرية املطلوبــة فــي هــذا القطــاع .ومنــذ ذلــك
الحيــن ،وتمشــيا مــع االتجــاه نحــو زيــادة التخصــص ،ســعت الحكومــة تدريجيــا فــي وضــع
 PSFبمجموعــة واســعة مــن األنشــطة التكميليــة.
يقع مقدمي الخدمات املالية في ثالث فئات:
• شــركات االســتثمار (مستشــاري االســتثمار ،والسماســرة فــي األدوات املاليــة،
الــوكالء بعمولــة ،ومديــري املحافــظ الخاصــة ،واملهنييــن العامليــن لحســابهم الخــاص،
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وصنــاع الســوق ،وأمنــاء اكتتــاب األدوات املاليــة ،وموزعــي الوحدات و  /أو األســهم في
منشــآت االســتثمار الجماعــي ( ،)UCIsوشــركات الوســاطة املاليــة وشــركات االســتثمار
العاملــة لتســهيالت تجاريــة متعــددة األطــراف ( )MTFفــي لوكســمبورغ)
• أخصائيين القطاع املالي والذين ليسوا من الشركات االستثمارية (الوكالء
املسجلون ،أمناء الحفظ املهنيون على األدوات املالية  ،أمناء الحفظ املهنيون على
األصول خارج األدوات املالية ،املشغلون لسوق منظم مرخص في لوكسمبورغ،
األشخاص الذين يقومون بعمليات صرف العمالت األجنبية ، ،و استرداد الديون ،و
املهنيون الذين يمارسون عمليات اإلقراض ،و املهنيين الذين يقومون بعمليات
إقراض األوراق املالية ،واملكاتب العائلية ،ومديرو صناديق االدخار املتبادل ،ووكالء
توطين الشركات ،واملهنيين الذين يقدمون خدمات تشكيل وإدارة الشركات ،ومراقبو
الحساب املركزي)
• أخصائي القطاع املالي الذين يمارسون نشاطا مرتبطا بنشاطات القطاع املالي
أو مكملة له (وكالء االتصال بالعمالء ،والوكالء اإلداريين بالقطاع املالي ،ومشغلي
أنظمة تكنولوجيا املعلومات األولية في القطاع املالي ،ونظم تكنولوجيا
املعلومات الثانوية وشبكات االتصاالت في القطاع املالي).

 7.11الركائز األخرى للمركز املالي

ومن السياسة املعلنة لحكومة لوكسمبورغ توسيع أنشطة املركز املالي من أجل
ضمان اقتصاد مستدام .لذاك وضعت لوكسمبورغ مجموعة من األنشطة املتنوعة
مع االخذ بعين االعتبار ركائزها التقليدية واستمرارية القيام بذلك في املستقبل
بشكل مدعوم ومدفوع بعقلية مبتكرة تستطيع تكييف هذا القطاع مع املتطلبات
واالتجاهات الجديدة.
ونظــرا ملوقعهــا املركــزي وقوتهــا العاملــة متعــددة اللغــات ،تســتضيف لوكســمبورغ
املقــر األوروبــي لشــركات التجــارة اإللكترونيــة الكبــرى ،التــي تســتفيد مــن جــواز
الســفر األوروبــي وتخــدم الســوق األوروبيــة انطالقــا مــن لوكســمبورغ .ونتيجــة لذلــك،
أقامــت العديــد مــن هــذه الشــركات أيضــا حلــول الدفــع اإللكترونــي الخاصــة بهــا فــي
لوكســمبورغ ،وبالتالــي أصبحــت لوكســمبورغ مركــزا ماليــا أوروبيــا رائــدا فــي مجــال
املدفوعــات اإللكترونيــة.
(راجع الفصل « 12مدخل إلى االقتصاد الرقمي» ملزيد من املعلومات عن التجارة
اإللكترونية في لوكسمبورغ)
تشكل بنيتها التحتية املمتازة ،مثل شبكات الكمون املنخفض ،التي تربط الدوقية
الكبرى مع العواصم األوروبية الكبرى ومراكز البيانات املتطورة لديها ،سببان إضافيان
لهذا النجاح.
ومــن الطبيعــي أيضــا أن توســع لوكســمبورغ أنشــطتها فــي مجــال التكنولوجيــا الفائقــة
 .FinTechمــع أكثــر مــن  140مصرفــا وأكثــر مــن  1700شــركة لتكنولوجيــا املعلومــات
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واالتصــاالت ،ونظــام بيئــي عبــر الحــدود عالــي التخصــص ،توفــر لوكســمبورغ الظــروف
املثاليــة لشــركات التكنولوجيــا الفائقــة ،لتوســيع أعمالهــم والوصــول إلــى قاعدة عمالء
أوروبيــة .و ُتقــدم للشــركات الناشــئة برامــج تمويــل مختلفــة فــي مراحــل مختلفــة مــن
تطورهــا .وبفضــل املركــز املالــي الــذي يوفــر ســوقا محليــا كبيــرا وســهولة الوصــول
إلــى صانعــي القــرار ،تعمــل لوكســمبورغ كمنصــة مثاليــة لبعــث منتــج جديــد فــي بيئــة
آمنــة.
فــي الســنوات األخيــرة ،أصبحــت لوكســمبورغ أيضــا املحــور األكثــر أهميــة فــي منطقــة
اليــورو ملنتجــات االســتثمار بالرنمينبــي (العملــة الصينيــة) عبــر الحــدود ،وبالتالــي
تلعــب دورا هامــا فــي تدويــل الرنمينبــي .وتركــز أنشــطتها علــى وجــه الخصــوص علــى
صناديــق االســتثمار بالرنمينبــي ،ســندات ديــم ســوم  ،Dim Sumالدفــع بالرنمينبــي
والقــروض والودائــع بالرنمينبــي وتمويــل التجــارة بالرنمينبــي .وفــي كل هــذه الفئــات،
تلعــب لوكســمبورغ دورا رائــدا بيــن املراكــز املاليــة األوروبيــة.
تعــد بورصــة لوكســمبورغ ( )LuxSEهــي أكبــر مركــز إلدراج ســندات الرنمينبــي فــي
أوروبــا ،مــن حيــث الحجــم والعــدد ،علــى حــد ســواء .وتماشــيا مــع مركزهــا علــى أنهــا
الرائــدة فــي مجــال تبــادل األوراق املاليــة العامليــة ،تحتــل بورصتهــا املرتبــة الثالثــة
عامليــا ،مــع حصــة فــي الســوق تبلــغ أكثــر مــن  ٪40مــن قوائــم ســندات ديــم ســوم
خــارج آســيا ،لتحتــل املرتبــة الثالثــة وراء أقرانهــا اآلســيويين هونــج كونــج وســنغافورة.
خمســة مــن مــدراء األصــول الصينيــة الســتة الذيــن آثــروا انشــاء صناديــق فــي أوروبــا
ـر لصناديقهــم.
عــن طريــق شــركاتهم الفرعيــة بهونــغ كونــغ ،اختــاروا لوكســمبورغ كمقـ ّ
ونظــرا لوضــع لوكســمبورغ ،باعتبارهــا املنصــة املفضلــة للمؤسســات املاليــة الدوليــة
للتفــرع فــي أوروبــا ،وخبرتهــا فــي مجــال التمويــل عبــر الحــدود ،ســتة بنــوك صينيــة
أقامــت مراكزهــا بالقــارة األوروبيــة فــي لوكســمبورغ :بنــك الصيــن ،البنــك التجــاري
والصناعــي الصينــى  ،ICBCبنــك التعميــر الصينــي ،البنــك الزراعــي الصينــي ،بنــك التجــار
الصينــي وبنــك االتصــاالت الصينــي.
مركــزت لوكســمبورغ نفســها كمركــز للتمويــل اإلســامي ،وهــو دور قــد نمــا مــن
الخدمــات الرائــدة فــي أوروبــا فــي التوافــق مــع «الشــريعة» .كانــت لوكســمبورغ أول بلد
أوروبــي إلنشــاء مؤسســة ماليــة إســامية فــي عــام  ،1978وأول مــن رخــص لشــركة
تأميــن إســامية فــي عــام  .1983واليــوم ،تبــاع عقــود التكافــل للوكســمبورغ (التأميــن
االســامي) عبــر الحــدود فــي عــدة أســواق أوروبيــة.
فــي عــام  ،2002كانــت بورصــة لوكســمبورغ أول ســوق أســهم أوروبيــة إلدراج الصكــوك
(الســندات اإلســامية) .وفــي عــام  ،2014كانــت لوكســمبورغ أول دولــة تصــدر صكــوكا
ســيادية باليــورو .فــي الفتــرة الفاصلــة ،عدد كبير من املصدرين الســياديين والشــركات،
اختــاروا تســجيل صكــوك فــي بورصــة لوكســمبورغ ،أضــف إلــى ذلــك الصكــوك الرفيعــة
املســتوى لدولــة باكســتان وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا وغولدمــان ســاكس االمريكيــة
فــي عــام .2014
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باعتبارهــا إحــدى مراكــز صناديــق االســتثمار الرائــدة فــي العالــم والزعيمــة بــا منــازع
فــي توزيــع الصناديــق عبــر الحــدود ،جذبــت لوكســمبورغ عــددا كبيــر مــن الصناديــق
االســتثمارية املتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية .واليــوم تحتـ ّ
ـل لوكســمبورغ
الرتبــة الثالثــة عامليــا ،بعــد ماليزيــا واململكــة العربيــة الســعودية ،مــن حيــث عــدد
صناديــق االســتثمار اإلســامية.

 1.7.11بورصة لوكســمبورغ
مــع حوالــي  40,000مــن األوراق املاليــة ،مــن أكثــر مــن  3,000مصــدر مــن شــتى أرجــاء
العالــم ،بـــ  55عملــة ،تعــد بورصــة لوكســمبورغ املوقــع الرائــد عامليــا في قوائــم األوراق
املاليــة الدوليــة« .مــدرج فــي لوكســمبورغ» هــي عالمــة جــودة معتــرف بهــا فــي
أســواق رأس املــال ،حيــث أنهــا توفــر خدمــة متكاملــة فــي اإلدراج والتــداول وإعــداد
التقاريــر.
ُيظهــر االبتــكار واملوقــف القــوي ،الــدور الرائــد لبورصــة لوكســمبورغ فــي أســواق رأس
املــال الدوليــة .فــي عــام  ،1963كانــت أول بورصــة أدرجــت ســندات اليــورو ،ومنــذ ذلــك
الحيــن ،بقيــت تســاعد باســتمرار املصدريــن علــى جلــب أدوات جديــدة إلــى الســوق.
فعلــى ســبيل املثــال ،كانــت أول بورصــة إلدراج وديعــة عاملية ،واألولــى إلدراج الصكوك
فــي أوروبــا ،واألولــى فــي الســندات الخضــراء وأدرجــت مؤخــرا أول ســند شــنغن .وهــذه
ليســت ســوى قائمــة قصيــرة حيــث كانــت بورصــة لوكســمبورغ رائــدة في فتح أســواق
جديــدة للمصدريــن.
إن إدراج مجموعــة كبيــرة جــدا مــن ســندات الديــن ،مثــل ســندات اليــورو املتوســطة
األجــل ،والســندات املغطــاة ،والســندات القابلــة للتحويــل واشــياء أخــرى عديــدة ،كل
ذلــك يمثــل نــواة األعمــال األساســية لبورصــة لوكســمبورغ .وهــي تــدرج أكثــر مــن
 17,000ســند يــورو و 3500ســند مدعــوم باألصــول ،وتحتــل املرتبــة األولــى فــي أوروبــا
للســندات ذات العائــد املرتفــع وتــدرج ديونــا ســيادية ألكثــر مــن  70بلــدا.
تحتــل صناديــق االســتثمار ثانــي أكبــر حصــة فــي بورصــة لوكســمبورغ ،حيــث تتجــاوز
حصتهــا  6,500حصــة ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أكثــر مــن  5500ســندًا و 240ســهمًا مــن
شــركات محليــة ودوليــة تضــاف إلــى مــا تــم ذكــره ســابقا.
و للمصدريــن الحــق فــي االختيــار بيــن ســوقين مختلفيــن فــي بورصــة لوكســمبورغ:
ســوق «بورصــة لوكســمبورغ  »Bourse de Luxembourgالــذي ينظمــه االتحــاد األوروبــي،
و ســوق اليــورو التجــاري املتعــدد األطــراف .Euro MTF market
يــزود قطــاع «بورصــة لوكســمبورغ» املنظــم املصدريــن باعتــراف اإلدراج فــي بورصــة
منظمــة مــن قبــل االتحــاد األوروبــي ،مــع إتاحــة إمكانيــة الوصــول إلــى املســتثمرين
املؤسســيين وتجــار التجزئــة.
166

يوفــر ســوق اليــورو التجــاري املتعــدد األطــراف  Euro MTF marketبديــا جذابــا وعالــي
الجــودة مقارنــة مــع املتطلبــات األكثــر صرامــة فــي الســوق التــي ينظمهــا االتحــاد
األوروبــي .بالنســبة للمصدريــن الذيــن يســتهدفون املســتثمرين املؤسســاتيين
واملحترفيــن ،يوفــر الســوق املتعــدد األطــراف مرونــة أكبــر لــإدراج ،مــع توفير مســتوى
عــال مــن الجــودة .تــم إنشــاء هــذا الســوق فــي عــام  ،2005وأصبــح أكبــر منشــأة تجاريــة
متعــددة األطــراف إلدراج ســندات الديــن فــي أوروبــا .معتــرف بــه بشــكل كامــل مــن
قبــل الشــركات الغيــر وطنيــة واملؤسســات العامليــة ،يجــذب هــذا الســوق مجموعــة
واســعة مــن املصدريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم.
مازالــت شــعبية كال الســوقين مســتمرة وفــي عــام  2014تــم إدراج أكثــر مــن  10آالف
ورقــة ماليــة جديــدة بقيمــة تزيــد عــن  1تريليــون يــورو .ويرجــع نجــاح بورصــة لوكســمبورغ
إلــى نهجهــا املوجــه نحــو العمــاء ،واإلشــراف علــى املوافقــة لــإدراج الكامــل والدخــول
فــي عمليــة التــداول ،لضمــان إدراج األوراق املاليــة فــي غضــون فتــرة قصيــرة جــدا مــن
الزمن.
جميــع األوراق املاليــة املدرجــة فــي لوكســمبورغ يتــم قبولهــا للتــداول بشــكل
منتظــم ،وهــذا ،جنبــا إلــى جنــب مــع خدمــات االبــاغ التابعــة لهــاُ ،ي ِّ
مكنهــا مــن تقديــم
محطــة توقــف واحــدة للمصدريــن الدولييــن.
أتــاح النهــج املتســابق للخدمــات واملعاييــر املبتكــرة ذات الجــودة العاليــة ،لبورصــة
لوكســمبورغ التطــور مــع عمالئهــا وأســواقها .وفــي هــذا الصــدد ،قامــت بورصــة
لوكســمبورغ فــي عــام  2013بإنشــاء شــركة فوندســكوير  ،Fundsquareوهــي شــركة
تابعــة مملوكــة مــن طرفهــا بالكامــل وهــي مكرســة لقطــاع صناديــق االســتثمار .وتوفر
هــذه الشــركة حلــوال للمخــاوف املتزايــدة للجهــات الفاعلــة فــي قطــاع التمويــل فيمــا
يتعلــق بالتكاليــف ،وعــدم الكفــاءة ،والنظــم الزائــدة عــن الحاجــة ،والعمليــات املتباينــة،
واالفتقــار إلــى التوحيــد القياســي مــن خــال حــل مركــزي متبــادل يتعلــق بالتقاريــر
وخدمــات إدارة الطلبــات.
ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات في :
 www.bourse.luو www.fundsquare.net

 2.7.11ســيترل  /خدمات الدفع الســتة
تأسســت فــي  3كانــون األول  /ديســمبر  1985علــى شــكل تعاونيــة باتحــاد 11
مؤسســة ماليــة ترغــب فــي تقديــم حــل مشــترك فــي خدمــات الدفــع ،لتجنــب
االزدواجيــة فــي االســتثمار ونفقــات التشــغيل؛ شــكل غــرض ســيترل اســمها كـــ
( CEntre de TRansfert ELectroniqueمركــز للنقــل اإللكترونــي).
في عام  ،2008غيرت سيترل وضعها القانوني من تعاونية إلى شركة ،لتسهيل
الشراكات الخارجية .في  30يناير  2009قامت مجموعة  SIX GROUP AGبشراء
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 ٪50من أسهم شركة سيترل من البنوك املؤسسة ،وفي  1أبريل 2014
استحوذت على نسبة  ٪50املتبقية .أصبحت سيترل شركة تابعة مملوكة
بالكامل من قبل شركة  ،SIX GROUP AGوتم دمجها ضمن قسم خدمات الدفع.
تخــدم ســيترل الســوق اللوكســمبورغية مــن خــال توظيفهــا محليــا  240شــخصا
فــي تكنولوجيــا املعلومــات ،واملكتــب الخلفــي و وظائــف املكاتــب األماميــة
التــي تواجــه العمــاء ،لتقديــم خدمــات النقــد االلكترونــي علــى مــدار الســاعة
 .24/7وهــو يحظــى بتقديــر كبيــر كمــزود محايــد وشــريك موثــوق بــه مــن قبــل
املجتمــع الــذي يخدمــه.
• يقــدم ســيترل خدمــات للتجــار ،تغطــي سلســلة املعالجــة بأكملهــا :مــن إدارة
الحســاب وائتمــان التاجــر فــي أي عملــة إلــى التصفيــة والتســوية ،إلــى إدارة التاجر
ومعالجــة عمليــات رد املبالــغ املدفوعــة .ومــن خــال االندمــاج مــع ســيكس،
أصبحــت ســيترل اآلن قــادرة علــى تزويــد عمالئهــا بمنصــة عموميــة أوروبيــة
للشــراء ،اســتكملت بخدمــات تتعلــق بالقيمــة املضافــة.
• يوفــر ســيترل وحــدات حلــول مخصصــة ،ملعالجــة بطاقــات الخصــم ،واالئتمــان،
واملدفوعــة مســبقا والبطاقــات املصرفيــة .وتتضمــن عمليــة اإلصــدار مجموعــة
مــن األنظمــة والتطبيقــات التــي تمكــن البنــوك مــن تشــكيل إدارة بطاقاتهــا،
لتلبيــة احتياجاتهــا ومتطلباتهــا الفرديــة .تــم تصميــم البنيــة التحتيــة بحيــث يمكن
بــدء العمليــات ورصدهــا وتعديــل البيانــات فــي أي وقــت ،وبشــكل لحظــي.
• أخيــرا ،توفــر ســيترل حلــوال واضحــة ومضمونــة للمؤسســات املالية ،تســتند إلى
أحــدث املتطلبــات التكنولوجيــة .وتتنــوع هــذه الحلــول مــا بيــن اإلدارة املركزيــة
للتطبيقــات املصرفيــة مــن خــال العالمــة التجاريــة مولتيليــن  ،MultiLineونقــل
امللفــات بشــكل آمــن ،واإلبــاغ املؤسســي ،وخدمــات اإلنترنــت وإدارة خدمــات
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات على املواقع :
 www.cetrel.luو www.six-payment-services.com

 3.7.11كليرســتريم
َ
املركز ْيــة فــي تبــادل
شــركة كليرســتريم العامليــة ،هــي واحــدة مــن الشــركات
املعلومــات الرئيســية التــي تعمــل فــي األســواق املاليــة األوروبيــة ،ويوجــد
مكتبهــا الرئيســي فــي لوكســمبورغ.
كليرســتريم هــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة ديوتســش بــورس Deutsche
 ،Börseوهــي شــركة عامليــة تقــدم خدمــات مــا بعــد التــداول .وهــي تضمــن أن يتم
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تســليم النقــد واألوراق املاليــة بشــكل فــوري وفعــال بين األطــراف التجارية .تقدم
الشــركة خدمــات التســوية والحفــظ لألســهم والســندات وصناديــق االســتثمار
إلــى قاعــدة عمــاء عامليــة تتألــف مــن  2500عميــل .وتغطــي شــبكتها  45ســوقا.
تقــدم كليرســتريم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات بمــا فــي ذلــك إقــراض األوراق
املاليــة وإدارة ضمانــات القــروض .وتنجــز الشــركة أكثــر مــن  250،000معاملــة
يوميا.
وقــد تــم تشــكيل شــركة كليرســتريم الدوليــة فــي ينايــر  2000مــن خــال دمــج
شــركة ســيديل العامليــة  Cedel Internationalو ديوتســش بــورس كالرينــغ
.Deutsche Börse Clearing
ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني:
www.clearstream.com

 8.11منظمات و رابطات القطاع

 ABBLرابطة املصارف و املصرفيين بلوكسمبورغ

من هم
تأسســت رابطــة املصــارف و املصرفييــن بلوكســمبورغ (ABBL - Association des
 )Banques et Banquiers, Luxembourgفــي عــام  1939وهــي أقــدم وأكبــر جمعيــة
مهنيــة فــي القطــاع املالــي ،تمثــل غالبيــة املؤسســات املاليــة والوســطاء املالييــن
الخاضعيــن للرقابــة وغيرهــم مــن املهنييــن العامليــن فــي أو لحســاب القطــاع املالــي
بلوكســمبورغ.
تعكــس الرابطــة التنــوع فــي املركــز املالــي بلوكســمبورغ ،وتوحــد وتعــزز مصالــح
أعضائهــا ،وتتصــرف بمثابــة صــوت القطــاع بأكملــه فــي مختلف األمور على املســتويين
الوطنــي والدولــي.

ماذا يفعلون
تتابــع الرابطــة التطــورات السياســية واالقتصاديــة واملاليــة واالجتماعيــة فــي أوروبــا
وفــي لوكســمبورغ ،وتقــوم بصياغــة أوراق الــرأي ومقترحــات بشــأن التشــريعات
والضرائــب والتنظيــم املصرفــي علــى املســتويات الوطنيــة واألوروبيــة والدوليــة.
وتمثــل الرابطــة اهتمامــات ومصالــح أعضائهــا وتشــارك بأنشــطة فــي أكثــر مــن 50
هيئــة ولجــان وطنيــة ودوليــة مختلفــة.
كمــا توفــر الرابطــة ألعضائهــا املعلومــات واملــوارد والخدمــات التــي يحتاجونهــا للعمــل
فــي ســوق ماليــة ديناميكيــة وبيئــة تنظيميــة متزايــدة التعقيــد .وأيضا تســاعد الرابطة
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أعضائهــا وتقــدم لهــم املشــورة فــي تنفيذ القواعــد واألنظمة واملعاييــر ووضع توصيات
ومبــادئ توجيهيــة مهنية.
مــن خــال مجموعاتهــا ،واللجــان الفنيــة ،واملنتديــات ،واملجموعــات العاملــة تقــدم
الرابطــة املدخــات التقنيــة واالســتراتيجية بمــا يتــاءم مــع مصلحــة أعضائهــا وقطــاع
لوكســمبورغ املالــي ككل.
وأخيــرا ،وباعتبارهــا رابطــة ألربــاب العمــل ،تســاعد الرابطــة أعضاءهــا وتمثلهــم فــي جميع
املســائل االجتماعيــة ومســائل العمــل ،وتتفــاوض بشــأن شــروط العمــل والرواتــب فــي
القطــاع املالــي مــع نقابــات العمــال مــن خــال مفاوضــات جماعيــة.
عرض خدمات الرابطة باختصار:
• تمثيــل مصالــح أعضائهــا علــى أعلى املســتويات في لوكســمبورغ واالتحــاد األوروبي
وما وراءه.
• تزويد أعضائها بقاعدة لتبادل وجهات النظر وأفضل املمارسات مع أقرانهم.
• مساعدة أعضائها في تنفيذ القواعد واألنظمة واملعايير.
• إبقــاء أعضائهــا علــى علــم بآخــر التطــورات القانونيــة والتنظيميــة ،فضــا عــن
التكنولوجيــات الجديــدة التــي تؤثــر علــى أعمالهــم.
• مساعدة أعضائها في جميع املسائل االجتماعية وقانون العمل.
• تعزيز مركز لوكسمبورغ املالي والجهات الفاعلة فيه.
• تقديم برامج تعليمية عن طريق معهد التكوين التابع لها.
www.abbl.lu

 ALFIرابطة قطاع الصناديق بلوكسمبورغ
تشــكل رابطــة قطــاع الصناديــق بلوكســمبورغ ( )ALFIالهيئــة التمثيليــة ملجتمــع
صناديــق االســتثمار بلوكســمبورغ .أنشــئت فــي عــام  ،1988تمثــل الرابطــة اليــوم أكثــر
مــن  1،300صنــدوق اســتثمار مقيــم بلوكســمبورغ وشــركات إدارة األصــول ومجموعــة
واســعة مــن مقدمــي الخدمــات مثــل بنــوك الحفــظ ،ومديــري الصناديــق ،ووكالء
النقــل واملوزعيــن والشــركات القانونيــة واالستشــاريين وخبــراء الضرائــب واملدققيــن
واملحاســبين ،ومقدمــي تكنولوجيــا املعلومــات املتخصصيــن وشــركات االتصــاالت.
ويعــد قطــاع صناديــق لوكســمبورغ أكبــر مقــر للصناديــق فــي أوروبــا وقائــد عاملــي
فــي توزيــع األمــوال عبــر الحــدود .وتتــوزع هيــاكل االســتثمار املقيمــة فــي لوكســمبورغ
علــى نطــاق عاملــي فــي أكثــر مــن  70بلــدا ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى أوروبــا
وآســيا وأمريــكا الالتينيــة والشــرق األوســط.
باإلضافــة إلــى تعزيــز مركــز لوكســمبورغ لصناديــق االســتثمار ،تقــوم الرابطــة بمراقبــة
تطــورات القطــاع والتغييــرات القانونيــة والتنظيميــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولي،
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وتســهم فــي تشــكيل التنظيــم مــن خــال تقديــم مســاهمات للســلطات فــي الوقــت
املناســب ،وتعــزز الســلوك املهنــي وجــودة املنتجــات والخدمــات بيــن أعضائهــا.
www.alfi.lu

 - ACAجمعية شركات التأمين
تأسســت جمعية شــركات التأمين ( )ACA -Association des Compagnies d’Assurancesعام
 ،1953وهــي منظمــة مهنيــة تمثــل شــركات التأميــن املنشــأة فــي لوكســمبورغ.
وتعــد مــن بيــن مهامهــا الرئيســية حمايــة
تأسســت هــذه الجمعيــة فــي عــام ،1953
ّ
وتنميــة املصالــح املهنيــة لقطــاع التأميــن بلوكســمبورغ ورصــد القضايــا ذات األهميــة
بالنســبة ألعضائهــا .تعمــل الرابطــة كمنصــة لشــركات التأميــن بلوكســمبورغ ،ممــا
يســمح لهــذه األخيــرة بتبــادل وجهــات النظــر ودراســة القضايــا التشــريعية والتقنيــة
والتجاريــة واالجتماعيــة أو الضريبيــة املتعلقــة بقطــاع التأميــن بلوكســمبورغ.
www.aca.lu

 - ALPPرابطة لوكسمبورغ ألخصائي املمتلكات
تمثل رابطة لوكسمبورغ ألخصائي املمتلكات
( )ALPP – association luxembourgeoise des professionnels du patrimoineأكثــر مــن 100
شــركة مســتقلة منشــأة فــي لوكســمبورغ ،والتــي يمثــل التفاعــل مــع بعضهــا البعض
كامــل مجموعــة الخدمــات املاليــة وإدارة األصــول للعمــاء الدولييــن والذيــن يتألفــون
مــن شــركات وأشــخاص.
www.alpp.lu

لجنة الخدمات املالية في غرفة التجارة األمريكية
لجنة الخدمات املالية هي مجموعة عمل داخل غرفة التجارة األميركية بلوكسمبورغ
وتهــدف إلــى ضــم أعضــاء مــن جميــع البنــوك وشــركات التأميــن والصناديــق العامــة
واملؤسســية وشــركات املحامــاة واملحاســبة ذات الخلفيــة أو الصلــة األمريكيــة .كمــا
تهــدف إلــى التكيــف مــع التطــورات الجديــدة مثــل التكنولوجيــا املاليــة .Fin Tech
يتمثــل غــرض وغايــات لجنــة الخدمــات املاليــة فــي تعزيــز فــرص الخدمــات املاليــة
لألعمــال التجاريــة فــي لوكســمبورغ  /الخدمــات املاليــة االمريكيــة مــن خــال تبــادل
املعلومــات واملشــاركة فــي أنشــطة الضغــط التنظيمــي لصالــح أعضــاء غرفــة التجــارة
األميركيــة العامليــن فــي قطــاع لوكســمبورغ املالــي ،والقائميــن بأعمــال تجاريــة فــي
لوكســمبورغ و  /أو فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
وتعمــل اللجنــة فــي قضايــا مختلفــة مثــل تشــكيل أنظمــة جديــدة ومعاشــات تقاعديــة
وحوكمــة الشــركات ومــا إلــى ذلــك ،وتعــزز الســوق املاليــة بلوكســمبورغ مــن أجــل
التعزيــز واإلبقــاء علــى مســتوى االقتصــاد فــي لوكســمبورغ بمســتوى تنافســي.
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كمــا تســتضيف اللجنــة  12لجنــة عمــل أخــرى تركــز علــى مجــاالت سياســة رئيســية
مختلفــة فــي لوكســمبورغ.
يمكــن اإلطــاع علــى مزيــد مــن املعلومــات عن جميع اللجــان على املوقــع اإللكتروني
أدنــاه وفــي قســم غرفــة التجاريــة األميريكيــة في مقدمة هذا املنشــور.
www.amcham.lu

 - ATTFوكالة نقل التكنولوجيا املالية
أنشــئت فــي عــام  1999مــن قبــل حكومــة لوكســمبورغ ،توفــر وكالــة نقــل التكنولوجيــا
املاليــة ( )ATTF – agence de transfert de technologie financièreالدعــم الفنــي فــي
املســائل املاليــة إلــى أكثــر مــن  40بلــدا فــي جميــع أنحــاء العالــم .تقــدم الوكالــة
ـر بمرحلــة انتقاليــة والتــي
خدمــات تكوينيــة واستشــارية للبلــدان الناشــئة والتــي تمـ ّ
بحاجــة الكتســاب املعرفــة املاليــة .وباســتعراض لخبــرات مركــز لوكســمبورغ املالــي
فانــه يترجــم برامجــه كل ســنة إلــى مــا يقــرب  100حلقــة دراســية تدريبيــة قصيــرة األجل
يوجــب بعضهــا الحصــول علــى شــهادات دوليــة.
www.attf.lu

غرفة التجارة
غرفــة التجــارة هــي مؤسســة عامــة تشــمل جميــع قطاعــات األعمــال التجاريــة عــدى
الزراعــة والصناعــات الحرفيــة املاهــرة ،إذ ّ
أن هــذه األخيــرة لديهــا غــرف مهنيــة خاصــة في
دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى .فالعضويــة فــي غرفــة التجــارة هــي واجبــة علــى جميــع
األفــراد العامليــن لحســابهم الخــاص والشــركات التجاريــة وفــروع الشــركات األجنبيــة
التــي تأسســت فــي لوكســمبورغ وتعمــل فــي القطــاع التجــاري أو املالــي أو الصناعي.
تتمثــل املهمــة الرئيســية لغرفــة التجــارة فــي تمثيــل املصالــح االقتصاديــة العامــة.
مــن هــذا املنظــور ،فــإن غرفــة التجــارة تدعــم اقتصــادا مفتوحــا وديناميكيــا وتنافســيا،
مــن أجــل تمكيــن الشــركات مــن التطــور بشــكل غيــر مقيــد .وهــي تدعــم كذلــك تعزيــز
الشــركات واملنتجــات اللوكســمبورغية فــي الخــارج ،وتشــجع االســتثمار األجنبــي.
www.cc.lu

 - IREجمعية مدققي الشركات
جمعية مدققي الشركات ( )IRE – institut des réviseurs d’entreprisesهي منظمة
مهنية تأسست بموجب قانو ن  28يونيو  1984بشأن تنظيم مهنة املدقق (�révi
 .)seur d’entreprisesمن بين وظائف أخرى ،تدافع الجمعية عن مصالح مهنة تدقيق
الحسابات ،وتضمن امتثال مدققي الحسابات للمعايير والواجبات املهنية ،وتحافظ
على االنضباط بين مراجعي الحسابات من خالل مجلس تأديبي ،و ُت ِّ
ّ
تفض
جنب أو
الخالفات بين املدققين وبين املدققين واألطراف األخرى.
www.ire.lu
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 - Limsaجمعية لوكسمبورغ الدولية لخدمات اإلدارة
تم إنشاء جمعية لوكسمبورغ الدولية لخدمات اإلدارة
( )Luxembourg International Management Services Association LIMSAفي  2004وهي
الهيئة التمثيلية للشركات االئتمانية من الدرجة األولى في دوقية لوكسمبورغ
الكبرى .تتمثل األهداف الرئيسية للرابطة في تعزيز قطاع االئتمان بلوكسمبورغ
وتمثيل املصالح املهنية ألعضائها .وأعضاؤها هم شركات ائتمانية ومحامون
واملحاسبون القانونيون واملصرفيون وغيرهم من املهنيين الذين أذن لهم القانون
بتقديم خدمات التوطين.
www.limsa.lu

لوكسمبورغ للتمويل ()LFF
لوكسمبورغ للتمويل ( ))Luxembourg for Finance (LFFهي وكالة للنهوض باملركز
املالي .وهي شراكة عامة-خاصة بين حكومة لوكسمبورغ والجهات الخاصة في
القطاع املالي .تأسست الوكالة في عام  ،2008وهدفها تعزيز الخبرات وتنويع خدمات
لوكسمبورغ املالية في الخارج ،من خالل قنوات مختلفة لالتصال .لوكسمبورغ
هي أول مركز للخدمات املصرفية الخاصة في منطقة اليورو ،وثاني أكبر مركز
للصناديق االستثمارية في العالم .نظرا لنهجه املبتكر وتوجهه الدولي ،يشكل مركز
لوكسمبورغ املالي محورا مستقرا للمستثمرين من األفراد واملؤسسات من جميع
أنحاء العالم.
www.luxembourgforfinance.com

 – OECهيئة الخبراء املحاسبيين
أنشئت هيئة الخبراء املحاسبيين ( )Ordre des experts-comptables OECبموجب قانون
 10يونيو  1999بشأن تنظيم مهنة املحاسب القانوني ( .)expert-comptableوتعد
بمثابة رابطة مدنية ،تدافع الهيئة عن مصالح مهنة املحاسب القانوني و تضمن
امتثال املحاسبين القانونيين للمعايير والواجبات املهنية ،وتحافظ على االنضباط
بين املحاسبين القانونيين من خالل مجلس تأديبي ،و تجنب وفض الخالفات بين
املحاسبين القانونيين و بين املحاسبين القانونيين و األطراف األخرى ،على التوالي.
www.oec.lu

نقابة املحامين في لوكسمبورغ
جميع املحامين املقيمين في لوكسمبورغ مسجلون لدى املنظمة املهنية Ordre
 des Avocats du Barreau de Luxembourgأو مجلس نقابة املحامين بلوكسمبورغ.
ويشارك املجلس عن كثب في تطوير املهنة ويكفل أن هذه األخيرة تتكيف مع
مختلف التغيرات املجتمعية.
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www.barreau.lu

اتحاد قطاع لوكسمبورغ املالي ()PROFIL
يتمثل الهدف الرئيسي التحاد قطاع لوكسمبورغ املالي في تعزيز مركز
لوكسمبورغ املالي من خالل العمل املنظم واملهني .تم إنشاء االتحاد من قبل
املشغلين الذين يلعبون دورا نشطا في املركز املالي .ويجمع االتحاد ممثلين عن
البنوك وشركات التأمين وصناديق االستثمار ومديري الثروات وأخصائي التوطين
ومقدمي خدمات القطاع املالي واملهنيين في مجال األسهم الخاصة واملحامين
واملحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات وغرفة التجارة بلوكسمبورغ ،وبورصة
لوكسمبورغ ،وسيترل وكليرستريم .أوال وقبل كل شيء ،يسعى االتحاد إلى تعزيز
صورة متماسكة وواضحة عن لوكسمبورغ كمركز مالي دولي مرموق.
وفي الوقت الذي يواصل فيه أعضاء مكتب االتحاد بتوحيد جهودهم في إعطاء
األولوية للدفاع عن مصالح جمعياتهم ومؤسساتهم ،فإنهم يوحدون جهودهم من
أجل تقديم الرأي العام إلى الجوانب املتعددة للمركز املالي ،الذي ،من خالل الروح
املبتكرة ملشغليه ،وبعد نظر زعمائه السياسيين ،اكتسب مكانة بارزة في جميع
أنحاء العالم.
أثناء أداء مهمته ،يسهم االتحاد أيضا في الترويج الشامل للدوقية الكبرى .ولذلك
فهو شريك في مناقشة الخبراء الترويجيين على املستوى السياسي والهيئات
العامة املسؤولة عن تطوير القطاع املالي واإلشراف عليه.
وبغية تعزيز جهود الترويج مع البلدان األجنبية ولضمان وجود سياسة منسقة
ومنظمة للتواصل ،أبرمت حكومة لوكسمبورغ مع االتحاد شراكة عامة-خاصة تحت
تسمية لوكسمبورغ للتمويل ( ،)LFFأو الوكالة لتنمية املركز املالي.
www.profil-luxembourg.lu

 – PSF/Sجمعية املختصين في دعم القطاع املالي
جمعية املختصين في دعم القطاع املالي (PSF/S – association des professionnels
 )du secteur financier de supportهي رابطة تجمع املهنيين في القطاع املالي
الذين يقدمون الدعم للخدمات املالية (أي الوكالء اإلداريين بالقطاع املالي ،وكالء
االتصاالت لعمالء القطاع املالي ،والعاملين في نظام االتصاالت واملعلومات
بالقطاع املالي) .تسهل الجمعية التواصل بين أعضائها والسلطات الحكومية ،وتطلع
أعضائها على التطورات في هذا القطاع ،وتعزز مكانة املختصين في دعم القطاع
املالي.
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جمعيات أخرى تخدم القطاع املالي

 - ALCOالرابطة اللوكسمبورغية للمسؤولين عن االمتثال
يرتبط غسل األموال باإلجرام وتمويل اإلرهاب لذلك احتلت مكافحة غسل االموال
والحفاظ على سالمة األسواق املالية واحترام املبادئ األخالقية ،أهمية كبيرة
وعلى نحو متزايد من القطاع املالي الحديث ،وتؤثر تأثيرا كبيرا على أنشطته .وقد
ظهرت وظيفة املسؤول عن االمتثال لدى مؤسسات االئتمان ،وأخصائي القطاع
املالي ،وشركات التأمين .يتمثل دور املسؤول عن االمتثال في التأكد من أن
هذه املؤسسات تلتزم باملعايير التشريعية والقانونية واألخالقية الحالية .واليوم،
أصبحت وظيفة املسؤول عن االمتثال في القطاع املالي معترف بها رسميا،
على املستوى الدولي من قبل لجنة بازل ،ومحليا في لوكسمبورغ من قبل لجنة
اإلشراف على القطاع املالي ( .)CSSFوقد أصبحت هذه الوظيفة إجبارية في جميع
مؤسسات القطاع املالي في لوكسمبورغ.
تم إنشاء الرابطة اللوكسمبورغية للمسؤولين عن االمتثال (Association ALCO
 )Luxembourgeoise des Compliance Officersللقطاع املالي في  20ديسمبر .2000
www.alco.lu

مؤسسة لوكسمبورغ
مؤسســة لوكســمبورغ ( )Fondation de Luxembourgهــي مركــز خبــرات واستشــارات
مســتقل فــي مجــال العمــل الخيــري .تســاعد املؤسســة املتبرعيــن األوروبييــن فــي
هيكلــة وتطويــر ورصــد املشــاريع الخيريــة فــي أوروبــا والعالــم بأســره .عــن طريــق تقديم
املشــورة واملعلومــات ،وتوفيــر األدوات والهيــاكل الخاصة ،تعزز مؤسســة لوكســمبورغ
وتدعــم وتوفــر التوجيــه إلــى املتبرعيــن (األفــراد والشــركات) الذيــن يرغبــون فــي اتخــاذ
التزامــات ماليــة طويلــة املــدى ذات حجــم معيــن فــي املصلحــة العامــة .لتمكيــن دعــم
مجموعــة واســعة مــن املشــاريع ،حســب رغبــات املتبرعيــن ،فــإن غــرض املؤسســة
يمكــن أن يغطــي جميــع مجــاالت النشــاط ،التــي تخــدم املصلحــة العامــة .وباعتبارهــا
«مؤسســة شــاملة» ،فإنهــا تمكــن الراغبيــن باألعمــال الخيريــة مــن إدمــاج هيــكل التبــرع
الخــاص بهــم ،مســتفيدين مــن جميــع مزايــا إنشــاء مؤسســة للمرافــق العامــة ،ولكــن
التخفيــض حتــى الحــد االدنــى مــن العــبء االداري والتكاليــف حــول انشــاء مثــل هــذا
الهيــكل ،فــي إطــار مبســط ومنظــم.
www.fdlux.lu

 - ILAاملعهد اللوكسمبورغي للمديرين
املعهـ�د اللوكسـ�مبورغي للمديريـ�ن(  (�ILA Institut Luxembourgeois des Administra
 )teursهــي منظمــة غيــر ربحيــة تأسســت فــي  14أبريــل  .2005وقــد تــم إنشــاؤها فــي
لوكســمبورغ فــي أعقــاب املؤتمــر األوروبــي الثانــي حــول حوكمــة الشــركات ،والــذي
شــاركت فــي تنظيمــه الرئاســة األوروبيــة واملفوضيــة األوروبيــة ،مــن أجــل مســاعدة
ودعــم املديريــن فــي وظائفهــم.
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وتتمثــل مهمــة املنظمــة فــي تعزيــز مهنــة املديريــن مــن خــال تطويــر أعضائهــا
إلــى مــدراء مؤهليــن تأهيــا عاليــا وفاعليــن .تشــجع املنظمــة أفضــل املمارســات
فــي لوكســمبورغ فــي مجــال حوكمــة الشــركات واملؤسســات ،مــن خــال املشــاركة
الفعالــة مــع املؤسســات والجمعيــات التجاريــة املكلفــة بإدخــال وتطبيــق ومراقبــة
قواعــد وممارســات حوكمــة الشــركات .ويتحقــق ذلــك مــن خــال التكويــن العالــي
الجــودة ،وورشــات العمــل ،والبحــث ،واملنشــورات واملؤتمــرات.
وتهــدف املنظمــة إلــى أن تكــون ليــس فقــط املحــور الرئيســي فــي لوكســمبورغ
بشــأن القضايــا التــي تعلــق باملديريــن ،ولكــن أيضــا أن تلعــب دورا هامــا على املســتوى
األوروبــي.
www.ila.lu

 ،LAFOجمعية لوكسمبورغ للمكاتب العائلية
تمثــل جمعيــة لوكســمبورغ للمكاتــب العائليــة (LAFO, Luxembourg Association of Family
 )Officesمائــة مــن الشــركات املســتقلة ،املنشــأة فــي لوكســمبورغ .وتكمــن أغراضهــا
الرئيســية فــي إســداء املشــورة إلــى « »UHNWIاألفــراد ذوي القيمــة الصافيــة العاليــة
جــدا -الذيــن يجتمعــون بنظــام أســري أو عائلــي وكيفيــة الســيطرة علــى مصالحهــم
علــى املــدى الطويــل ،لتأميــن قاعــدة أصولهــم فــي جميــع أنحــاء العالــم ،إلــى جانــب
العوائــد املنتظمــة املحــددة فــي كفايــة مخطــط األســرة.
www.lafo.lu

 - LSFمعهد لوكسمبورغ املالي
معهــد لوكســمبورغ املالــي ( )LSF – Luxembourg School of Financeهــو قســم املاليــة
فــي كليــة الحقــوق واالقتصــاد واملاليــة بجامعــة لوكســمبورغ .لــه جــذوره فــي
«أكاديميــة املصــارف األوروبيــة» الســابقة ،التــي أقيمــت بمبــادرة مــن رابطــة املصــارف
واملصرفييــن بلوكســمبورغ ( .)ABBLوقســم املاليــة بالجامعــة هــو املســؤول عــن
التعليــم العالــي والبحــوث فــي املجــاالت املصرفيــة واملاليــة .إن املجتمــع املالــي
فــي لوكســمبورغ ،بواســطة «مؤسســة معهــد لوكســمبورغ املالــي» وشــراكته مــع
جامعــة لوكســمبورغ ،يدعــم بشــكل كامــل معهــد لوكســمبورغ املالــي.
www.lsf.lu
(راجع الفصل « 37التعليم» ملزيد من املعلومات حول البرنامج والجامعة)

جمعية لوكسمبورغ لألسهم الخاصة ورأس املال املخاطر
()LPEA
جمعيــة لوكســمبورغ لألســهم الخاصــة ورأس املال املخاطــر (luxembourg private equity
 )and venture capital association LPEAهــي الهيئــة التمثيليــة ملمتهنــي األســهم
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الخاصــة ورأس املــال املخاطــر بلوكســمبورغ .مــع وجــود أكثــر مــن  120عضــوا ،بعضهــم
مــن كبــار الجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي األســهم الخاصــة ،تلعــب الجمعيــة دورا رائــدا
فــي مناقشــة وتطويــر اإلطــار االســتثماري ،وتعمــل بنشــاط علــى تشــجيع هــذا القطــاع
خــارج حــدود البــاد.
توفــر لوكســمبورغ نظامــا ضريبيــا مســتقرا ،وهــي فــي طليعــة التنظيــم الدولــي
لألســهم الخاصــة مــع إدخــال الشــراكات الخاصــة املحــدودة فــي عــام  .2013وهــي توفــر
دائــرة اختصــاص مرنــة وآمنــة وقابلــة للتنبــؤ ومتعــددة اللغــات ،ملديــري الصناديــق مــن
البلــدان األوروبيــة وغيــر األوروبيــة.
وتوفــر الجمعيــة قاعــدة ديناميكيــة وتفاعليــة ألعضائهــا ،ملناقشــة وتبــادل املعلومــات،
وهــي تنظــم اجتماعــات عمــل وفــرص تواصــل علــى أســاس منتظــم.
وهـ�ي عضـ�و فـ�ي الجمعيـ�ة األوروبيـ�ة لـ�رأس املـ�ال االسـ�تثماري واملخاطـ�ر( (�EVCA Euro
 )pean Venture Capital Associationوفــي لوكســمبورغ للتمويــلwww.lpea.lu .

 LuxFLAGوكالة لوكسمبورغ لوسم الصناديق
وكالـ�ة لوكسـ�مبورغ لوسـ�م الصناديـ�ق( (�LuxFLAG The Luxembourg Fund Labelling Agen
 )cyهــي جمعيــة مســتقلة غيــر هادفــة للربــح ،تــم إنشــاؤها فــي لوكســمبورغ فــي
يوليــو  .2006تدعــم الوكالــة تمويــل التنميــة املســتدامة مــن خــال توفيــر التســميات
للمســتثمرين وذلــك عبــر منــح تســمياتها لصناديق االســتثمار في قطاعات االســتثمار
املســؤول .حاليــا تقــدم الوكالــة ثــاث تســميات :تســمية ( LuxFLAG ESGبيئــة ،مجتمــع و
حكومة  ، )Environment, Social and Governanceتســمية ( LuxFLAG Microfinanceللتمويل
املتناهــي الصغــر) و تســمية ( LuxFLAG Environmentالبيئــة) .والهــدف مــن التســمية
هــو طمأنــة املســتثمرين بــأن صنــدوق االســتثمار املســمى يســتثمر معظــم أصولــه،
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،فــي قطاعــات التمويــل املتناهــي الصغــر أو البيئــة
بطريقــة مســؤولة .واعتبــارا مــن ينايــر  ،2015تــم تصنيــف  40صندوقــا مــن قبــل الوكالــة
وتمثــل أكثــر مــن  4بليــون دوالر مــن األصــول تحــت اإلدارة.
www.luxflag.org
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مدخل إلى
االقتصاد الرقمي
(التجارةاإللكترونية)
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 12.1ملحة عامة

مركــزت لوكســمبورغ نفســها فــي الســنوات املاضيــة كفاعــل رئيســي فــي
االقتصــاد الرقمــي األوروبــي مــن خــال تقديــم مزايا كبيــرة للشــركات الرقمية.
وتشــمل بعــض هــذه املزايــا مــا يلــي:

• استثمارات عامة هامة في البنية التحتية ملراكز البيانات.
العلو.
• إطالق عرض نطاق ترددي فائق
ّ
• تسعير الكهرباء.
• تطوير نظام أمنى قوي ألمن املعلومات.
إحــدى املزايــا التنافســية الرئيســية للوكســمبورغ هــو حجمهــا الصغيــر ،الــذي
يتيــح التواصــل الفعــال بيــن املنظمــات العامــة والخاصــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
ـد لوكســمبورغ مكانــا آمنــا للقيــام باألعمــال التجاريــة .فهــي ال تعانــي مــن
تعـ ّ
أداء رائعــا ،حتــى خــال فتــرات الركــود
الكــوارث الطبيعيــة ،ويســجل اقتصادهــا ً
االقتصــادي .وتســعى الحكومــة إلــى تقليــص حجــم البيروقراطيــة وتتبنــى
ذهنيــا مبــدأ «العمــل فــي املرتبــة األولــى» .وقــد احتلــت لوكســمبورغ املرتبــة
األولــى فــي أوروبــا والثالثــة علــى الصعيــد العاملــي فــي «مؤشــر الســوق
املفتوحــة  »2013الصــادر عــن غرفــة التجــارة الدوليــة.
نظــرا ملوقعهــا الجغرافــي ،تحظــى لوكســمبورغ بقــوة عاملــة عاليــة املهــارة،
وتعتبــر املــكان املثالــي ملحترفــي تكنولوجيــا املعلومــات .عــاوة علــى
ذلــك ،فــإن الفــرص الوظيفيــة فــي القطاعــات املاليــة واملصرفيــة وتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت تجــذب املهنييــن من جميع أنحاء العالــم .وتتمتع البالد
ببيئــة دوليــة متعــددة اللغــات فريــدة مــن نوعهــا ،تضــم أكثــر مــن  160جنســية
وأكثــر مــن  50لغــة مختلفــة .كمــا أنهــا تهتــم بثقافــة املشــاريع الناشــئة ،خاصــة
فــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .وتتــاح للشــركات الناشــئة فــي
لوكســمبورغ بنيــة تحتيــة متطــورة ،مثــل حاضنــة تيشــنوبورت ،باإلضافــة إلــى
مرافــق اإلنتــاج ودعــم التدريــب.
وبصــورة عامــة ،ســاهمت البيئة التجارية واالقتصادية والسياســية واالجتماعية
املواتيــة فــي جعــل لوكســمبورغ موقعا جذابا لشــركات تكنولوجيــا املعلومات
واالتصاالت والشــركات الرقمية.
والهــدف مــن هــذا الفصــل هــو تقديــم هــذه املزايــا والتطــور املســتمر
للوكســمبورغ فــي العصــر الرقمــي.

 1.1.12ملحــة تاريخيــة موجــزة عــن االقتصــاد الرقمي في لوكســمبورغ
إن لوكســمبورغ هــي البلــد املؤســس لعــدد مــن العالمــات التجاريــة العامليــة
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فــي عالــم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والفضــاء والعالــم الرقمــي.
تـ�م إنشـ�اء الشـ�ركة األوروبيـ�ة لألقمـ�ار الصناعيـ�ة( (�Société Européenne des Satel
 ،)SES- litesوهي شــركة عاملية كبرى مالكة ومشــغلة لألقمار الصناعية ،بناء
علــى مبــادرة ودعــم مــن حكومــة لوكســمبورغ ،فــي عــام  .1985وقــد تطــورت
إلــى شــركة تكنولوجيــة متقدمــة للغايــة .وهــي تمتلــك وتشــغل أســطوال
مكونــا مــن  53قمــرا صناعيــا ثابتــا بالنســبة لــأرض ،تكملهــا شــبكة مــن مرافــق
االتصــاالت واملكاتــب املتواجــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم .واليــوم ،تســتضيف
لوكســمبورغ أكثــر مــن  20شــركة مــن قطــاع الفضاء ،بما في ذلك لوكســبيس
 ،LuxSpaceورو-كومبوســيتس  ،Euro-Compositesوغرادل وهيتيك لوكســمبورغ
.Gradel and HITEC Luxembourg
وهنــاك قصــة نجــاح أخــرى «من صنع لوكســمبورغ» وهي مجموعــة رتل (Radio
 ،)Television Luxembourgالشبكة الترفيهية األوروبية الرائدة ،التي تأسست
فــي عــام  1931تحــت تســمية «الشــركة الوكســمبورغية للبــث االذاعــي»
( .))Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion (CLRبثــت الشــركة
برنامجــا فريــدا فــي لغــات مختلفــة باســتخدام نفــس التــردد .وفــي عــام ،1954
 CLRأصبــح  Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion( CLTالشــركة
الوكســمبورغية للبــث التلفزيونــي) .تــم إنشــاء مجموعــة رتــل فــي عــام ،2000
بعــد اندمــاج  CLT-UFAو TV Pearsonاملقيمــة فــي لوكســمبورغ ،واململوكــة
مــن قبــل مجموعــة وســائل إعــام بريطانيــة  .Pearson plcواليــوم ،تمتلــك
برتلســمان  Bertelsmannحصــة  ٪90.3فــي مجموعــة رتــل .أما النســبة الباقية
البالغــة  ٪9.7فهــي متداولــة فــي بورصــة بروكســل ولوكســمبورغ.
فــي فضــاء الشــركات الناشــئة ،تأسســت ســكايب  Skypeفــي عــام  2003فــي
لوكســمبورغ مــن قبــل جانــوس فريــس ( )Janus Friisمــن الدنمــارك ونيــكالس
زنســتروم ( )Niklas Zennströmمــن الســويد .واليــوم ،أصبحــت ســكايب شــركة
اتصــاالت مملوكــة مــن قبــل شــركة مايكروســوفت ،مــع أكثــر مــن  300مليــون
مســتخدم (اعتبــارا مــن .)2013
وقــد قــام عــدد مــن الشــركات العامليــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
بتثبيــت مقرهــا األوروبــي فــي لوكســمبورغ ،مثــل أمــازون ،Amazon
بايبــال  ،PayPalاي تيونــز  ،iTunesإيبــاي  ،eBayدوكلــر هولدينــغ Docler Holding
وراكوينت .Rakuten

 2.1.12وضــع لوكســمبورغ فــي أوروبــا الرقميــة -حقائق وأرقام
إن مؤشــر االقتصــاد واملجتمــع الرقمــي ( DESI)1هــو مؤشــر مركــب أعدتــه
املفوضيــة األوروبيــة (املديريــة العامــة لشــبكات االتصــاالت واملحتــوى
والتكنولوجيــا  )DG CNECTالتــي تقيــم تطــور دول االتحــاد األوروبــي نحــو اقتصــاد
ومجتمــع رقمــي .تتــراوح الدرجــات مــن  0إلــى 1؛ وكلمــا ارتفعــت الدرجــة كان
أداء البــاد أفضــل .وفــي عــام  ،2015بلغــت لوكســمبورغ درجــة إجماليــة قدرهــا
 ،0.53وحلــت فــي املرتبــة الثامنــة مــن بيــن ال  28دول أعضــاء االتحــاد األوروبــي.
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(مالحظــة :ترجــع املؤشــرات املســتخدمة إلــى عــام  .)2014وباملقارنــة مــع عــام
 ،2013حســنت لوكســمبورغ أو حافظــت علــى درجاتهــا الجيــدة فــي معظــم
الفئــات .فيمــا يلــي بعــض أبــرز هــذه البيانــات:
• لوكسمبورغ هي الثانية بين دول االتحاد األوروبي في مجال االتصال
• تحتل املرتبة السادسة في رأس املال البشري ( 93٪من املواطنين
يستخدمون اإلنترنت و 82٪لديهم املهارات الرقمية األساسية).
• استمر استخدام اإلنترنت في النمو.
• فيما يتعلق بإدماج التكنولوجيا الرقمية ،تراجعت للخلف ست مراتب
(انخفض عدد الشركات الصغيرة واملتوسطة التي تبيع على اإلنترنت7٪ :
في عام  2014و 15٪في عام ،)2013
• ومن املتوقع أيضا إحراز تقدم في مجال الخدمات العامة الرقمية (حكومة
إلكترونية ،صحة إلكترونية ،بيانات مفتوحة).
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مؤشر االقتصاد
واملجتمع
الرقمي

املجموعة

لوكسمبورغ

االتحاد
االوروبي

الرتة

النقاط

النقاط

النقاط

مؤشر 2015

9

0.53

0.52

0.48

مؤشر 2014

7

0.51

0.46

0.45

2

املصدرDESI :

يبيــن مؤشــر االقتصــاد واملجتمــع الرقمــي ( )DESIلعــام  2015أن
كل مــن االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه يتقدمــون نحــو
اقتصــاد ومجتمــع رقمــي.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi 1
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi 2

3
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املصدرDESI :

source:

 2.12إطار تكنولوجي مفيد
 1.2.12بيئــة اتصــال ودودة لبيئــة األعمال
• مركز اتصال سريع
تقــع لوكســمبورغ بالقــرب مــن مراكــز اإلنترنــت الرئيســية داخــل أوروبــا:
لنــدن ،أمســتردام ،فرانكفــورت وباريــس .اســتفادت لوكســمبورغ مــن
هــذا املوقــع الجغرافــي املتميــز مــن خــال بنــاء شــبكة أليــاف دوليــة
خاصــة بهــا ،وبذلــك مركــزت نفســها كمركــز اتصــال ســريع جــدا (تأخيــر
قليــل جــدا فــي نقــل البيانــات) فــي أوروبــا .ويتوافــر حاليــا هــذا النــوع
مــن االتصــاالت فــي عــدد مــن الوجهــات األوروبيــة بمعــدل نقــل بيانــات
ذهــاب وايــاب ( )RTTحوالــي  5مللــي ثانيــة (أمســتردام وبروكســيل
وفرانكفــورت ولنــدن وباريــس).
• تيارات حاملة ذات شبكات ألياف ضوئية دولية
تشــغل العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة مــن املســتوى
األول واملســتوى الثانــي بروتوكــول اإلنترنت ( )IP PoPفي لوكســمبورغ،
ممــا يوفــر للشــركات املقيمــة فــي لوكســمبورغ مجموعــة واســعة
مــن شــبكات االتصــال عاليــة الســرعة.
العلو
• عرض النطاق الترددي الفائق
ّ
وبمــا أن النطــاق العريــض أصبــح خدمــة عامــة فــي أوروبــا ،فقــد نصبــت
لوكســمبورغ نفســها كدولــة رائــدة فــي أوروبــا فيمــا يتعلــق بعــرض
النطــاق التــرددي الفائــق العلو .وتطمح الحكومة من خالل اســتراتيجية
عــام  2020للوصــول لنطــاق عريــض فائــق العلــو  500ميغابايــت فــي
الثانيــة أثنــاء الرفــع و 1جيجابايــت فــي الثانيــة أثنــاء التنزيــل.
• تبادل اإلنترنت التجاري الوطني
لو-ســيكس  LU-CIXهــي نقطــة تبــادل اإلنترنــت التجــاري بلوكســمبورغ.
تعتمــد الناقــات املتوفــرة فــي لو-ســيكس علــى خطــوط ســريعة
ذات نطــاق واســع ،تقــدم أوقــات ذهــاب وإيــاب محســنة .وبالتالــي فــإن
حركــة مســارات االتصــال عبر لوكســمبورغ ليســت مفرطــة أو مزدحمة.
بفضــل قربهــا مــن مراكــز اإلنترنــت الدوليــة األخــرى ،تقــدم لو-ســيكس
ـم إنشــاء لو-ســيكس فــي
بديــا ذكيــا لنقــاط تبــادل اإلنترنــت الثابتــة .تـ ّ
عــام  ،2009وهــي تضــم أكثــر مــن  57عضــوا وتســتضيف ثمانيــة مراكــز
بيانــات محايــدة.
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 2.2.12نظــام بيئــي قــوي ملراكــز البيانات
تتميــز لوكســمبورغ بواحــد مــن أحــدث مراكــز البيانــات فــي أوروبــا مــع
اتصــاالت منخفضــة الكمــون (معــدل تأخيــر منخفــض) نحــو جميــع مراكــز
اإلنترنــت األوروبيــة الرئيســية .وهــي تشــغل حوالــي  20مركــزا للبيانات
ومســاحة أرضيــة صافيــة تزيــد علــى  40,000متــر مربــع (أكثــر مــن 000
 440قــدم مربــع) .ثلثــا مســاحة مركــز البيانــات فــي لوكســمبورغ
هــي مــن املســتوى الرابــع؛ ويقــع ثلــث مراكــز البيانــات األوروبيــة مــن
املســتوى الرابــع فــي لوكســمبورغ ،وتقــع  10%مــن مراكــز البيانــات
العامليــة مــن املســتوى الرابــع فــي لوكســمبورغ.

 3.2.12مركــز آمــن وموثوق منه
تســعى لوكســمبورغ إلــى جعــل أمــن املعلومــات متاحــا وبأســعار
معقولــة للجميــع ،وخاصــة للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة الحجــم.
وقــد وضعــت بعــض املعاييــر األمنيــة العاليــة ،للوفاء باحتياجــات القطاع
املالــي الدولــي املتطــور فــي البلــد.
وهــذه الخبــرة فــي حمايــة البيانــات والنظــم ضروريــة لألعمــال التجاريــة
اإللكترونيــة واالقتصــاد عمومــا .ويتزايــد اعتمــاد الشــركات علــى بنيــة
تحتيــة عامليــة مرنــةو آمنــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
ويتطلــب ذلــك حمايــة ماديــة (االحتيــاط ،والقــدرة علــى التكيــف،
واالنتعــاش فــي حــاالت الطــوارئ) ،ورقميــة (التشــفير والتوقيــع
الرقمــي) ،وتنظيميــة (إدارة املخاطــر وخطــط وإجــراءات) وقانونيــة.
يغطــي عــدد مــن املبــادرات العامــة والجهــات الفاعلــة الخاصــة املشــهد
األمنــي فــي لوكســمبورغ لجميــع أنــواع وأحجــام الشــركات .علــى
ســبيل املثــال ،قامــت الحكومــة بتطويــر طريقــة وقاعــدة حديثــة
إلدارة املخاطــر ( )my. cases.luباســتخدام مقاييــس موضوعيــة بشــأن
التهديــدات ومواطــن الضعــف.
ويتــم جمــع الفــرق الرئيســية العامــة والخاصــة فــي مجــال الحاســب
اآللــي واالســتجابة للطــوارئ (Computer and Emergency Response
 ))Teams (CERTsفــي إطــار قاعــدة واحــدة ،cert.lu ،لتوفيــر تعــاون وطني
قــوى ودعــم أفضــل للشــركات واملســتخدمين في حال وقــوع هجمات
إلكترونيــة.
وتشــجع الحكومــة أيضــا علــى وضــع تدابيــر أمنيــة تقنيــة متبادلــة
للشــركات علــى مســتوى مقدمــي خدمــات اإلنترنــت ومراكــز البيانــات.
ولوكســمبورغ هــي أول بلــد فــي أوروبــا تعــزم علــى تطبيــق منهجيــة
تنظيميــة منســقة فــي مجــال أمــن املعلومــات.
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 )SECURITYMADEIN.LU) www.securitymadein.luمبادرة أخرى  :وهي
املصدر الرئيسي للمعلومات عن األمن السيبراني (أمن الفضاء
اإللكتروني) في لوكسمبورغ .وهي تهدف إلى تعزيز قطاع
األمن على الصعيد الوطني ،وكذلك على الصعيد الدولي ،وتهتم
بأمن النظام البيئي بأكمله .وتوفر األخبار واملعلومات الهامة،
واألوراق البيضاء ،فضال عن توفير صندوق أدوات مع حلول مفيدة
تتعلق باألمن السيبراني (أمن الفضاء االلكتروني) للمستخدمين
من القطاع الخاص واملنظمات ومجتمع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت
تركــز حكومــة لوكســمبورغ علــى إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى
أمــن املعلومــات ،وتهــدف إلــى وضــع «األمــن كهيــكل أساســي» فــي
جميــع مســتويات املجتمــع.

 4.2.12الطاقــة الكهربائيــة والتســعير
يشــكل وجــود نظــام طاقــة بيئــي مــرن ومتماســك مكــون مــن أراضــي
ومصــادر وتكاليــف متنوعــة شــرطا ومطلبــا أساســيا لتشــغيل مراكــز
البيانــات والخدمــات الســحابية .وهــذا ليــس شــرطا رئيســيا للمشــغلين
فحســب ،بــل لــه أيضــا تأثيــر مباشــر علــى املســتعملين النهائييــن
الذيــن تنســب إليهــم التكاليــف مباشــرة .ومــن ثــم ،فإنــه عنصــر هــام
يجــب أخــذه بعيــن االعتبــار نظــرا للتنافســية العاليــة فــي هــذا القطــاع.
مــن حيــث الحصــول علــى الطاقــة ،تعطــى األولويــة فــي لوكســمبورغ
ملســتخدمي الطاقــة الثقيلــة .أمــا املناطــق التجاريــة األكبــر حجمــا،
والتــي مــن املمكــن ان يكــون االتصــال بشــبكة الكهربــاء متوفــرا
مســبقا ،واالتصــاالت الخاصــة بهــم  65كيلــو فولــت ،فهــي تســاعد
املشــغلين علــى الحــد مــن االســتثمار املطلــوب لربــط مرافقهــم،
وتخفيــض تكاليفهــم.
تتجنــب لوكســمبورغ مشــاريع مرافــق البنيــة التحتيــة الكبيــرة فــي
حيــن تســتفيد مــن مشــاريع جيرانهــا والبلــدان األوروبيــة األخــرى .ومــع
ذلــك ،فقــد أجــرت الدولــة فــي الســنوات األخيــرة تحســينات رئيســية
لشــبكة الكهربــاء لديهــا ،مــع التركيــز علــى املرونــة واألمــن فــي
اإلمــداد .إن االســتثمارات فــي خطــوط الجهــد الفلطيــة ومحطــات
الطاقــة الجديــدة علــى مــدى الســنوات الخمــس املقبلــة ،والتخطيــط
إلضافــة وصــل  220كيلــو فولــت إلــى مشــغل الشــبكة البلجيكيــة ايليــا،
ســيجلب مســتوى إضافيــا مــن أمــن الطاقــة عــن طريــق إزالــة االعتمــاد
علــى العــرض األملانــي .فــي الوقــت نفســه ،إن االتجــاه نحــو قطــاع
أكثــر اســتدامة مــن خــال االســتثمار النظيــف واملتجــدد فــي الطاقــة،
آخــذ فــي االزديــاد .كمــا أن مخططــات االلتــزام التــي تتطلــب تحســينات
ســنوية فــي الكفــاءة مــن قبــل موزعــي الطاقــة والغــاز الطبيعــي
تســاعد علــى تحقيــق كفــاءة عاليــة فــي قطــاع الطاقــة.
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وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،توجــه العديــد مــن الجهــود نحــو التصميــم الفعــال
للبنــاء ،وهــو أمــر ضــروري بالنظــر إلــى حجــم البــاد .ومــن خــال ذلــك،
تتحــرك لوكســمبورغ بشــكل اســتباقي نحــو تحقيــق أهــداف خفــض
الطاقــة األوليــة بنســبة  20٪بحلــول عــام  2020وفقــا ملــا حــدده االتحــاد
األوروبــي .وفــي مــوازاة ذلــك ،التزمــت كريــوس ،4املشــغل الوطنــي
الرئيســي املســؤول عــن توزيــع ونقــل إمــدادات الطاقــة ،بتعزيــز
التواصــل وتبــادل البيانــات ،بفضــل تركيــب  300،000عــداد ذكــي جديــد
للكهربــاء والغــاز الطبيعــي .ويهــدف هــذا االســتثمار الــذي تبلــغ قيمتــه
 100مليــون يــورو إلــى إنشــاء إدارة أفضــل للشــبكة مــن أجــل التعامــل
مــع نظــام لتوليــد الطاقــة علــى نحــو متزايــد الالمركزيــة ،حيــث يتــم
توليــد الطاقــة املتجــددة مــن داخــل البلــد.
 4تشــرف مجموعــة إينوفــوس علــى تخصيــص الكهربــاء للمســتخدمين النهائييــن وتملــك
حصــة  ٪75.43فــي كريــوس ٪10 ،فــي مدينــة لوكســمبورغ ،والباقــي ينتمــون إلــى دولــة
دوقيــة
لوكسمبورغ الكبرى.

 1.4.2.12أمــن اإلمدادات
ترتبــط شــبكة لوكســمبورغ العامــة كــروس للكهربــاء الداخليــة ،بأملانيا
مــن خــال نقطتــي دخــول ،مــع الجهد العالــي  5220كيلوفولــت مدخالت
مصممــة للمرونــة  .N-1وبحلــول نهايــة عــام  ،2015ســيكون لهــا أيضــا
إمكانيــة الوصــول املباشــر إلــى الشــبكة البلجيكيــة .ويمكــن أيضــا أن
تكــون الشــبكة الخاصــة ،التــي تديرهــا شــركة ســوتيل  SOTELالتابعــة
لشــركة أرســيلورميتال  ، ArcelorMittalبمثابــة بديــل للشــبكة الوطنيــة
فــي حالــة الطــوارئ .وتعــزز الحكومــة أيضــا شــبكتها  220كيلــو فولــت
ـاء علــى ذلــك،
بإضافــة خــط ثــان مــن شــأنه مضاعفــة نظــام نقلهــا .وبنـ ً
6
ينبغــي أن يكتمــل أمــن اإلمــداد بحلــول عــام .2017

 2.4.2.12الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقة
علــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا ،لــدى لوكســمبورغ كميــة متزايــدة
مــن الطاقــة املتجــددة تغــذي شــبكتها وتتيــح أيضــا الوصــول إلــى
تــم شــراؤه مــن خــال التبــادل
الطاقــة املتجــددة مــن اإلمــداد الــذي
ّ
األوروبــي للطاقــة .ويشــكل حاليــا التوليــد املشــترك للطاقــة ،والطاقــة
الكهرومائيــة والريــاح وحــرق النفايــات والغــاز الحيــوي والطاقــة الضوئيــة
 ٪2مــن إمــدادات الطاقــة الداخليــة.
تتــاح عقــود الطاقــة الخضــراء بســهولة ملشــغلي مراكــز البيانــات .وهــم
يســتفيدون أيضــا مــن املنــاخ القــاري بلوكســمبورغ ،الــذي يســمح
بتقنيــات التبريــد التــي يمكــن أن تقلــل بشــكل كبيــر مــن تكاليــف
الطاقــة.
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 3.4.2.12تســعير الكهربــاء
فــي عــام  ،2013تــم تغذيــة  4،856.8جيغاواط من الكهرباء في الشــبكة،
 ٪85منهــا مــن الكهربــاء املســتوردة .بفضــل التبادل األوروبــي للطاقة،
تقدم لوكســمبورغ تســعيرا أكثر جاذبية من أمســتردام أو فرانكفورت.
كمــا ســاعدت القــدرة التنافســية فــي الســوق علــى خفــض األســعار،
التــي هــي فــي الوقــت الحاضــر مســتقرة بالنســبة للعقــود طويلــة
7
األجــل.

 3.12إطار قانوني وتنظيمي مناسب

كانــت حكومــة لوكســمبورغ دائمــا علــى درجــة عاليــة مــن االمتثــال
للوائــح األوروبيــة ،وقــد طــورت منهجيــة قويــة مؤيــدة لألعمــال علــى
مــدى العقــود القليلــة املاضيــة.

 1.3.12والدة «لوكســمبورغ الرقمــي»
فــي تشــرين األول  /أكتوبــر  ،2014وبتوجيــه مــن رئيــس الــوزراء ،صاحــب
الســعادة كزافييــه بيتــل ،ونائــب رئيــس الــوزراء صاحــب الســعادة إتيــان
تــم بعــث
شــنايدر ،ووزيــر املاليــة صاحــب الســعادة بييــر غراميجنــا،
ّ
اســتراتيجية وطنيــة واســعة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
اســمها ( Digital Lëtzebuergديجيتــال لوكســمبورغ) مــن أجــل تعزيــز
تنويــع اقتصــاد املعرفــة فــي لوكســمبورغ.
وعلــى وجــه الخصــوص ،تركــز االســتراتيجية علــى رعايــة مشــهد
املشــاريع بلوكســمبورغ فــي مجــاالت التجــارة اإللكترونيــة واملحتــوى
الرقمــي والحوســبة الســحابية والبيانــات الكبيــرة والدفــع اإللكترونــي.
وبشــكل عــام ،تهــدف هــذه املبــادرة إلــى مركــزة الدوقيــة الكبــرى كـــ
«دولــة حديثــة ومفتوحــة وعاليــة االتصــال ،وعلــى اســتعداد للتعامــل
مــع املجتمــع الرقمــي» (املصــدر.)Digital Lëtzebuerg :

 5معظــم الطاقــة املطلوبــة اليــوم هــي علــى مســتوى التوتــر  20كيلوفولــت ،ولكــن املعــدلاألعلــى  65كيلوفولــت كمــا هــو مســتخدم مــن معظــم مشــغلي مركــز البيانــات ينمــو أيضــا ،كمــا
هــو حــال مســتوى االرســال املنخفــض.
 6فــي عــام  ،2013مــع  10دقائــق فقــط مــن التوقــف ،احتلــت لوكســمبورغ املرتبــة األولــى أمــامالدنمــارك وأملانيــا وسويســرا فــي تقييــم املجلــس األوروبــي ملنظمــي الطاقــة علــى انقطــاع
التيــار الكهربائــي الســنوي للمســتخدمين املتصليــن بالشــبكة.
 7-إحصاءات الطاقة من يوروستات ()2014

 2.3.12حمايــة البيانــات
للوكســمبورغ قوانيــن قويــة لحمايــة البيانــات صممــت أصــا للقطــاع
187

املالــي .صــدر قانــون فــي  9تمــوز  /يوليــه  2013جعــل من لوكســمبورغ
أول بلــد أوروبــي يعالــج مســألة مــا يحــدث للبيانــات فــي حالــة إعــان
ـرت الفقــرة  2مــن املــادة الجديــدة  567مــن قانــون
شــركة إفالســها .أقـ ّ
التجــارة بلوكســمبورغ ،الحــق فــي املطالبــة باألصــول املنقولــة غيــر
امللموســة وغيــر القابلــة للتحويــل مــن شــركة مفلســة .وقــد صمــم
القانــون الجديــد فــي البدايــة لشــركات الحوســبة الســحابية املفلســة.
غيــر أن نطاقــه أوســع مــن ذلــك وينطبــق علــى البيانــات التــي يعهــد
بهــا إلــى أي طــرف ثالــث ،بمــا فــي ذلــك مقدمــي خدمــات األرشــفة
اإللكترونيــة ،أو أي مقاوليــن فرعييــن يعهــد إليهــم بالقيــام بخدمــات
غيــر ماديــة لصالــح املديــر الرئيســي (مطــوري البرامــج ،ومصممــي
التســويق والخطــط البيانيــة ،ووكاالت اإلعــان ،ومــا إلــى ذلــك).

 3.3.12الحفــظ اإللكترونــي والتوقيــع اإللكترونــي فــي بلــد «بال أوراق»
تطمح لوكســمبورغ أن تصبح «القلعة األوروبية للبيانات اإللكترونية».
تــم اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم  6543بشــأن الحفــظ اإللكترونــي فــي
 2يوليــو  ،2015حيــث يقــدم إطــارا قانونيــا جديــدا للحفــظ اإللكترونــي
فــي لوكســمبورغ.
وتتمثــل املهمــة الرئيســية للقانــون فــي االعتــراف القانونــي بالوثائــق
اإللكترونيــة .بموجــب هــذا القانــون ،تتــم املصادقــة علــى الوثائــق
اإللكترونيــة مــن قبــل نــوع جديــد مــن املزوديــن ،وهــو مقــدم خدمــات
التجريد والحظفظ �prestataire de services de dématérialisation et de conser
 .)vation PSDCحيــث ال يمكــن لنســخة إلكترونيــة أن ترفــض كدليــل،
فقــط بســبب طبيعتهــا اإللكترونيــة.
ولوكســمبورغ هــي أول بلــد أوروبــي يعتــرف بــأن التوقيــع اإللكترونــي
يمكــن أن تكــون لــه نفــس القيمــة القانونيــة للتوقيــع بخــط اليــد.
وهــذا اإلطــار القانونــي الجديــد ســيجذب الشــركات املتعــددة الجنســيات
التــي تتطلــع الن ليكــون لديهــا مركزيــة فــي إدارة الحفــظ اإللكترونــي
فــي بلــد أوروبــي واحــد.
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4.12

البحث والتطوير واالبتكار

اســتثمرت حكومــة لوكســمبورغ مــوارد ماليــة وتنظيميــة كبيــرة
ـول قطاعــات محــددة .تــم وضــع عــدد مــن املبــادرات لتســهيل
لدفــع تحـ ّ
عمليــة نقــل وإنشــاء الشــركات ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالبحــث
والتطويــر.
حيــث يتم احتضان الشــركات الناشــئة ذات األفــكار اإلبداعية واملبتكرة،
واســتضافتها وتمرينهــا ،لتســهيل نموهــا وســبل االســتفادة مــن
الخدمــات الحكوميــة والدعــم .ويتــم دمــج شــبكات أمــن املعلومــات
واالتصــاالت العاليــة األداء فــي البرنامــج األساســي للصنــدوق القومــي
للبحوث ( .)FNR Fonds National de la Rechercheوتمنح مساعدات دولية
للبحــث والتطويــر ،حيــث تركــز علــى االبتــكار فــي األعمــال التجاريــة ،بمــا
ـر ُد فــي شــكل منــح مباشــرة أو قــروض
فــي ذلــك قطــاع الخدمــات ،و َتـ ِ
مــن قبــل مؤسســة القانــون العــام املصرفيــة ،الشــركة الوطنيــة
لالئتمــان واالســتثمار
(.)Société Nationale de Crédit et d’Investissement SNCI
تقــدم لوكــس اينوفاســيون ،الوكالــة الوطنيــة لالبتــكار والبحــث ،مجانــا،
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات املتكاملــة والشــخصية ،للشــركات
مــن مختلــف األحجــم ،بمــا فــي ذلــك الشــركات الناشــئة املبتكــرة
واملنظمــات البحثيــة العامــة .تعمــل لوكــس اينوفاســيون كمســهل
للشــركات التــي ترغــب فــي الحصــول على تمويل وطنــي أو أوروبي ،أو
التــي تخطــط إلنشــاء نشــاط مبتكــر .كذلــك ،تمثــل لوكس اينوفاســيون
الشــريك املناســب ألولئــك الذيــن يبحثــون عــن الخبــرة التكنولوجيــة أو
يهدفــون إلــى تعزيــز قدراتهــم اإلداريــة املبتكــرة .ويتمثــل دور الوكالــة
فــي مســاعدة الشــركات علــى صياغــة مشــاريعها االبتكاريــة وتنفيذها،
ال ســيما مــن خــال تيســير الوصــول إلــى املعرفــة والتكنولوجيــات،
وكذلــك الهيــاكل األساســية للبحــوث واألســواق.
مجموعة لوكسمبورغ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
( )Luxembourg ICT Clusterهــي شــبكة تدعــم مختلــف الجهــات الفاعلــة
فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي لوكســمبورغ،
بهــدف خلــق وتطويــر فــرص أعمــال تجاريــة جديــدة مســتدامة مــن خــال
مشــاريع تعاونيــة فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار .وتهــدف املجموعــة
إلــى تحســين اســتيعاب تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت باعتبارهــا
ميســرة ملختلــف القطاعــات وتعــزز تطويــر قطــاع تكنولوجيــا
تكنولوجيــا
ِّ
املعلومــات واالتصــاالت الحالــي فــي لوكســمبورغ مــن خــال تعزيــز
املشــاريع التعاونيــة فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار .وتوفــر مجموعــة
لوكســمبورغ لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت إمكانيــة الوصــول
إلــى شــبكة ديناميكيــة مــن الشــركات فضــا عــن منظمــات البحــث
العامــة ،وهــي تقــدم مجموعــة مــن خدمــات الدعــم الشــخصية والتــي
تتماشــى مــع متطلبــات االبتــكار املحــددة مــن طــرف أعضائهــا.
(راجــع الفصــل « 10البحــوث فــي لوكســمبورغ» ملزيــد مــن املعلومــات
عــن املؤسســات التــي تركــز علــى البحــث والتطويــر فــي لوكســمبورغ).
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 1.4.12فــرص التمويــل للبحــث والتطوير
وضعــت لوكســمبورغ عــددا مــن مخططــات التمويــل ملشــاريع البحــث
والتطويــر واالبتــكار.
وقــد وقــع إنشــاء البرنامــج الجوهــري مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي
للبحــوث ( ،)FNRمــن أجــل تمكيــن مؤسســات البحــوث العامــة مــن
التعــاون مــع الشــركات فــي مشــاريع البحــوث األساســية ملعالجــة
قضايــا ذات طابــع طويــل األجــل.
ويســاعد مخطــط الصنــدوق الوطنــي للبحــوث ( )FNRملنحــة التدريــب
واألبحــاث ( )Aides à la Formation-Rechercheالشــركات علــى توظيــف
الباحثيــن عــن طريــق املشــاركة فــي تمويــل رواتبهــم .كمــا يدعــم
الصنــدوق التدريــب البحثــي فــي لوكســمبورغ وخارجهــا.
«( »InnovFin – EU Finance for Innovatorsماليــة االتحــاد االوروبــي
للمبتكريــن) هــي مبــادرة مشــتركة أطلقتهــا مجموعــة بنك االســتثمار
األوروبــي ( EIBو )EIFبالتعــاون مــع املفوضيــة األوروبيــة حتــى أفــق
عــام  .2020وهــي عبــارة عــن سلســلة مــن أدوات التمويــل املتكاملــة
والتكميليــة والخدمــات االستشــارية ،التــي تغطــي سلســلة القيمــة
بأكملهــا للبحــوث واالبتــكار.
مــن عــام  2010حتــى عــام  ،2014شــاركت منحــة املشــاريع االبتكاريــة
اليافعــة هــذه ،مــع مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص ،فــي توفيــر
احتياجــات التمويــل الــازم ل  33مؤسســة ابتكاريــة يافعة ذات إمكانات
عاليــة ،بمتوســط منحــة قدرهــا  660,000يــورو لــكل شــركة.

 5.12نظرة على املشاريع الناشئة
وثقافة األعمال الريادية

أصبحــت الدوقيــة الكبــرى مركــزا اســتثماريا للعديــد مــن الشــركات
الناشــئة والشــركات املبتكــرة التــي ترغــب فــي الوصول إلى األســواق
الوطنيــة فــي أوروبــا .وتتنــوع أنشــطة هــذه الشــركات مــن التكنولوجيــا
الفائقــة  FinTechإلــى البحــوث والتطويــر  ،R&Dوتقنيــات االبتــكار البيئــي،
والتكنولوجيــات الصحيــة ،فضــا عــن تقنيــات الســيارات والفضــاء .منــذ
عــام  ،2014كانــت هنــاك زيــادة بنســبة  25٪فــي الشــركات الناشــئة
التــي أنشــئت فــي لوكســمبورغ.
وعلى مدى السنوات املاضية ،أنشأت الحكومة إطارا قانونيا
لدعم التنمية واالبتكار .على سبيل املثال ،تمت املوافقة على
التشريعات التي مهدت الطريق ملا يسمى «شركة اليورو »1
(شركة ذات مسؤولية محدودة مبسطة) .تم تصميم هذه الشركة
املبسطة الخاصة ذات املسؤولية املحدودة لتمكين رواد األعمال
من إنشاء هياكل شركات دون متطلبات رأس مال ثقيلة التي
تنطبق على أنواع الشركات السابقة.
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كمــا دعمــت وزارة االقتصــاد بقــوة الشــركات الناشــئة املبتكــرة لعــدة
ســنوات مــن خــال مخططــات البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وال ســيما
منحــة مؤسســة املشــاريع الناشــئة واملبتكــرة.
وقــد تــم وضــع عــدد مــن املبــادرات ملســاعدة الشــركات الناشــئة،
علــى االســتقرار فــي لوكســمبورغ والنجــاح فــي كل مرحلــة مــن
مراحــل تطورهــا .ويبــدأ ذلــك مــن التعريــف بالفكــرة املبتكــرة.
ويمكــن للجهــات الفاعلــة مثــل لوكــس اينوفاســيون ،نيوكــو
أو  Go 3 ,2 ,1أن تســاعد فــي تحديــد وتحليــل وهيكلــة فكــرة األعمــال
التجاريــة وكذلــك إعــداد خطــة العمــل.
وفــي  27تمــوز  /يوليــه  ،2015ذكــر وزيــر االقتصــاد ،إتيــان شــنايدر ،مــا
يلــي فــي مقابلــة مــع صحيفــة لوكســمبورغ فــورت:
«سننشــئ برنامجــا ملســاعدات حكوميــة مصممــة خصيصــا لشــركات
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،بالتعــاون مــع شــركة لوكــس
اينوفاســيون ،ملســاعدة املشــاريع الناشــئة وأصحــاب املشــاريع الذيــن
يعــدون نموذجــا أوليــا مــن منتجهــم بغيــة تقديمــه للمســتثمرين.
وســيتخذ هــذا البرنامــج شــكل منافســة ،تجــرى بضــع مــرات فــي
الســنة ،الختيــار املشــاريع الواعــدة واملميــزة .ثــم يتــم تدريــب فــرق
أصحــاب املشــاريع املختــارة حســب منهجيــة تطويــر املنتجــات الجديــدة،
وتســتضيفهم حاضنــة محليــة ،مثل تيشــنوبورت ،ملســاعدة شــركتهم
ـو.
علــى النمـ ّ
ومــن املقــرر أن يبــدأ املشــروع التجريبــي األول لهــذا البرنامــج الجديــد
فــي تشــرين األول  /أكتوبــر .2015
واملشــروع الثانــي الــذي نعمــل عليــه حاليا هو إنشــاء صنــدوق مبدئي
بقيمــة  20مليــون يــورو ،ســيتم تمويلــه مــن قبــل مســتثمرين مــن
القطاعين العام والخاص .وسيعمل هذا الصندوق على تشجيع االبتكار
علــى املــدى الطويــل وتحســين النظــام البيئــي الحالــي للشــركات
الناشــئة فــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بلوكســمبورغ ،مــن
خــال توفيــر تمويــل أســهم رأس مــال الشــركات الناشــئة املبتدئــة،
والناشــطة فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .وســيهدف
هــذا الصنــدوق أيضــا إلــى العمــل مــع املؤسســات العامــة للبحــوث،
مثــل جامعــة لوكســمبورغ ،لتســهيل تحويــل هــذه التكنولوجيــات
الجديــدة فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت إلــى شــركات
ناجحــة.
وأخيــرا وليــس آخــرا ،أنشــأت مؤسســة القانــون العــام املصرفيــة
بلوكســمبورغ ( )SNCIوصنــدوق االســتثمار األوروبــي ( )EIFصنــدوق
املســتقبل لوكســمبورغ .هــذا الصنــدوق بقيمــة  150مليــون يــورو،
و الــذي تســاهم فيــه SNCIب 120مليــون يــورو و  EIFب 30مليــون
يــورو ،ســيتم توزيعــه علــى مــدى فتــرة خمــس ســنوات ،وســوف يركــز
علــى الشــركات األوروبيــة املبتكــرة الصغيــرة واملتوســطة الحجــم.
يهــدف الصنــدوق إلــى تحفيــز التنويــع والتنميــة املســتدامة القتصــاد
لوكســمبورغ ،بجــذب رجــال األعمــال األجانــب والشــركات املبتكــرة فــي
مرحلتهــا املبكــرة أو املتأخــرة إلــى لوكســمبورغ .
هنــاك أيضــا عــدد مــن املبــادرات التــي قامــت بهــا شــركات خاصــة لدعــم
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مرحلــة بــدء التشــغيل ،مثــل الحــدث « »Pitch Your Startupالــذي نظمتــه
دوكالر القابضــة ألول مــرة فــي مــارس  .2015تــم منــح كل شــركة
ناشــئة  3دقائــق و 33ثانيــة لتقديــم مشــروعها ،تــاه  2دقيقتــان مــن
األســئلة واألجوبــة .والشــركة الناشــئة ذات األداء األفضــل ،أي الفائــزة
فــي املســابقة ،تتحصــل علــى جائــزة قيمتهــا  50,000يــورو مــن دوكالر
القابضــة.

 1.5.12الحاضنــات واملســرعات
تســتضيف لوكســمبورغ عــددا مــن حاضنــات ومســرعات األعمــال
التجاريــة التــي تســاعد علــى تزويــد الشــركات الناشــئة بإمكانيــة
الوصــول إلــى فعاليــات التواصــل والدعــم املناســب والــدورات التدريبيــة
وبيئــة مواتيــة حيــث يمكــن التواصــل مــع مســتثمرين محتمليــن .علــى
ســبيل املثــال ،تشــمل هــذه الحاضنــات:
،.TECHNOPORT S.A
تيشــنوبورت  ،هــي حاضنــة للشــركات املبتكــرة و الشــركات ذات
الوجهــة التكنولوجيــة فــي لوكســمبورغ .وهــي تديــر مــا يقــرب مــن
 16،000متــر مربــع مــن املرافــق فــي موقعيــن اثنيــن.
www.technoport.lu

LUX FUTURE LAB

حاضنة أعمال وقاعدة تدريب مدعومة من بنك .BGL BNP Paribas
www.luxfuturelab.lu

NYUKO

فضاء العمل املشترك الذي يعزز االبتكار واملشاريع االجتماعية.
www.nyuko.lu

PWC ACCELERATOR

هــو مســرع يســاعد الشــركات املبتكــرة ذات النمــو املرتفــع لتتقــدم
عامليــا بشــكل أســرع وأكثــر ذكاء.
www.pwcaccelerator.com

يمكن العثور على القائمة الكاملة في هذا املوقع :
http://en.luxinnovation.lu/ Services/Support-for-innovative-start-ups
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 6.12املجاالت والجهات الفاعلة
الرئيسية في االقتصاد الرقمي
بلوكسمبورغ
 1.6.12التجــارة اإللكترونيــة

أصبحــت لوكســمبورغ موقعــا متميــزا للقيــام باألعمــال التجاريــة
اإللكترونيــة .بفضــل إنشــاء لو-ســيكس فــي عــام  ،2009توجــد البنيــة
التحتيــة الالزمــة التــي تســمح لشــركات التجــارة اإللكترونيــة بالتوســع.
ومــن ثــم ،فــإن البلــد مــزود بوصــات أساســية غزيــرة ملراكــز البيانــات
مــن الطــراز األول ومجموعــة مــن حاضنــات األعمــال التجاريــة .فــي عــام
 ،2005كانــت لوكســمبورغ أول دولــة فــي االتحــاد األوروبــي لديهــا بنيــة
أساســية عامــة وطنيــة توفــر شــهادات إلكترونيــة لــكل مــن تطبيقــات
الحكومــة اإللكترونيــة والقطــاع الخاص (الخدمــات املصرفية اإللكترونية
والتجــارة اإللكترونيــة).
• اختــارت العديــد مــن شــركات التجــارة اإللكترونيــة املعروفــة مثــل
أمــازون  Amazonو إيبــاي  eBayلوكســمبورغ كمقــر رئيســي لهــا لخدمة
الســوق األوروبيــة
• ومــن األمثلــة األحــدث علــى ذلــك ،شــركة دوكلــر القابضــة التــي
حولــت جميــع فــرق العمليــات والتطويــر التابعــة لهــا مــن هنغاريــا و
انتقلــت إلــى لوكســمبورغ فــي عــام  .2013وتقــوم املجموعــة باعــداد
وتشــغيل مواقــع إلكترونيــة رائــدة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال
البث املباشــر ،كما أنشــأت عددا من الشــركات املتنوعة في مجاالت
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ووســائل اإلعــام والترفيــه.

 2.6.12توزيــع املحتــوى اإللكترونــي
املقــر األوروبــي لبعــض الشــركات العمالقــة
أصبحــت لوكســمبورغ
ّ
فــي توزيــع املحتــوى اإللكترونــي (املوســيقى والفيديــو واأللعــاب).
• علــى ســبيل املثــال ،فــي عــام  ،2012راكوتيــن  ،Rakutenأكبــر مركــز
للتســوق عبــر اإلنترنــت فــي اليابــان ،اختــار لوكســمبورغ كمركــز لهــا
لتكنولوجيــا املعلومــات و االتصــاالت.
و فــي الوقــت الحاضــر ،تســتضاف قاعدتهــا التجــارة اإللكترونيــة فــي
لوكســمبورغ .وقــد وســعت نطــاق أعمالهــا لتشــمل حجــوزات الســفر
عبــر اإلنترنــت ،و التمويــل االســتهالكي ،و السمســرة فــي األوراق
املاليــة عبــر اإلنترنــت ،و مواقــع البوابــات االلكترونيــة ،فضــا عــن
األعمــال الرياضيــة املحترفــة.
• تشــغل األمــازون كنــدل ،فريــق كبيــر للعمليــات ،مــن لوكســمبورغ،
لبيــع وتســويق جميــع وســائل القــراءة اإللكترونيــة داخــل أوروبــا.
•  ،Big Fish Gamesأكبــر مطــور ومــوزع فــي العالــم لأللعــاب الترفيهيــة
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العرضيــة ،لديــه مكتــب إقليمــي أوروبــي فــي لوكســمبورغ.

 3.6.12وســائل اإلعــام والترفيــه واأللعــاب اإللكترونية
مقــر
للوكســمبورغ تاريــخ قــوي فــي قطــاع البــث اإلذاعــي :فهــي
ّ
شــركة  ،SESمشــغل األقمــار الصناعيــة لالتصــاالت العامليــة ،ومجموعــة
 ،RTLوهــي أكبــر هيئــة إذاعــة تجاريــة فــي أوروبــا.
كمــا أنشــأ عــدد مــن شــركات األلعــاب اإللكترونيــة الدوليــة مكاتبهــا
األوروبيــة فــي لوكســمبورغ ،مــن أجــل أن تكــون أقــرب وتصــل بســهولة
أكبــر إلــى ســوق أوروبــا العامليــة .وكانت اســتراتيجية الحكومــة الرامية
إلــى تطويــر اتصــاالت فائقــة النطــاق وعاليــة الســرعة ،أساســية فــي
اجتــذاب هــؤالء الفاعليــن إلــى لوكســمبورغ.

 4.6.12ســوق للتكنولوجيــا الفائقــة نابضــة بالحيــاة
قــام عــدد متزايــد مــن شــركات التكنولوجيــا الفائقــة مــن أصــول أجنبيــة
بتركيــز مكاتبهــم فــي لوكســمبورغ ،مــن أجــل االســتفادة مــن تجمــع
الخبــرات واملهــارات فــي مجــال التمويــل والتكنولوجيــا .ويوفــر املركــز
املالــي بلوكســمبورغ بيئــة جذابــة تضــم أكثــر مــن  140مصرفــا ،و
 332شــركة تأميــن وإعــادة تأميــن ،وشــركات البنيــة التحتيــة املاليــة،
وقطــاع صناديــق اســتثمار رائــد فــي العالــم.
ويوجــد اليــوم فــي لوكســمبورغ مــا يقــارب  150شــركة تكنولوجيا فائقة
جاهــزة للعمــل ،حيــث يوفــر نصفهــا تقريبــا البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
املعلومــات و االتصــاالت أو خدمــات تكنولوجيــا املعلومات و االتصاالت،
والنصــف اآلخــر يوفــر برامــج أو خدمــات تجاريــة قائمــة علــى التكنولوجيــا.
يعــد التطــور املتواصــل فــي قطــاع التكنولوجيــا املاليــة واعــدا ،مــن
أجــل نجــاح اقتصــاد لوكســمبورغ وتنوعــه .يقــع ســوق لوكســمبورغ،
بمــا فــي ذلــك جميــع الجهــات الفاعلــة املاليــة ،فــي قلــب ســوق
االتحــاد األوروبــي املوحــد ،ويســمح بتغطية األســواق الوطنيــة األخرى.
كمــا ركــزت الحكومــة علــى التكنولوجيــا الفائقــة فــي اســتراتيجيتها
الوطنيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .فــي الواقــع ،ينظــر إلــى
التكنولوجيــا الفائقــة علــى أنهــا إحــدى الركائــز الرئيســية للتنويــع فــي
لوكســمبورغ.
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املصدرDESI :

7.12

خاتمة

حــاول هــذا الفصــل أن يقــدم بإيجــاز أحــدث الحقائــق والبيانــات عــن االقتصــاد
الرقمــي فــي لوكســمبورغ .و بذلــك ،يثبــت قــدرة لوكســمبورغ علــى
مواكبــة أحــدث االتجاهــات التكنولوجيــة واالجتماعيــة ،مــن أجــل تبنــي
إمكانياتهــا التحويليــة بشــكل كامــل .وعلــى مــدى عقــد مــن الزمــن تقريبــا،
عكــف البلــد علــى إعــادة تشــكيل الهيــكل األساســي ملــا كان يعتبــر فــي
الســابق اقتصــادا متجانســا إلــى اقتصــاد متعــدد التنــوع .و فــي هــذا اإلطــار،
لعــب قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات و االتصــاالت دورا محوريــا مدعومــا ،و
بشــكل مــا ،ملهمــا مــن قبــل قطــاع مالــي عاملــي املســتوى و قطــاع
اإلعــام واالتصــاالت القائــم.
وقــد أدى موقــع لوكســمبورغ املركــزي ،وإدارتــه امليالــة لألعمــال ،وصانعــو
القــرار املتعــددي الــرؤى ،فــي فتــرة وجيــزة جــدا مــن الزمــن إلــى دفــع
لوكســمبورغ إلــى طليعــة املســاحة الرقميــة للتجــارة اإللكترونيــة .وقــد
اختــارت العديــد مــن الشــركات الدولية املرموقــة (مثل أمازون ،إيبــاي ،بايبال)
لوكســمبورغ كنقطــة ارتــكاز للعمــل فــي جميــع أنحــاء أوروبــا .باإلضافــة إلــى
املزايــا العديــدة التــي ســبق ذكرهــا ،تســتفيد هــذه الشــركات أيضــا مــن بيئــة
أعمــال آمنــة للغايــة ،التــي هــي موطــن للمواهــب واألفــكار العامليــة.
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علــى مــر الســنين ،تــم تجميع اللبنات بشــكل منتظم لتشــكيل نظام بيئي
يعــزز االبتــكار بطريقــة مســتدامة .وتوطــد االســتراتيجية الوطنيــة األخيــرة
«لوكســمبورغ الرقميــة» هــذا النظــام التكنولوجــي مــن خــال التعامــل
بشــفافية ومنهجيــة مــع الثغــرات التــي يجــب ســدها (أي املهــارات) ومــن
خــال التركيــز علــى مجــاالت محــددة مثــل التكنولوجيــا الفائقــة والشــركات
الناشــئة ،و اكتمــال الحكومــة اإللكترونيــة .إن شــركات تكنولوجيــا املعلومات
واالتصــاالت و شــركات التكنولوجيــا املســتقرة بالواليــات املتحــدة والتــي
تخطــط للعمــل فــي الخــارج والتوســع فــي أوروبــا ،ســتجد لوكســمبورغ بلــدا
مالئمــا ومريحــا للعمــل فيــه.
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http://www.ictspring.com/wp-content/uploads/2014/07/20150518_iCt_pascal_alex-v3.pdf

الفصل 13
نظرة على تكنولوجيا
املعلومات و االتصاالت
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املصدر :حكومة لوكسمبورغ ،دائرة اإلعالم واالتصاالت

تعمــل لوكســمبورغ الن تكــون فــي الطليعة بمــا يتعلــق بتكنولوجيا االتصاالت
وتطويــر االبتــكار منــذ ســنوات عديــدة .وتســتثمر الجهــات ذات العالقــة العامــة
والخاصــة بشــكل قــوي فــي وصــات اإلنترنــت فائقــة الســرعة ومراكــز البيانــات
الحديثــة ،مــن أجــل بنــاء أرضيــة صلبــة القتصــاد رقمــي مزدهــر فــي قلــب أوروبــا.
ويؤكــد تأســيس العديــد مــن الشــركات الدوليــة فــي لوكســمبورغ كفــاءة
املوقــع االســتراتيجي للبلــد.

1.13

التواصل الدولي

منــذ عــام  ،2005دعمــت الحكومــة مبــادرات مختلفــة لبنــاء شــبكات متعــددة
األليــاف ذات قــدرة عاليــة ،لربــط لوكســمبورغ باملراكــز الرئيســية فــي أوروبــا.
واليــوم ،يوفــر عــدد مــن املشــغلين الدولييــن األليــاف أو االتصــاالت املؤجــرة.
وإلــى جانــب هــؤالء املشــغلين ،فــإن مشــغلي عــرض النطــاق التــرددي
العاملييــن وكذلــك مــزودي الخدمــات مــن الصنــف  II-Iيســتأجرون خطــوط
اتصــاالت لوكســمبورغ ويعملــون علــى واحــد أو أكثــر مــن نقــاط تشــغيل (نقطة
التواجــد  .)PoPsتقــع لوكســمبورغ وســط مــا يســمى «الخاتــم الذهبــي» ،الــذي
يشــكل مراكــز اإلنترنــت الرئيســية فــي أوروبــا :لنــدن وأمســتردام وفرانكفــورت
وباريــس.
يتيــح جميــع املشــغلين « قيــم اســتجابة منخفضــة ذهابــا وإيابــا « ()RTT
لالتصــاالت فــي أوروبــا ،أي طــول الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها إرســال
اإلشــارة زائــد طــول الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها اإلقــرار باســتالم هــذه
اإلشــارة (وقــت الرحلــة ذهابــا وإيابــا ،أو «وقــت بينــغ»).
مقدمي خدمات اإلنترنت من الصنف األول في لوكسمبورغ

•
•
•
•
•
•
•
•

AT & T
Cogent Communications
GTT
Level 3
NTT Communications
Telefonica
TeliaSonera
Verizon

مقدمي خدمات شبكة األلياف البصرية الدولية
• BCE– Broadcasting Center Europe
• BICS/Belgacom
• BT/British Telecom
• Cable & Wireless
• Cegecom
• Colt
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Datacenter Luxembourg •
Eutelsat •
Hibernia Atlantic •
Inexio •
Interoute •
IP Transit •
Kaia Global Networks •
KPN •
LuxConnect •
NLix •
POST Telecom •
Root •
SES •
Telecom Luxembourg Private Operator •
Telenet •
Telindus Telecom •
:يمكن الحصول على قائمة شاملة لجميع املشغلين املعلنين في لوكسمبورغ من خالل املوقع
http://www.ilr.public.lu/communications_ electroniques/registrepublic/index.html
2015 آب/ اعتبارا من أغسطس، دائرة اإلعالم واالتصاالت، حكومة لوكسمبورغ:املصدر
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ﺍﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ

6ms.

ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ
3.5ms

ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ

ﻟﻨﺪﻥ

8ms.

4.5ms

ﻟﻮﻛﺴﻤﻴﻮﺭﻍ
4.8ms

ﺑﺎﺭﻳﺲ

4.8ms

ﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﻍ

املصدر :حكومة لوكسمبورغ،
دائرة اإلعالم واالتصاالت
يتيح جميع املشغلين « قيم استجابة منخفضة ذهابا وإيابا « ()RTT
لالتصاالت في أوروبا ،أي طول الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال اإلشارة
زائد طول الفترة الزمنية التي يستغرقها اإلقرار باستالم هذه اإلشارة (وقت
الرحلة ذهابا وإيابا ،أو «وقت بينغ»).

13.2

الشبكات املترابطة

يشير مفهوم الشبكات املقترنة إلى مدى الترابط ما بين شبكات
اإلنترنت املنفصلة .ويجلب هذا الترابط منافع متبادلة ألنه يساعد على
تقليل االعتماد على الشبكة ،ويزيد من قدرتها ،وامكانية التحكم في
التوجيه بشكل أفضل ،كما يمكن أن يحقق إدراكا أفضل للشبكة على أنها
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مصنفة بترتيب عالي .ويوجد لدى املشغلين الذين يقدمون خدماتهم في
لوكسمبورغ عددا كبيرا من اتفاقيات شبكات االنترنت املقترنة مباشرة
مع مزودي اإلنترنت من الصنف  ،Iولكن أيضا مع أبرز مقدمي خدمات بث
املحتوى عبر شبكة اإلنترنت .)OTT (over-the-top
تسمح لوكسمبورغ لتبادل االنترنت التجاري (لو-سيكس  ،)LU-CIXوالتي
تأسست في عام  ،2009ملختلف مقدمي خدمات اإلنترنت بتبادل حركة
اإلنترنت بين شبكاتهم .لدى لو-سيكس تنظيم هيكلي مستقل محايد.
تدعم قاعدة لو-سيكس صيغتا بروتوكول اإلنترنت  4و IPv4( 6و )IPv6وهي
مستضافة في أربعة مراكز بيانات ،من بينهم اثنان من املرافق املوثقة
من فئة تصميم .IV
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تغطية النطاق العريض ذو النفاذ من الجيل التالي )(NGA
النسبة املئوية لألسر2013 ،

 ITإيطاليــا  HR -اليونــان  HR -كرواتيــا  FR -فرنســا  PL -بولنــدا  IE -إيرلنــدا –  ISأيســلندا – EU
االتحــاد االوروبــي  CZ -جمهوريــة التشــيك  ES -اســبانيا  SK -ســلوفاكيا  RO -رومانيــا BG -
بلغاريــا  SE -الســويد  AT -النمســا –  FIفنلنــدا  SI-ســلوفينيا  EE-اســتونيا  DE-أملانيــا NO -
النرويــج  HU -هنغاريــا  UK -اململكــة املتحــدة  DK -الدنمــارك  PT -البرتغــال  LV -التفيــا LU -
لوكســمبورغ  LT -ليتوانيــا  CY -قبــرص  NL -هولنــدا  BE -بلجيــكا  MT -مالطــا

املصدر :اللجنة
األوروبية

وهــذه التغييــرات علــى مســتوى الشــبكة ســوف تمكــن تكنولوجيــا الجيــل املقبــل ( )all-IPأن
تنتشــر بســرعة وتســمح بخدمــات جديــدة فــي مجــال االتصــاالت ،والتعــاون ،ووســائل اإلعــام
وعمومــا إنترنــت األشــياء (.)IoT

 3.13االتصال الوطني
في عام  ،2010وضعت الحكومة أهدافا طموحة لجعل لوكسمبورغ رائدة عامليا
في مجال النطاق العريض العالي السرعة .وتهدف على املدى الطويل هو أن
تكون سرعة االتصاالت  1جيجابايت في الثانية وأن تكون متاحة للجميع بحلول عام
 .2020وبفضل االستثمارات الكبيرة التي قام بها املشغل الحالي ،POST Telecom
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 تسير الخطة على الطريق،مشغلي شبكات الهاتف النقال ومشغلي الكابل
 ميغابت في الثانية100  من السكان يصلون إلى نفاذ بسرعة٪95 الصحيح مع
.على األقل

معلومات االتصال

4.13

LUXEmBOURg FOR BUSINESS
19-21 boulevard Royal L-2449 Luxembourg

info@luxembourgforbusiness.lu : البريد االلكتروني
www.luxembourgforbusiness.lu/en
LU-CIX asbl
4 rue A. Graham Bell L-3235 Bettembourg
Luxembourg
)+352( 20 20 29 92: الهاتف
www.lu-cix.lu
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الفصل 14
نظام أمن الفضاء
االلكتروني
بلوكسمبورغ

تلتــزم لكســمبورغ بأمــن الفضــاء اإللكترونــي وتبــذل جهــدا كبيــرا لضمــان
ســامة الشــركات األجنبيــة التــي تمــارس أعمالهــا مــن وإلــى لوكســمبورغ:

»

بالنسبة لبلد يبني قوته االقتصادية على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يعد
أمن الفضاء اإللكتروني عنصرا أساسيا
في جاذبيتها االقتصادية )...( .يخلق األمن
االلكتروني الثقة بين املواطنين والشركات.
غير أن تنفيذه غالبا ما يكون تمييزيا من
حيث التكاليف والتعقيد ( )...ويمثل األمن
االلكتروني فرصة اقتصادية .ونحن نؤمن إيمانا
قويا بوجوب تمكين جميع أصحاب املصلحة
منه ،كجزء من إضفاء الطابع الديمقراطي
على أمن املعلومات .منهجيتنا موجهة
نحو العمالء ،وهي تعاونية ومنسقة على
املستوى الوطني.

«
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إتيان شنايدر،
نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد،
في جامعة وارسو للتكنولوجيا ،بولندا (أيار  /مايو )2014

 1.14الثقة الرقمية

تلعــب الثقــة دورا أساســيا فــي نجــاح أو فشــل تفاعالتنــا االجتماعيــة
واملهنيــة ،ال ســيما فــي مجتمــع متوجــه نحــو الخدمــات.
وفــي العالــم الرقمــي ،تعــزز الثقــة بجعــل أمــن الفضــاء االلكترونــي أقــرب
إلــى الشــركات والجمهــور عامــة .ولذلــك ،يوفــر األمــن اإللكترونــي فرصــة
لتعزيــز الجاذبيــة االقتصاديــة.
فمن ناحية ،تســتثمر لوكســمبورغ بنشــاط في البنى التحتية املتطورة
وتعــزز التعــاون الوطنــي والدولــي .ومــن ناحيــة أخــرى ،تقــوم الدولــة بزيــادة
الوعــي علــى الصعيــد املحلــي وتطويــر األدوات واألســاليب التــي تحســن
املعرفــة واالســتعداد والدرايــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام.
تقــدر لوكســمبورغ كشــريك موثــوق بــه فــي قطــاع الصناعــة والبنــوك
وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وتحــرص علــى تلبية املعاييــر العالية
التــي تحتاجهــا املؤسســات الدوليــة والكيانــات التجاريــة مــن حيــث جــودة
الخدمــة والبنيــة التحتيــة واملــوارد البشــرية واألطــر القانونيــة.
وتعطــي لوكســمبورغ األولويــة لتعزيــز نظــام أمــن الكترونــي بيئــي
يتطــور باســتمرار ،وبالتالــي تدعــم تطويــر اقتصــاد إلكترونــي مزدهــر وآمــن.
ويســتند منهجهــا إلــى تحقيــق وحفــظ التــوازن بيــن الخصوصية واملســاءلة
واملســؤولية والقانــون.

 1.1.14األمن كهيكل أساسي
تلعــب حكومــة لوكســمبورغ دورا هامــا فــي تنفيــذ مفهــوم «األمــن
كهيــكل أساســي» ،وفقــا ملبــادئ:
• إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى أمــن املعلومــات ،مــن خــال ســهولة
الوصــول والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف
• التعاون والتميز بين األطراف
• مواءمــة مخططــات االمتثــال ،مــن خــال نظــام تصنيــف وأســاليب
مشــتر كة
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• تحسين الحوكمة ،من خالل التقارير الظرفية السياقية واملوضوعية.

 1.1.1.14معا أقوى
يعــرف األمــن االلكترونــي عمومــا بأنــه «ضمــان مســتوى مناســب مــن
الســرية والنزاهــة وتوافــر املعلومــات» .وهــو يتطلــب تدابيــر أمنيــة فعالــة
ذات كفــاءة ومتناســبة مــع التهديــدات املحتملــة املنطويــة.
وهكــذا ،يجــب أن تتطــور اســتراتيجية األمــن اإللكترونــي انطالقــا مــن نهــج
مشــترك مجتمعــي ،وليــس مــن نهــج فــردي .ويجــب أيضــا أن تأخــذ فــي
االعتبــار مواطــن الضعــف علــى املســتوى التقنــي والتنظيمــي واإلنســاني.
وبفضــل التعــاون بيــن الحكومــة واملجتمــع املحلــي فــي مجــال تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ،تــم تصميــم اإلجــراءات واملبــادرات فــي مجــال
األمــن االكترونــي بعنايــة لتغطيــة احتياجــات مجموعــة واســعة مــن
املواطنيــن والشــركات.
إن تجســيد العقليــات القديمــة والجديــدة ،وتكييــف ســلوك النــاس
واختصاصاتهــم ،هــو جــزء مــن السياســة االقتصاديــة لــوزارة االقتصــاد .كمــا
أنــه يتناســب مــع طمــوح الحكومــة العــام للمســاهمة فــي دولــة ذكيــة،
خاصــة فــي إطــار برنامــج «لوكســمبورغ الرقمــي».

 2.1.14االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن االلكترونــي
لعــام 2015
تركــز االســتراتيجية علــى تعزيــز األدوات والسياســات واملفاهيــم األمنيــة
والضمانــات واملبــادئ التوجيهيــة ومنهجيــات إدارة املخاطــر والتدريــب
وأفضــل املمارســات والتكنولوجيــات.
تتنــاول خطــة العمــل لالســتراتيجية للثــاث الســنوات القادمــة ،األهــداف
فــي املجــاالت التاليــة:
• تعزيز التعاون الوطني
• تعزيز التعاون الدولي
• زيادة مرونة البنية التحتية الرقمية
• مكافحة الجرائم اإللكترونية
• اإلبالغ والتدريب وزيادة التوعية باملخاطر التي ينطوي عليها ذلك
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• تنفيــذ املعاييــر والشــهادات وامللصقــات وأطــر متطلبــات الحكومــة
والبنــى التحتيــة الحيويــة
• تعزيز التعاون مع املجال األكاديمي والبحثي
يقوم مجلس األمن االلكتروني ( )The Cybersecurity Board (CSBباإلشــراف
علــى املتابعــة والتحديــث املنتظــم لخطــة العمــل هذه.

إدارة املخاطر كتصنيف مشترك
يتطلــب التعــاون والتنســيق وإقامــة أوجــه التــآزر تواجــد لغــة مشــتركة.
منــذ عــام  ،2015تقــوم اللغــة املشــتركة بلوكســمبورغ لألمــن االلكتروني
( )Luxembourg’s lingua francaعلــى مصطلحــات إدارة املخاطــر.
مواءمة املنظمين
تقلــل مواءمــة متطلبــات املنظميــن وخطــط اإلبــاغ فــي مجــال األمــن
االكترونــي
بعض العالمات البارزة التي تميز منهج الحكومة في مجال األمن االلكتروني:
 :2002أول موقع للتوعية ودورات تدريبية للمواطنين والجمهور والقطاع الخاص
 :2005اعتماد أول استراتيجية حكومية لألمن اإللكتروني
 :2008إطــاق هيــكل فريــق االســتجابة الوطنــي لحــاالت الطــوارئ الحاســوبية ( ،)CERTلحمايــة
القطــاع الخــاص والكيانــات الحكوميــة املحليــة
 :2011إنشاء مجلس األمن االلكتروني الوطني ()CSB
 إنشــاء فريــق حكومــي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ الحاســوبية ( )CERTلتقديــم املســاعدةإلــى الهيئــات الحكوميــة ومشــغلي الهيــاكل األساســية الحيويــة
 :2013نشر أول استراتيجية وطنية لألمن االلكتروني
 :2014إطــاق «لوكســمبورغ الرقمــي» ،وهــي مبــادرة تهــدف إلــى تحديــث لوكســمبورغ ،وترابــط
النــاس واملســاهمة فــي دولــة ذكيــة
 :2015إنشــاء الوكالــة الوطنيــة ألمــن نظــم املعلومــات ( ،)ANSSIاملنظــم الجديــد للكيانــات
الحكوميــة ومشــغلي البنــى التحتيــة الحيويــة
 :2015نشــر االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة لألمــن اإللكترونــي ،مــع التركيــز الخــاص علــى األمــن
كمكســب بلوكســمبورغ
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»

تدرك الحكومة أن أمن املعلومات هو التحدي
املجتمعي الذي يجب التصدي له سو ّيا
باعتماد السلوك املناسب ،ووضع في تدابير
تقنية وتنظيمية فعالة وكفؤ مع
احترام مبدأي التناسب والضرورة .تشجع
الحكومة على التعاون الوطني والدولي وهي
مصممة على دمقرطة أمن املعلومات
من خالل تحديد أوجه التآزر املحتملة مع
خفض التكاليف
وتعقيد اإلجراءات لجميع أصحاب املصلحة.

«

االستراتيجية الوطنية  IIلألمن السيبراني 2015 ،

الجهود ،واستهالك املوارد والتكاليف للشركات ،خاصة ألولئك الذين
يجب عليهم التوافق مع منظمين متعددين .يعتمد تحديد واالبالغ
ورصد أطر املتطلبات املشتركة الالزمة على مصطلحات إدارة املخاطر.
تواجه هذه املواءمة من خالل خطة العمل الثالثية الستراتيجية 2015
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حوكمة األمن اإللكتروني
مــا إذا كانــت الحوكمــة تنفــذ علــى مســتوى تنظيمــي أو مؤسســي أو
علــى صعيــد الشــركات ،فهــي تحتــاج إلــى تقاريــر ظرفيــة دقيقــة وحديثــة.
اســتنادا إلــى هــذه التقاريــر ،يمكــن أن تصبــح القــرارات املتعلقــة باألمــن
اإللكترونــي أكثــر ســهولة ويمكــن لنمــاذج االمتثــال ،فضــا عــن تدابيــر
التنفيــذ ،أن تعــدل وفقــا لذلــك.
يدعــم التقريــر الظرفــي الوطنــي الحوكمــة مــن خــال توفيــر معلومــات
دقيقــة وفــي حينهــا ،عــن املقومــات والتهديدات ونقاط الضعف الرئيســية
واحتمالهــا النســبي ،وبالتالــي خطورتهــا بالنســبة لجميــع األطــراف
املعنيــة .ويســمح كذلــك بتوفيــر أرقامــا أساســية للشــركات وبالتالــي
تحســين موضوعيــة القــرارات وتوليــد التــآزر علــى مختلــف املســتويات.

 3.1.14نظــام األمــن االلكترونــي البيئي بلوكســمبورغ
بجهــود متطــورة باســتمرار ،تتشــارك الجهــات الفاعلــة فــي القطاعيــن العام
والخــاص لتقديــم خدمــات تلبــي احتياجــات الشــركات واملواطنيــن .تجتــذب
ـو املشــاريع الناشــئة التــي تتــاءم مــع
حكومــة لوكســمبورغ وتيســر نمـ ّ
النظــام البيئــي ،وتمــأ الثغــرات الناجمــة عــن التقــارب بيــن التكنولوجيــات،
وتواجــد اإلنترنــت فــي كل مــكان ،ومشــهد املخاطــر والتهديــدات الناشــئة.
لكي يكون مستداما ،يجب على نظام األمن الكتروني البيئي أن:
• يوفــر منصــة متعــددة التخصصــات لتبــادل املعلومــات واملعرفــة علــى
جميــع املســتويات (عامــة الجمهــور ،الشــركات ،أخصائــي تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت)،
• يعزز التعاون والتآزر واستخدام الجهود والكفاءات
•ينســق بيــن املتطلبــات التنظيميــة علــى املســتوى الوطنــي ويســهل
االمتثــال للوائــح الدوليــة
خــال العقــد املاضــي ،تــم وضــع العديــد مــن األدوات واملبــادرات لتعزيــز
مشــهد األمــن االلكترونــي وتقويــة النظــام البيئــي فــي لوكســمبورغ:
• يوفــر التدريــب اإللزامــي علــى األمــن االلكترونــي ملوظفــي الخدمــة
املدنيــة وطــاب املــدارس الثانويــة1
• يمكــن الشــركات واملوظفيــن واملواطنيــن مــن االختيــار بيــن مجموعــة
كبيــرة ومتنوعــة مــن الــدورات التدريبيــة
• يوفــر طريقــة حديثــة إلدارة املخاطــر الوطنيــة 2ومنصــة تمكــن الهيئــات
العامــة والخاصــة مــن إدارة املخاطــر بكفــاءة3
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• يوفــر منصــات  4تقاســم متخصصــة تســمح لفــرق األمــن التنفيذيــة
بتبــادل التهديــدات ومواطــن الضعــف ومؤشــرات التســوية
• ينبــه الشــبكات علــى جميــع املســتويات (الحكومــة والشــركات
واملواطنيــن) إلــى قضايــا األمــن اإللكترونــي علــى نطــاق واســع
• يتمتع بقدرات على تقييم األزمات وتنسيق التصدي لها
• يوفــر الحــد األدنــى مــن متطلبــات األمــن ملشــغلي البنــى التحتيــة
الحيويــة
• يقوم ببرامج 5شراكة بحثية مكرسة تدعمها الحكومة.

 2.14املبادرات العمومية
 1.2.14أمــن مــن صنع لوكســمبورغي
تــم إنشــاء مجموعــة املصلحــة االقتصاديــة (« )E.I.Gأمــن مــن صنــع
لوكســمبورغي» فــي عــام  ،2010وذلــك بســبب الحاجــة إلــى حفــظ وتعزيز،
تحــت مظلــة مشــتركة ،نتائــج عقــد مــن العمــل املتزايد والنجــاح واالعتراف
الدولــي ضمــن القضايــا الرئيســية فــي مجــال األمــن االلكترونــي .وتشــمل
6
البرامــج فــي إطــار هــذه املظلــة مــا يلــي( CASES :الوعــي بالعالــم
7
االلكترونــي وتعزيــز هيــكل األمــن) ،و ( CIRCLمركــز االســتجابة لحــوادث
الكمبيوتــر بلوكســمبورغ) ،باإلضافــة إلــى أنشــطة لوكســمبورغ التــي
يدعمهــا البرنامــج األوروبــي «إنترنــت أكثــر أمنــا» (املعــروف تحــت اســم
8
.)BEE SECURE
دولة دوقية لوكسمبورغ الكبرى ،التي تمثلها ثالث وزارات (وزارة
األسرة واالندماج واملنطقة الكبرى ،ووزارة التعليم والطفولة والشباب،
ووزارة االقتصاد) ،وكذلك االتحادات الحكومية املحلية:
 Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique( SIGIنقابة البلديات
إلدارة املعلومات)
و Syndicat des Villes et Communes du Luxembourg( SYVICOLاتحاد مدن
وبلديات لوكسمبورغ) تمول وتدير «أمن من صنع لكسمبورغي»
وجميع أنشطته في إطار شراكة .ويتألف مجلس اإلدارة من ممثلين
عن جميع الوزارات واالتحادات املذكورة أعاله.
فــي عــام  ،2015أطلــق «أمــن مــن صنــع لوكســمبورغي» البوابــة علــى
االنترنــت SECURITYMADEIN.LU .هــو اآلن املصــدر الرئيســي علــى
االنترنــت لألمــن االلكترونــي فــي لوكســمبورغ ،وذلــك بهــدف اإلبــاغ
علــى الصعيــد الوطنــي و التشــجيع علــى الصعيــد الدولــي .والهــدف مــن
ذلــك هــو تجميــع األخبــار واملعلومــات املتعلقــة باألمــن االلكترونــي
وتوفيــر صنــدوق أدوات مــع حلــول مفيــدة ملســتخدمي القطــاع الخــاص،
واملنظمـ�ات ومجتمـ�ع تكنولوجيـ�ا املعلومـ�ات واالتصـ�االت .تمثـ�ل �SECU
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 RITYMADEIN.LUمكاتــب الخدمــات املتعــددة لنظــام األمــن اإللكترونــي
البيئــي فــي لوكســمبورغ.
أصبحــت الخدمــات العامــة التابعــة لـــ «أمــن مــن صنــع لوكســمبورغي» (بما
فــي ذلــك  ،CIRCLو ،CASESو ،)AWAREوشــركائه فــي املبــادرات ،وغيرهــا
مــن األنشــطة تــروج كلهــا منــذ ذلــك الحيــن تحــت اســم
.SECURITYMADEIN.LU

مركز االستجابة
لحوادث الكمبيوتر
بلوكسمبورغ

املصدر

1

:

9

الوعي بالعالم
السيبراني
وتعزيز
خدمات األمن

واسع الحيلة

Securitymadein.lu

1جميع طالب الصف األول في املدارس الثانوية يتابعون دورات توعية بخصوص األمن االكتروني ،راجع تدريبات bee seCure .

	 2راجع monarC
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إجراءات التوعية
من أجل عالم
إلكتروني

3

3مثال  :تخفيض الجهد الفردي بنحو  ٪80في بيئة قياسية جدا مثل البلديات

4

4راجع misp

5

wwwde.uni.lu/snt; www.list.lu5

6

www.cases.lu6

7

www.circl.lu7

8

www.bee-secure.lu8

9

/https://securitymadein.lu/about-us9

 1.1.2.14مركز االستجابة لحوادث الكمبيوتر بلوكسمبورغ
 circl.luاكشف .تفاعل .ابتكر.
يوفــر املركــز نقطــة مركزيــة يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز األمــن وتنســيق
10
االســتجابات .باإلضافــة إلــى نشــاطه املحــض كـــ ( CERTفريــق االســتجابة
ـد
لحــاالت الطــوارئ الحاســوبية) للقطاعيــن الخــاص والحكومــي املحلــي ،يعـ ُّ
املركــز كذلــك خدمــات لتعزيــز كفــاءة العمــل األمنــي العملــي .وتشــمل
هــذه الخدمــات مــا يلــي:
11

• منصة تبادل املعلومات عن البرامج الضارة واملعلومات ()MISP

غالبــا مــا يواجــه املهنيــون صعوبــات فــي الحصــول وتبــادل املعلومــات
املتعلقــة بالبرامــج الضــارة والهجمــات (املســتهدفة) ،ســواء علــى
املســتوى الثنائــي أو ضمــن مجموعــة مــن الشــركاء املوثــوق بهــم .يتــم
تبــادل معظــم املعلومــات بطريقــة غيــر منظمــة وفــي الغالــب يدويــا،
حيــث يجــب علــى املســتخدم نســخ ولصــق املعلومــات فــي ملفــات
نصيــة .ثــم تحتــاج هــذه امللفــات إلــى تحليــل يــدوي ،قبــل أن يتــم تصديرهــا
إلــى أنظمــة كشــف التســلل بالشــبكة ( )NIDSوأنظمــة مثــل خوارزميــة
البحــث (.)log-searches
وتمثــل هــذه املنصــة الســريعة والخاليــة مــن الخســائر فرصــة هائلــة،
ولكنهــا تمثــل أيضــا تحديــا كبيــرا ملجتمــع األمــن اإللكترونــي.
وتتمثــل أهــداف املنصــة فــي إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة ملؤشــرات
التســوية ( )IOCمــن خــال تخزيــن املعلومــات التقنيــة وغيــر التقنيــة عــن
البرامــج الضــارة والهجمــات ،مــن خــال خلــق ارتباطــات بيــن البرامــج الضــارة
والوقائــع والخصائــص وبالطبــع مــن خــال تبــادل البيانــات ومزامنتهــا تلقائيا
مــع األطــراف األخــرى ومجموعــات الثقــة التــي تســتخدم منصــة «.»MISP
يــؤدي تبــادل املعلومــات بهــذه الطريقــة إلــى كشــف أســرع للهجمــات
املســتهدفة وتحســين نســبة الكشــف ( ،)detection ratioوذلــك بفضــل
انخفــاض االيجابيــات الزائفــة .عــاوة علــى ذلــك ،تتقلــص ازدواجيــة العمــل
وتولــد أوجــه التــآزر.
12

• ترتيب بروتوكول البوابة الحدودية ()BGP Ranking

هو عبارة عن برمجيات مجانية تحسب الترتيب األمني ملزود خدمة
اإلنترنت ( .)ASNوقد قامت لوكسمبورغ بجمع هذه املعلومات منذ
عام  .2011وتظهر البيانات املقدمة من تصنيفات  BGPأن الحوادث في
لوكسمبورغ تعالج في الوقت املناسب وأن األنشطة الضارة ال تستمر.
وهذا مؤشر صحي هام بالنسبة لشبكة لوكسمبورغ.
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• إطار لتحليل تسرب املعلومات ()AIL

13

هــو إطــار نموذجــي لتحليــل تســرب املعلومــات مــن مصــادر البيانــات غيــر
املهيكلــة مثــل مواقــع تخزيــن النصــوص مــن باســتيبين ( )Pastebinأو
خدمــات مماثلــة .إن هــذا اإلطــار مــرن ويمكــن أن يمتــد إلــى وظائــف أخــرى
مــن أجــل إزالــة املعلومــات الحرجــة .وقــد تــم تصميــم هــذه الخدمــة وفقــا
لقواعــد صارمــة لحمايــة البيانــات .وهــي توفــر للشــركات إمكانيــة البحــث
عــن مؤشــرات الخــرق.
13

• بوابة التعرض للمخاطر الشائعة ()CVE

يوفــر مركــز االســتجابة لحــوادث الكمبيوتــر بلوكســمبورغ ( )CIRCLتغذيــة
ســياقية تحتــوي علــى جميــع نقــاط الضعــف فــي البرمجيــات ،بمــا فــي
ذلــك ترتيــب الرؤيــة فــي لوكســمبورغ .وتنشــأ تغذيــة البيانــات مــن
مصــادر البيانــات املجمعــة لـــ  ،cve.circl.luبمــا فــي ذلــك قاعــدة بيانــات
16
14
الضعــف الوطنــي ( ، )NISTوتعــداد املنصــات املشــتركة ( ، )CPEوتعــداد
17
الضعــف املشــترك ( ، )CWEوإحصائيــات الحــوادث بمركــز االســتجابة CIRCL
18
و . toolswatch/vFeed
19

• منصة التحليل الديناميكي للبرامج الضارة ()DMA

يتــم تشــغيل هــذه املنصــة مــن قبــل مركــز االســتجابة  .CIRCLوهــي
تمكــن مــن تحليــل البرامــج الضــارة املحتملــة أو الوثائــق املشــبوهة فــي
بيئــة آمنــة وافتراضيــة.
يمكن للمســتخدمين تحميل برامجهم أو ملفات املســتندات املشــبوهة
عبــر واجهــة بينيــة واختيــار منصــة هــدف محــددة .ثــم تتــم معالجــة الطلــب
تلقائيــا وتنفيــذه ضمــن الهــدف املحــدد .بعــد التنفيــذ ،يتــم إجــراء تحليــل
إضافــي مثــل تحليــل الذاكــرة والتحليــل املقــارن .ثــم يتــم توفيــر تقريــر
يشــمل التحليــل الديناميكــي الكامــل ،وتحليــل الذاكــرة ومعلومــات
إضافيــة.

 2.1.2.14الوعي بعالم االمن االكتروني وتعزيز خدمات األمن

 - case.luأمن .ابتكر .قد.
تمكــن هــذه الهيئــة الكيانــات العامــة والخاصــة مــن اكتســاب الخبــرة
التنظيميــة واملنهجيــة الالزمــة.
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10

1فريق االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية

11

https://circl.lu/services/misp-malware-informa-1
/tion-sharing-platform

12

/https://bgpranking.circl.lu1

13

https://github.com/CirCL/aiL-framework1

14

/https://cve.circl.lu1

15

/https://nvd.nist.gov1

16

/https://cpe.mitre.org1

17

/https://cwe.mitre.org1

18

/https://github.com/toolswatch/vfeed1

19

/https://www.circl.lu/services/dynamic-malware-analysis1

;http://www.misp-project.org/

;https://github.com/misp/misp

ملعالجــة األمــن االكترونــي من خــال تحديد التدابير واإلجراءات واألســاليب
والهيــاكل التنظيمية األخــرى لتنفيذها وإدارتها.
ويتولــى فريــق  CASESتطويــر املنهجيــة الوطنيــة إلدارة املخاطــر (La
 ،)MONARC méthode optimisée d’analyse des risquesالتــي تبــرز بشــكل
فعــال جــدا مزايــا تحديــد الســياق دون أن تفقــد فوائــد التــآزر .ويعمــد برنامــج
 MONARCإلــى إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى منهــج إدارة املخاطــر
ـد مــن
مــن خــال تقديــم نمــاذج مخاطــر واقعيــة ،فضــا عــن اقتراحــات للحـ ّ
املخاطــر .تتمثــل مزايــا البرنامــج الرئيســية فــي تخفيضــات كبيــرة مــن
الجهــود الفرديــة وفــي الوقــت نفســه ،زيــادة املوضوعيــة فــي النتائــج.
ويمكــن أيضــا تحويــل أدوات وأهــداف إدارة املخاطــر فــي هــذا البرنامــج إلــى
معاييــر متطلبــة ومواءمــة علــى مســتوى الهيئــات التنظيميــة.
يوفــر  CASESدورات تدريبيــة وجلســات توعيــة لألعمــال التجاريــة بأســعار
تنافســية للغايــة.
وتقــدم جميــع هــذه الخدمــات واألدوات إلــى كيانــات لوكســمبورغ التــي
يمكــن أن تنفذهــا بمفردهــا أو بمســاعدة مرافــق معتــرف بــه مــن .CASES
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 3.1.2.14إجراءات التوعية من أجل عالم إلكتروني واسع املصادر
 - AWARE.LUاتصل .فكر .استمتع.
•

20

BEE SECURE

 BEE SECUREهي مبادرة مشتركة من وزارة االقتصاد ،ووزارة التعليم
واألطفال والشباب ،ووزارة شؤون األسرة واالندماج .ويتم تنسيقه
وتشغيله من قبل ثالثة شركاء مكملين :الخدمة الوطنية للشباب
22
21
( ، )SNJو  SECURITYMADEIN.LUو  ، )KJT( KannerJugendTelefonوهي
منظمة مدعومة من قبل الدولة ،تدير خط املساعدة الوطني لألطفال
والشباب وأولياء األمور.
تتمثل مهمة  BEE SECUREفي تعزيز سالمة املعلومات واستخدام آمن
ألجهزة اإلنترنت بين عامة الناس في لوكسمبورغ .أربع أدوات رئيسية
تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف:
 الحمالت املواضيعية الوطنية تدريبات في املدارس اإللزامية لجميع أقسام الصف السابع باملدارسالثانوية ،وتقدم دورات تدريبية كذلك لفصول املدارس االبتدائية وكذلك
للمعلمين وأولياء األمور
ّ
يمكن اإلبالغ عن محتوى غير
 الخط الساخن التابع لـ  ،BEE SECUREالذيّ
(شغال منذ عام )2008
قانوني
 خط مساعدة لألطفال والشباب وآبائهم ،يقدم املعلومات ،والنصحواملساعدة بشأن املواضيع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت
23

• Hack4kids

يشكل هذا املشروع جزءا من السياسة العاملية لتطوير املهارات
الرقمية (مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) تحت إشراف وزارة
االقتصاد .والهدف من ذلك هو إنشاء أول مركز وطني للموارد ،لتنمية
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يستهدف كل األجيال.
يتمثل التركيز األولي ملنهجية  Hack4kidsفي تعزيز الترميز من خالل
تثقيف األطفال الصغار حول تكنولوجيات املعلومات ،من أجل زيادة
الفهم وتعميم املعرفة حول األدوات واالتجاهات الجديدة .هناك هدف
رئيسي آخر يتمثل في املساهمة في تطوير مواهب الجيل القادم
في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واملهارات اإللكترونية وروح
املبادرة.
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 2.1.14االعتمــاد األكاديمــي وأنظمــة إصدار
الشهادات
إن إنشاء «معهد لوكسمبورغ للمعايير واالعتماد واألمن وجودة
املنتجات والخدمات» ( )ILNASيوفر ضمانا بأن سالمة البيانات هو هدف
مؤسسي .يقدم املعهد لشركات لوكسمبورغ إمكانية الوصول املبكر
إلى التطورات في التكنولوجيا ،من خالل منحها حرية الوصول إلى
عملية توحيد معايير ( ISOاملنظمة الدولية للمعايير) ( IEC /اللجنة
24
الكهرو تقنية الدولية) .
تتمتع لوكسمبورغ بالسيادة من حيث هيئات االعتماد وإصدار
الشهادات .معايير دولية في األمن االلكتروني مثل عائلة املعايير ISO
 .27000 IEC /ويجري تشجيع اعتماد املمارسات الجيدة ،فضال عن تنفيذ
املبادئ التوجيهية الناجمة عن املعايير .هذا األمن التنظيمي هو أحد
25
املتطلبات األساسية لتحقيق الثقة الرقمية .

10

www.bee-secure.lu1

11

www.snj.lu1

12

www.kjt.lu1

13

/http://www.hack4kids.lu1

14

http://www.portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/developpement-normes/participation-travaux-normalisation/index.html1

15

1الثقة الرقمية  -نحو التميز في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/publications/confiance-numerique/etudes-nationales/white-paper-digital-trust- june-2014/White-Paper-Digital-Trust-June-2014.pdf

 3.2.14حمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة وإدارة األزمــات
تقدم اللجنة العليا للحماية الوطنية ( )HCPNتوصيات إلى مشغلي
البنية التحتية الحيوية ،مما يساعدهم على مواكبة توقعات عمالئهم.
تشجع الحكومة جميع األطراف املعنية على تنفيذ التدابير الوقائية.
وتتاح ألصحاب املصلحة املعلومات والتدريبات واألدلة بخصوص
املمارسات الجيدة فضال عن املنهجيات.
26

 GOVCERT.LUهو نقطة االتصال الوحيدة املخصصة ملعالجة الحوادث
تعرض للخطر نظم املعلومات الحكومية
املتعلقة بالكمبيوتر التي
ّ
وتلك الخاصة بمشغلي البنية التحتية الحيوية.
27

 1.3.2.14القــدرات الوطنيــة إلدارة األزمات
وضعت لوكسمبورغ خطة وطنية للتصدي لحاالت الطوارئ  ،بتنسيق
28
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من املفوض السامي للحماية الوطنية .والغرض من هذه الخطة هو
تحديد أجهزة إدارة األزمات مثل خلية األزمة والخاليا التشغيلية وخاليا
االتصال وخلية تقييم املخاطر .عالوة على ذلك ،فإنها تحدد وتنظم
تدابير وإجراءات الطوارئ ،مثل انقطاع الشبكة أو تفعيل االحتياطي
اإللكتروني .وعلى املستوى العملي ،تتلقى الوزارات واإلدارات
املساعدة من  GOVCERTالحتياجات القطاع العام ومن  CIRCLلدعم القطاع
الخاص.

 3.14املبادرات الخاصة
 1.3.14أنشــطة مركــز البيانات والحوســبة الســحابية
قامت لوكسمبورغ باستثمارات كبيرة في مراكز البيانات وتستضيف
غالبية مراكز البيانات من الصنف الرابع العاملية .كما أنها تساعد
على تطوير وتعزيز التكنولوجيات السحابية ،وهو هدف رئيسي من
استراتيجية لوكسمبورغ «الرقمي».
نشأت مبادرة « »EuroCloud Luxembourgفي ديسمبر  2009بدعم من
اتحاد الصناعيين بلوكسمبورغ
 )Fédération des Industriels Luxembourgeois( FEDILورابطة املصارف
واملصرفيين بلوكسمبورغ
 ،)Association des Banques et Banquiers Luxembourg( ABBLوتهدف
إلى وضع لوكسمبورغ على الخريطة األوروبية للحوسبة السحابية
والبرمجيات كخدمة ( ،)SAASوتشجع على اعتماد هذه التقنيات على
املستوى الوطني وتعزيز القدرة التنافسية واالبتكار في قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بلوكسمبورغ.
وتشكل املبادرة أيضا جزءا من الشبكة العمومية األوروبية األكبر« «�Eu
 ،»roCloud Europeالتي يوجد مقرها في لوكسمبورغ.

 2.3.14االتصــال باإلنترنت
يتيــح املوقــع املركــزي للوكســمبورغ بأوروبــا اتصــاالت تنافســية و
تكنولوجيــا ســرعة نشــر فــي الوقــت الحقيقــي مــن مراكــز البيانــات
بلوكســمبورغ .وعلــى الصعيــد الوطنــي ،تنمــو الحلقــة املحليــة بشــكل
جيــد ،ويرجــع ذلــك بشــكل خاص إلى تبــادل اإلنترنت التجاري بلوكســمبورغ
(لو-ســيكس  ،)LU-CIXالــذي تأســس فــي عــام  ،2009اســتنادا إلــى مبــادرة
مشــتركة بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية الوطنيــة والدوليــة ،بهــدف
تطويــر اإلنترنــت فــي لوكســمبورغ.
يســتند نمــوذج لو-ســيكس املنفتــح واملحايــد إلــى نفــس فلســفة
املراكــز الدوليــة املتواجــدة.
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إن الشــركات التــي تجذبهــا البيئــة االقتصاديــة املواتيــة بلوكســمبورغ
والتــي تولــد حركــة انترنــت هــي اآلن قــادرة علــى العثــور علــى
جميــع الوســائل واألدوات الالزمــة لنقــل حركــة املــرور إلــى جميــع
مســتخدمي اإلنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم ،بفضــل جهــود
لو-ســيكس .ستســمح نقطــة تبــادل اإلنترنــت هــذه ملختلــف مقدمــي
خدمــات اإلنترنــت بتبــادل حركــة املــرور علــى شــبكة اإلنترنــت بيــن
شــبكاتهم ،ومــن ثــم الربــط املباشــر بيــن مقدمــي املحتــوى ومشــغلي
اإلنترنــت الدولييــن املوجوديــن فــي لوكســمبورغ.
كمــا تمكــن لو-ســيكس أعضائهــا مــن االســتفادة مــن عــدد مــن الخدمــات
املتعلقــة بتكنولوجيــا الشــبكات واالتصــاالت واملعلومــات ،فضــا عــن
خدمــات األمــن االكترونــي.
تحظــى لو-ســيكس بتنظيــم هيكلــي محايــد ومســتقل و هــي تنقســم
إلــى كيانيــن قانونييــن همــا( ..LU-CIX A.S.B.L :مؤسســة غيــر ربحيــة) و LU-
( CIX Management GIEمجمــع مصالــح اقتصاديــة) ،اللــذان يديــران الخلفيــة
التقنيــة.
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0030/a030.pdf 26
http://www.govcert.lu/en/services.html 27
http://www.hcpn.public.lu/plans_nationaux/plan-_Cyber_/index.html 28
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 4.14شراكة بين القطاع العام والخاص
 1.4.14وحــدة االســتجابة للطــوارئ اإللكترونية
بلوكســمبورغ ()cert.lu

يجــب مواجهــة التهديــدات األمنيــة اإللكترونيــة باســتجابة ســريعة ودقيقــة
ومناســبة .وتقــدم ذلــك الفــرق العامــة لالســتجابة للطــوارئ الحاســوبية
األربعــة بلوكســمبورغ ( )CERTsمــن خــال التركيــز علــى التحديــات الفريــدة
التــي تواجههــا فــي األعمــال التجارية والبحث والتعليــم والحكومة والصحة.
يتــم إصــدار تنبيهــات فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد تحديــد التهديــد ،تليهــا
بســرعة نصائــح عمليــة .هــذه املعلومــات موثــوق بهــا ألنهــا مصممــة
خصيصــا مــن قبــل فــرق متخصصــة تفهــم االحتياجــات الخاصــة ملمارســي
تكنولوجيــا املعلومــات فــي كل مجــال .وتلتــزم هــذه الفــرق بالتعلــم مــن
التجربــة ولديهــا نظــام ملؤشــرات األداء يســاعدها علــى تحقيــق التميــز.
ـم إطــاق مبــادرة  . CERT.LUوهــي شــراكة بيــن القطاعيــن
فــي عــام  ،2015تـ ّ
العــام والخــاص ،تمثــل الوحــدة الوطنــي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ
اإللكترونيــة ،وتهــدف إلــى تعزيــز عالقــات التــآزر بيــن فــرق  CERTsوفــرق
األمــن العمليــة األخــرى مــن القطاعيــن العــام والخــاص.
29

والهــدف هــو إنشــاء وحــدة مــن جميــع الفاعليــن الرئيســيين وخبرتهم تحت
تســمية ومنصــة موحــدة .CERT.LU :ويمتثــل أعضــاء  CERT.LUلقواعــد ســلوكية
مبنيــة علــى املبــادئ التاليــة:
- 1تحسين الوضع األمني بلوكسمبورغ
 .2املشاركة في إجراءات األمن االلكتروني املتقدمة
 .3مســاعدة املواطنيــن واملنظمــات علــى رفــع مســتوى الدفــاع عــن
أمنهــم.

 2.4.14لوكستروســت فــي عصــر تحديــد الهوية
والتوقيــع اإللكتروني30
لــدى لوكســمبورغ تقليــد طويــل فــي توفيــر الخدمــات املوثــوق بهــا ،التي
أصبحــت ممكنــة مــن خــال عمليــات التحقــق والتوقيــع الرقمــي والختــم
الزمنــي .يتــم توفيــر هــذه الخدمــات مــن قبــل شــركة  LuxTrustالتــي
تمثــل البنيــة األساســية الوطنيــة للمفتــاح العــام وتشــرف عليهــا الجهــة
ّ
ويمكــن هــذا املنهــج لوكســمبورغ مــن
التنظيميــة الوطنيــة .31ILNAS
الحصــول علــى مــزود للخدمــات املوثــوق بها ،وتقديم الحلــول األمنية مثل
الهويــة اإللكترونيــة فــي إطــار ( eIDASتحديــد الهويــة والتوقيــع اإللكترونــي)
بالنســبة للكيانــات العامــة والخاصــة مــن جميــع األحجــام ،وتوفيــر ميــزة
التــآزر علــى املســتوى الوطنــي .إن لوكســمبورغ فخــورة بهــذه الســيادة
وتعتبــر التشــفير مــن الكفــاءات األساســية فــي أمــن املعلومــات .ونظــرا
لصغــر حجمهــا ،وطابعهــا املتعــدد الجنســيات ،ومؤشــر اختراقهــا الرقمــي،
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والتزامهــا الشــديد بالخصوصيــة ،توفــر الدولــة بيئــة اختبــار مثالية ملقدمي
الخدمــات املوثــوق بهــم.

 3.4.14تســميات األمــن اإللكتروني
 1.3.4.14لوكســمبورغ اآلمن
يهــدف برنامــج «لوكســمبورغ اآلمــن» إلــى إعطــاء املزيــد مــن الوضــوح
ملهنــي األمــن اإللكترونــي والشــركات وتحســين الثقــة فــي االقتصــاد
الرقمــي .ويركــز علــى التحديــد الواضــح لنطاق ومســتوى خدمة األنشــطة
األمنيــة التــي تديرهــا الشــركات املتخصصــة ،حتــى يتمكنــوا مــن توفيــر
أمــن الكترونــي مكيــف و «مالئــم» للمشــاريع الفرديــة .تتمثــل أهــداف
«لوكســمبورغ اآلمــن» فــي:
• تعزيز ودعم تطوير خدمات األمن االلكتروني
• تقوية الثقة الرقمية عن طريق رفع مستوى األمن االلكتروني
• بناء الجسور بين العمالء ومقدمي خدمات األمن االلكتروني
• املساهمة في تعزيز لوكسمبورغ كوجهة آمنة للمستثمرين

 2.3.4.14مســتضاف في لوكســمبورغ
الهــدف مــن «( »™Hosted in Luxembourgمســتضاف فــي لوكســمبورغ) هو
الســماح للشــركات بعــرض وتعزيــز خدمــات اســتضافة املواقــع وتطبيقــات
الويــب الخاصــة بهــم فــي لوكســمبورغ ،مــع ضمــان الجــودة والســامة،
ســواء محليــا أو خارجيــا .تمثــل التســمية « »™Hosted in Luxembourgضمانــا
ملــا يلــي:
• الخــوادم والتطبيقــات ،فضــا عــن البيانــات ،موجــودة وباقيــة فــي
لو كســمبو ر غ
• قانــون لوكســمبورغ هــو املعمــول بــه ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بحمايــة
البيانــات
• يجــب علــى مقــدم الخدمــة اتخــاذ التدابيــر الفنيــة والتنظيميــة املناســبة
لضمــان توافقــه مــع قوانيــن حمايــة البيانــات.
http://cert.lu 29
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/trust-services-and-eid 30
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/confiance-numerique/prestataires-services-confiance/index.html 31

 4.4.14أنظمــة إصدار الشــهادات
اعترفــت لوكســمبورغ بــأن التصديــق التقليــدي علــى خدمــات أو منتجــات
األمــن االلكترونــي تحتــاج للتحديــث فــي الســياق االلكترونــي املتطــور
بســرعة ،وتعتــرف كذلــك بالتحــدي املتمثــل فــي توفيــر نظــام موســع
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لتوثيــق الخدمــات املوثوقــة.
نظام األرشفة اإللكترونية والتجريد
()PSDC, Prestataires de services de dématérialisation ou de conservation

اعتبــارا مــن عــام  ،2015تمتلــك لوكســمبورغ إطــارا قانونيــا شــامال يســمح
بإزالــة الطابــع املــادي مــن الوثائــق (خصوصــا العقــود وأي وثيقــة تتحمــل
اإلدخــال فــي النظــم املحاســبية) وتخزينهــا اإللكترونــي دون فقــدان
قيمتهــا اإلثباتيــة .وهــذا مــا يعرف باســم قانــون األرشــفة اإللكترونية  .تعد
لوكســمبورغ مــن البلــدان األوائــل فــي االتحــاد األوروبــي التــي اعتمــدت
هــذا التشــريع.
32

يشتمل قانون األرشفة اإللكترونية على ما يلي:
• تعتبــر النســخة اإللكترونيــة (أو ميكروفــورم) مــن االتفاقــات املكتوبــة
والوثائــق التجاريــة مكافئــة لألصــل ،حتــى إذا كانــت النســخة الورقيــة ال
تــزال موجــودة
• تعــد شــروط التكافــؤ محايــدة مــن املنظــور التكنولوجــي ومتماشــية مــع
ممارســات األرشــفة الحالية
• يتحــول عــبء إثبــات االمتثــال لهــذه الشــروط إلى اســتخدام مــزود خدمات
تجريــد وحفــظ مؤهل .
33

 5.1.14األوســاط األكاديميــة ومعاهــد البحوث
 1.5.4.14مركز األمن واملوثوقية والثقة ( )SnTعلى املوقع uni.lu
تقــدم لوكســمبورغ بنيــة تحتيــة بحثيــة نابضــة بالحيــاة .ويعــد مركــز األمن
34
واملوثوقيــة والثقــة املتعــدد التخصصات ( )SnTفي جامعة لوكســمبورغ
مركــزا رائــدا للبحــوث واالبتــكار ،متخصصــا في برامــج الشــراكة الصناعية.
ليســت جامعــة لوكســمبورغ مكرســة فقــط للتعليــم األكاديمــي
والبحــث ،ولكــن أيضــا لنقــل املعرفــة وترجمــة النتائــج العلميــة إلــى
تقنيــات مبتكــرة .ويقــوم مكتــب نقــل التكنولوجيــا ( )TTOالتابــع ملركــز
األمــن واملوثوقيــة والثقــة ببنــاء روح املبــادرة ،وينظــم نقــل املنهجيــات
التكنولوجيــة الجديــدة ،ويرتــب تمويــل املراحــل املبكــرة ملشــاريع النقــل.
وبهــذه الطريقــة ،يتــم الحفــاظ علــى مســار واضــح مــن النتائــج العلميــة
إلــى االســتخدام التجــاري.
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 2.5.4.14معهد لوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا ()LIST
35

يهــدف قســم تكنولوجيــا املعلومــات للخدمــات املبتكــرة ( )ITISفــي
معهد لوكســمبورغ للعلوم والتكنولوجيا ( )LISTإلى دعم وتطوير البحوث
العلميــة والتكنولوجيــة املتعــددة التخصصــات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى
تطويــر خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات املبتكــرة .اعتبــارا مــن عــام ،2015
ضــم قســم  ITISحوالــي  140باحثــا ومهندســا مــن ذوي املهــارات العاليــة
مــن مختلــف التخصصــات ،ملعالجــة الجوانــب التكنولوجيــة والتنظيميــة
والبشــرية واالقتصاديــة لخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات املبتكــرة.

 3.5.4.14إدارة أمن نظم املعلومات ()MSSI
تعــد شــهادة املاجســتير فــي إدارة أمــن نظــم املعلومــات التــي تقدمهــا
جامعــة لوكســمبورغ فريــدة مــن نوعهــا .ولــدت مــن شــراكة بيــن مركــز
البحــوث العامــة هنــري تــودور (اآلن - LISTمعهــد لوكســمبورغ للعلــوم
والتكنولوجيــا) وجامعــة لوكســمبورغ .ويناســب التدريــب والتعلــم مــدى
36
الحيــاة املهنييــن مــن جميــع القطاعــات ،الذيــن هــم حاليــا مســؤولين
عــن أمــن املعلومــات أو ســيكونون فاعليــن مســتقبلين فــي هــذا املجــال.
وقــد يبحثــون أيضــا عــن حلــول فــي مجــال أمــن املعلومــات ويرغبــون فــي
ذلــك مــن خــال تدريــب كامــل ومنظــم يتــوج بشــهادة جامعيــة.
يتــم تقييــم وتحديــث برنامــج املاجســتير مــن قبــل لجنــة
علميــة ،تتألــف مــن جميــع املدرســين الذيــن يلقــون دروســا مــع
منســقين مــن مناطــق مختلفــة .ويدعــم هــذا البرنامــج جمعيتــان
مهنيتــان همــا :نــادي أمــن املعلومــات لوكســمبورغ 37CLUSIL
( ،)Club de la Sécurité de l’Information Luxembourgوهــي أكبــر منظمــة
مهنيــة مســتقلة ألخصائــي األمــن االلكترونــي ؛ و كليــة محترفــي أمــن
38
املعلومــات CPSI
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0150/index.html 32
33يمكن ملزودي الخدمات الحصول على مرتبة التأهل هذه بعد شهادة صادرة من قبل التنظيمات املعتمدة ،و بعد مصادقة معهد
لوكسمبورغ للمعايير واالعتماد واألمن وجودة املنتجات والخدمات ( .)iLnasتستند الشهادة إلى القواعد الفنية الصادرة عن  iLnasوتمشيا مع
املعايير الدولية مثل  27001:2005 iec/iso ،15489:2001 iec/isoو .27002:2005 iec/iso
wwwde.uni.lu/snt 34
http://www.list.lu/fileadmin/files/corporate_content/brochure-itis-en-Luxembourg-institute-of-science-and-technology-List.pdf 35
http://wwwen.uni.lu/var/storage/original/application/8bb04c3f91ea55f7388e7b917fb301be.pdf 36
www.clusil.lu 37
www.cpsi.lu 38

( ،)Collège des Professionnels de la Sécurité de l’Informationوهــي جمعيــة تمثــل وتدعــم
شــعبة ( CISOمــدراء أمــن املعلومــات) فــي لوكســمبورغ.
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 لجنة تكنولوجيا املعلومات بالغرفة التجارية االمريكية4.5.4.14
ضمــان ســامة البنيــة/تقضــي اللجنــة قــدرا كبيــرا مــن الوقــت إلنفاذ
.التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وأنشــطتها
.ملزيد من التفاصيل

www.amcham.lu

يرجى االتصال بـ

 معلومات االتصال5.14
.Security made in Lëtzebuerg G.I.E
Centre Mercure
41 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
)+352( 27 40 09 86 01 :الهاتف
info@securitymadein.lu :البريد اإللكتروني
www.securitymadein.lu

Cyber Emergency Response Community Luxembourg
.CERT.LU co/ SMILE G.I.E
41 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
)+352( 27 40 09 86 01 :الهاتف
info@cert.lu :البريد اإللكتروني
www.cert.lu
CIRCL - Computer Incident Response Center Luxembourg
.c/o “security made in Lëtzebuerg” (SMILE) G.I.E
41 avenue de la gare
L-1611 Luxembourg
)+352( 24 78 84 44 :الهاتف
info@circl.lu :البريد اإللكتروني
www.circl.lu
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النظام البيئي لألمن االكتروني

القطاعات

الجهات الفاعلة
العامة

القطاع العام

املنظمين األوساط
األكاديمية

القطاع الخاص

غير ربحي

(تفاصيل االتصال متاحة عل ى �security
madein.lu

و معاهد البحوث بوابة النظام اإليكولوجي www.security� :
)madein.lu
المناطق

مجلس األمن السيبراني

التوعية

bee seCure

لرفع

aWare

المهارات

السلوكية

Cases
smC

codeClub
Cssf

anssi

hCpn

mssi

agence e-santé

iLr

List

لتقييم
المخاطر

CnpD

املتخصصين في إدارة
املخاطر
مقدمي خدمات أمن
املعلومات

iLnas

تخفيف

CirCL

البنية
التحتية

goVCert

للتعامل
مع
الحوادث
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secureLuxembourg
hack4kids

Cases

االمتثال

)emaCs (uni.lu

تدريب الخبراء
واملؤسسات

اتحادات الشركات

healthnetCsirt
restena Csirt

Cpsi
aLrim
CLusiL
isaCa
feDisa
LuCix, euroCloud

btsi

Cert.Lu
)snt (uni.lu

Certs, soCs...

oWasp
C3L, syn2cat

الفصل 15
مراكز البيانات
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ابتــداء مــن أوائــل العقــد األول مــن القرن الحادي والعشــرين ،نصبت لوكســمبورغ
نفســها كمركــز ثقــة دولــي فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،
ووســائط اإلعــام واألعمــال اإللكترونيــة فــي قلــب أوروبــا .وبفضــل موقعهــا
القــوي كمركــز مالــي ،قامــت لوكســمبورغ ،عبــر التاريــخ ،ببنــاء اســتراتيجيتها
ـو باألعمــال
التجاريــة ،معتمــدة علــى الثقــة كنقطــة أساســية للنهــوض والنمـ ّ
التجاريــة فــي لوكســمبورغ .إن األمــن والســرية واملرونــة واالحتيــاط ،هــي
مفاهيم/قيــم مدمجــة بالكامــل فــي مجتمع تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت
فــي لوكســمبورغ ،وهــي تســمح للوكســمبورغ بتوفيــر بيئــة تقنيــة متطــورة،
خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بمراكــز البيانــات.
وللوكســمبورغ عــدد كبيــر مــن مراكــز البيانــات ومســاحات كبيــرة ،ذات بنــى
تحتيــة وقــدرات رائــدة .وقــد تــم بنــاء معظــم مراكــز البيانــات هــذه فــي العقــد
املاضــي وهــي تحظــى باســتثمارات كبيــرة مســتمرة .ويمكــن العثــور علــى
جميــع التصاميــم لخدمــة كل أنــواع الشــركات ،مــن الشــركات املبتدئــة إلــى
1
الشــركات املتعــددة الجنســيات وجميــع متطلبــات القــدرة علــى الصمــود .

 1.15مراكز بيانات معتمدة
وذات جودة عالية بلوكسمبورغ
تلبــي مراكــز البيانــات بلوكســمبورغ معاييــر أمنيــة عاليــة جــدا .وهــي تتناســب
بشــكل خــاص مــع القيــود األمنيــة املتزايــدة فــي القطــاع املالــي ،ولكــن أيضــا
بمتطلبــات أمــن البيانــات ،أي حمايــة املعامــات اإللكترونيــة (لوكستروســت
 .)LuxTrustوقــد أنشــأت لوكســمبورغ أيضــا إطــارا قانونيــا وتنظيميــا مؤاتيــا
وآمنــا للغايــة ،مــع اســتجابة عاليــة لتشــريعات االتحــاد األوروبــي ذات الصلــة.
وتعــد لوكســمبورغ أول بلــد يوفــر بيانــات عكســية ،ومنــذ يوليــو  ،2015كانــت
لوكســمبورغ أول دولــة أصــدرت تشــريعات وصوتــت لصالــح قانــون األرشــفة
اإللكترونيــة املوثوقــة.
لديهــا مكاتــب الخدمــات املتعــددة مــن أجــل إعطــاء مرونــة اكبــر وخدمــات
ذات قيمــة أكبــر فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،يتواجــد فــي
لوكســمبورغ أعلــى تركيــز ملراكــز البيانــات مــن الصنف الرابــع  Tier IVاملعتمدة
فــي العالــم (أكثــر مــن  2/3مســاحة مراكــز البيانــات بلوكســمبورغ هــي ذات
تصميــم مــن الصنــف الرابــع).

 2.15خيار كبير من مراكز البيانات
مــع  23مركــز بيانــات ،تمنــح مســاحة  46،761متــرا مربعــا مــن الحيــز املكانــي،
تحتــل لوكســمبورغ املرتبــة الخامســة فــي االتحــاد األوروبــي ،ولكنهــا تعــد
واحــدة مــن أعلــى البلــدان كثافــة فــي أوروبــا ملراكــز البيانــات.
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إجمالي العرض (م
لندن

)2
296,201

فرانكفورت

157,920

باريس

119,022

أمستردام

99,437

لوكسمبورغ

46,761

 1القدرة على الصمود هي القدرة على استعادة جميع القدرات بعد انهيار مفاجئ ،حادثة أو كارثة الطبيعية ،هي
القدرة على التغلب على املخاطر و الريبة.

املصدر :حكومة لوكسمبورغ ،دائرة اإلعالم و االتصاالت

ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻮﻛﺴﻤﻴﻮﺭﻍ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ
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املصدر :تقرير قياس األداء للمجلس األوروبي ملنظمي الطاقة ( )CEERرقم  5.1املرجعC13-EQS-57-03 .

 3.15مراكز بيانات صديقة للبيئة
تسعى عدة مراكز بيانات صديقة للبيئة إلى:
•

خفض «كفاءة استخدام الطاقة» ( )PUEباستمرار بـ:
 عملية تبريد محسنة ،باستخدام طرق التبريد املجانية والتبريد الهجين -مدعومة  ٪100من الطاقة الكهربائية الخضراء (الرياح أو الكهرومائية)

•

العمل على تحقيق مستقبل مستدام من خالل تحسين:
 إعادة تدوير مياه األمطار ألبراج التبريد الهجين .نظام حصاد مياه األمطار األلواح الشمسية إلضاءة املباني -املبردات ذات املحامل املغناطيسية

•

تجربة مبادرات جديدة للحد من انبعاثات الكربون:
 استخدام عجالت كيوتو لتكييف الهواء مشــروع كيــوات :محطــة للطاقــة الكهربائيــة ،مبنيــة علــى مبــدأ التوليــداملشــترك للطاقــة ،يغذيهــا الخشــب املعــاد تدويــره.
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4.15

الطاقة

• الطاقة الخضراء:

 العديد من مراكز البيانات بلوكسمبورغ تعمل بـ  100٪من الطاقةالكهربائية الخضراء (الرياح أو الكهرومائية)
• الوفرة
 لوكسمبورغ مندمجة تماما في شبكة الكهرباء األوروبية• استقرار الشبكة
 تم االستثمار املستمر من أجل ضمان بنية تحتية حديثة للوكسمبورغ،مع التركيز على استقرار الشبكة ،مما أدى تقريبا إلى عدم انقطاع
الخدمات لسنوات عديدة
• موثوقية إمدادات الكهرباء
• أسعار الطاقة
 تعتبر أسعار الطاقة الكهربائية لفائدة مراكز البيانات من بين أدنىاملعدالت في أوروبا.
أســعار الطاقــة الكهربائيــة للزبائــن الصناعييــن ذوي اســتهالك ســنوي يزيــد عــن
 20.000ميجــاواط و أقــل مــن  70.000ميجــاواط

الدنمــارك  - Denmarkقبــرص  - Cyprusايطاليــا  - Italyاملانيــا  - Germanyمالطــا  - Maltaاململكــة
املتحــدة  - United Kingdomليتوانيــا  - Lithuaniaالتفيــا  - Latviaاالتحــاد االوروبــي ( 28دولــة) EU (28
 - )countriesســلوفاكيا  - Slovakiaهنغاريــا  - Hungaryالبرتغــال  - Portugalايرلنــدا  - Irelandاســبانيا
 - Spainالنمســا  - Austriaجمهوريــة التشــيك  - Czech Republicبلجيــكا  - Belgiumاســتونيا Estonia
 اليونــان  - Greeceفرنســا  - Franceســلوفينيا  - Sloveniaهولنــدا  - Netherlandsكرواتيــا Croatia تركيــا  - Turkeyبولنــدا  - Polandرومانيــا  - Romaniaفنلنــدا  - Finlandبلغاريــا  - Bulgariaالنرويــج - Norwayصربيــا  - Serbiaالســويد  - Swedenلوكســمبورغ  - Luxembourgمونتينغــرو Montenegro
 كوســوفو  - Kosovoالبوســنة والهرســك Bosnia and Herzigovina230

 5.15االتصال

تقــدم مراكــز البيانــات بلوكســمبورغ مجموعــة واســعة مــن مقدمــي
الخدمــات األساســية املحليــة والعامليــة ،ممــا يتيــح اتصــاالت آمنــة
وفيــرة مــع بعضهــا البعــض داخــل البلــد وخارجــه .راجــع الفصــل  13ملزيــد
مــن املعلومــات حــول االتصــال.
إن موقــع لوكســمبورغ املركــزي فــي أوروبــا مــع ســرعة االســتجابة نحــو
جميــع املراكــز املاليــة األوروبيــة الكبــرى ،تجعــل مــن مراكــز البيانــات
بلوكســمبورغ املــكان املثالــي لخدمــة العمــاء فــي جميــع أنحــاء أوروبــا
الغربيــة.

 6.15لوسيكس ()LU-CIX

تبــادل اإلنترنــت فــي لوكســمبورغ ،لوســيكس LU-CIX (Luxembourg
 ،)Commercial Internet exchangeهــي منظمــة مســتقلة ومحايــدة
تأسســت فــي عــام  2009علــى أســاس مبــادرة الصناعــات املتقاطعــة
أنشــأتها جهــات اإلنترنــت الفاعلــة الكبــرى علــى الصعيديــن الوطنــي
والدولــي ،وذلــك بهــدف تطويــر موثوقيــة اإلنترنــت وأمــن البيانــات فــي
لوكســمبورغ .تتواجــد لوســيكس فــي  8مراكــز بيانــات فــي جميــع أنحــاء
البــاد.
بفضــل لوســيكس ،إن الشــركات التــي تقــوم بتوليــد حركــة بروتوكــول
ُ
اجت ِذبــت إلــى لوكســمبورغ بفضــل البيئــة االقتصاديــة
اإلنترنــت والتــي
املواتيــة واالســتقرار السياســي ،تجــد نفســها فــي وضــع يمكنهــا مــن
إيجــاد جميــع الوســائل واالدوات الالزمــة لنقــل حركــة املــرور إلــى جميــع
مســتخدمي االنترنــت حــول العالــم .تســمح نقطــة تبــادل اإلنترنــت هــذه
ملــزودي خدمــات اإلنترنــت املختلفــة بتبــادل حركة املــرور على اإلنترنت
بيــن شــبكاتهم ،وبالتالــي الربــط مباشــرة بيــن مقدمــي املحتــوى
ومشــغلي اإلنترنــت الدولييــن املوجوديــن فــي لوكســمبورغ.
املزيد من املعلومات في .www.lu-cix.lu
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مراكز البيانات بلوكسمبورغ :العاملة في 2015
يمكن أن يتفاوت حجم مراكز البيانات بين املشغلين ،ال سيما بخصوص
مساحة املباني:

اسم مركز البيانات

عدد

صافي
مساحة
املبنى
2
م

صافي
مساحة
املبنى
قدم
مربع

مستويات التصنيف أو إعتماد معهد
Uptime

وثائق التصميم

II
1
2

أوروبا) bCe

(مركز إذاعة
جونغلينستر
(مركز إذاعة أوروبا)bCe
كيرشبيرغ

200
1,000

2,153

800

2,153

IV

x

3

bt

4

artelis - CegeCom

200

5

CetreL

410

4,413

6

 EBRCمركز صمود املدينة
1

500

5,382

7

 EBRCمركز صمود
املدينة2

1,000

10,764

8

 EBRCمركز صمود الغرب

5,000

53,820

x

9

 EBRCمركز صمود
الجنوب

5,000

53,820

x

x

10

 EBRCمركز االعتماد
األوروبي الشرق

5,000

53,820

x

x

5,511

59,320

x

2,100

22,604
33,368

x
x

11

( EDHمركز البيانات
األوروبي)

12

Lab DataVault psf

13

LuxConnect DC 1.1

3,100

14

LuxConnect DC 1.2

1,300

13,993

x
x
x
x
x

x

15

LuxConnect DC 1.3

5,500

59,202

x

x

16

LuxConnect DC 2

4,800

51,667

x

x

17

Data4 Luxembourg

750

8,073

x

colocated: Datacenter Luxembourg

18

ses

19

sungard

20

السوق

الحرةLe freeport

500

5,382

x

1,000

10,764

x

300

3,229

x

colocated: tLpO DC3 freeport
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محصن
من الخطأ

x

10,764
8,611

III

IV

مرفق
منجز –

tLpo DC4

100

1,076

x

x

22

Verizon

23

Visual online

صافي مساحة المباني

x

2,390

25,726

300

3,229

x

46,761

503,335

8

8

8

3

بلوكسمبورغ في 2015

 xمعتمد من قبل
معهد uPTime

2

7

3

(املصدر :حكومة لوكسمبورغ ،دائرة اإلعالم واالتصاالت ،استنادا إلى البيانات املقدمة من قبل
مشغلي مراكز البيانات الفردية وأصحابها (بحوث بيتر سوديرمانز)  * /معتمد من قبل معهد .)Uptime
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قائمة مراكز البيانات و
مزودي خدمات التوصيل
الشبكي بلوكسمبورغ

مقدمي الخدمات بلوكسمبورغ

bT gLobaL services
Eugène Ruppert ,12
الرمز البريديL-2453 :
املدينةLuxembourg :

broadcasTing
)cenTer euroPe (bce

البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.globalservices.bt.com :

Boulevard Pierre Frieden ,45

النشــاط األساســي :الشــبكة العامليــة الخاصــة ،اإلنترنــت،
املهاتفــة ،املحادثــات الصوتيــة عبــر ميثــاق اإلنترنــت،
خدمــات األمــن Cloud of Clouds

املدينةLuxembourg/Kirchberg :

شخص االتصال :جيل ماثون

البلدLuxembourg :

الهاتف234 637 405 352+ :

املوقع االلكترونيwww.bce.lu :

البريد اإللكترونيgilles.mathon@bt.com :

الرمز البريديL-1543 :

النشاط األساسي :مزود الخدمات التقنية للتلفزيون  /ملحة موجزة عن الشركة:
راديو  /اإلنترنت  /مراكز البيانات
شـ�رك ة  ،BT Global Servicesهــي تابعــة لشــركة �Brit
 ،ish Telecom PLCوهــي املــزود العاملــي لشــبكات
شخص االتصال:
آمنــة خاصــة مــع محفظــة شــاملة مــن خدمــات تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت فــي مختلــف مجــاالت االتصــاالت
بول سميت
مثــل الحوســبة الســحابية ،مركــز خدمــات املحادثــات
الصوتيــة عبــر ميثــاق اإلنترنــت ،مؤتمــرات الفيديــو /
الهاتف6110 2480 352+ :
الحضــور عــن بعــد وغيرهــا كثيــر.
البريد اإللكترونيpaul_schmit@bce.lu :
تشــغل شــركة BT Global Services Luxembourg
مركــز بيانــات عالــي املوثوقيــة خــاص بهــا موجــود فــي
ملحة موجزة عن الشركة:
لوكســمبورغ ،ولهــا نقــاط تواجــد فــي جميــع مراكــز
مركــز إذاعــة أوروبــا هــو الرائــد بأوروبــا فــي الخدمــات البيانــات الرئيســية فــي لوكســمبورغ ،مترابطــة بشــكل
التقنيــة بمجــاالت التلفزيــون واإلذاعــة واإلنتــاج ومــا بعــد مــرن مــع شــبكة تعتمــد علــى األليــاف.
اإلنتــاج ،واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات .مــع خبرتنــا
الطويلــة فــي ســوق وســائل اإلعــام ،يقــدم فريقنــا يمكــن الوصــول إلــى الشــبكة العامليــة لتبديــل الترميــز
خدمــات عاليــة الجــودة ،وســوف يجــد دائمــا الحــل الــذي املتعــدد البروتوكــوالت ( )MPLSمــع امكانيــة االتصــال
بأكثــر مــن  +200بلــد فــي جميــع أنحــاء العالــم .إن
يتوافــق مــع مشــروعك وميزانيتــك.
اتصــال  BT Internet AS5400مــع جميــع نقــاط اتصــال
مــع أكثــر مــن  200شــخص متحمــس ومؤهــل تأهيــا اإلنترنــت الرئيســية األوروبيــة تخــدم مجتمــع اإلنترنــت
عاليــا ،يخــدم املركــز حوالــي  400عميــل فــي مختلــف بلوكســمبورغ .يمثــل عــرض النطــاق التــرددي مــن 10
القطاعــات ،مثــل القنــوات التلفزيونيــة ،ومحطــات اإلذاعــة ،ميغابايــت فــي الثانيــة إلــى  10جيجابايــت فــي الثانيــة
موزعــي األفــام واملنتجيــن ،وشــركات اإلعــان ،وشــركات كمعيــار ،وتوفــر  100جيجابايــت فــي الثانيــة عنــد الطلــب.
االتصــاالت ،والخدمــات العامــة.
ويقــدم مركــز البيانــات العالــي املوثوقيــة مرافــق
مركــز التنظيــم (للتأجيــر املشــترك) ومرافــق ســكنية
ملشــغلي شــركات االتصــال املتكاملــة ومــزودي خدمــات
اإلنترنــت مــع وصلــة قمــر اصطناعــي ثنائــي االتجــاه VSAT
صاعــدة  /هابطــة اختياريــة وســقف للخيــارات الصحيحــة.
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s.a.

cegecom

rue Jean Piret ,3
الرمز البريديL-1027 :
املدينةLuxembourg :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.cegecom.lu :

النشاط األساسي:
شركة اتصاالت وطنية

شخص االتصال :ديدييه واسيلوسكي
الهاتف401 499 26 352+ :
البريد اإللكتروني:
didier.wasilewski@artelis.net

ملحة موجزة عن الشركة:
هــي شــركة االتصــاالت البديلــة فــي لوكســمبورغ،
وهــي تقــدم مجموعــة شــاملة ومبتكــرة مــن خدمــات
االتصــاالت إلــى املهنييــن  ،B2Bواملوزعيــن ومــزودي
الخدمــات .مدعومــة ببنيــة تحتيــة رائــدة ونظــم غزيــرة،
نحــن نوفــر ملســتخدمينا خدمــات عاليــة الجــودة مثــل
االتصــال ،والوصــول إلــى اإلنترنــت ،ونقــل الصــوت ،واملراكــز
الســحابية ومركــز البيانــات .وتوفــر  Cegecomمراكــز بيانــات
مــن التصنيــف الثانــي والثالــث والرابــع فــي ثالثــة مواقــع،
وتعــرض خدمــات مــدارة عبــر شــبكة األليــاف البصريــة
الخاصــة بهــا فــي جميــع أنحــاء لوكســمبورغ ومســارها
املتوافــر حتــى فرانكفــورت.

.Conostix s.A
4 rue d’Arlon
الرمز البريديL-8399 :
املدينةWindhof :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.conostix.com :

النشاط األساسي :الخدمات املدارة املضمونة

شخص االتصال :إيف دي بريل
الهاتف61 30 10 26 352+ :
البريد اإللكترونيhosting@conostix.com :

.DAtA4 Luxembourg s.à.R.L
BP 74
الرمز البريديL-3201 :
املدينةBettembourg :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.data4group.com :
النشاط األساسي :خدمات مراكز البيانات
شخص االتصال :مايكل موس
الهاتف300 – 18 19 26 352+ :

.DAtACenter Luxembourg s.A
2, rue Léon Laval
الرمز البريديL-3372 :
املدينةLeudelange :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.datacenter.eu :

النشــاط األساســي :مــزود خدمــة اإلنترنــت ،اســتئجار
الخــوادم ،االتصــال ،حوســبة ســحابية

البريد اإللكتروني:
Michael.Maus@DATA4group. com

شخص االتصال :فريدريك بريم

ملحة موجزة عن الشركة:

الهاتف1 16 19 26 +352 :

 DATA4هــو املتخصــص األوروبــي الــذي يملــك ويشــغل البريد اإللكترونيfprime@datacenter.eu :
مراكــز بيانــات محايــدة فائقــة األمــان ومرنــة وعاليــة األداء
ملحة موجزة عن الشركة:
و ســحابية و ناقلــة ،تقــدم الحلــول مــن اســتئجار الخــوادم ملحة موجزة عن الشركة:
حتــى الوصــول إلــى مرافــق مصممــة خصيصــا لهــذا
معترف بها كمزود شهير يحظى باحترام كبير في
الغــرض.
مركز بيانات لوكسمبورغ هو مزود خدمة اإلنترنت وعضو
conostixتقديم الحلول وخدمات أمن املعلومات ،تركز
ويعمل خارج لوكسمبورغDCL Group.في مجمع
في املقام األول على استضافة وصيانة واإلدارة عن بعد
يشــغل  DATA4حاليــا  13مركــز بيانــات عبــر  3بلــدان
للبنى التحتية الحاسمة لتكنولوجيا املعلومات.
(لوكســمبورغ وفرنســا وإيطاليــا) مــع مــا مجموعــه  22،000تأسس مركز بيانات لوكسمبورغ عام  2000من قبل
يتم مراقبة وتسجيل جميع حركات املرور وصحة الخوادم متــر مربــع مــن صافــي املســاحات الفنيــة وأكثــر مــن  30اثنين من رواد األعمال املبتكرين واملنساقين نحو
ميغــاواط مــن تكنولوجيــا املعلومــات.
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
بشكل مستمر  ،24/7/365حتى مستوى التطبيق إذا
لزم األمر.
واســتنادا لكبــر مســاحة أراضــي املجموعــة ( 120هكتــار) ،وتقدم الشركة بنية تحتية موثوقة ملركز البيانات،
واحتياطيــات الطاقــة ( ،)MVA 160واملــوارد املاليــة،
يعــد واإلنترنت الدولي واالتصاالت السلكية والالسلكية،
ّ
ويشمل زبائننا املؤسسات املالية والعامة وأيضا
الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم التي تدرك أهمية DATA4شــريكا تجاريــا موثوقــا بــه ألي عمــل تجــاري ،معــززا والتجارة اإللكترونية املدارة وخدمات استئجار الخوادم.
علــى حــد ســواء قابليــة التوســع و املوثوقيــة التقنيــة وقد كان مركز البيانات في طليعة هذا القطاع ألكثر من
بيئة عمل آمنة ومتوفرة دائما.
املطلوبــة مــن عمالئــه لتنميــة بنيتهــم التحتيــة.
عشر سنوات ،مع عرض فريد من مراكز البيانات متعددة
 IV.إلى الصنف Iاملستويات ،من الصنف
ولهذا السبب فإنه يمكن االتصال بمكتب املساعدة
يتــرك Data4الحريــة لعمالئــه الســتخدام مقدمــي الخدمات
لدينا بسهولة عن طريق الهاتف على مدار  24ساعة
الذيــن يختارونهــم ،مــن بيــن شــبكة غنيــة مؤلفــة مــن  80ويمكن للزبائن الذين يبحثون عن خدمة مرنة للحوسبة
في اليوم و 7أيام في األسبوع ،ويعمل به خبراء ذوي
مشغل .
السحابية ،أن يستفيدوا من حلولنا املصممة خصيصا
مهارات عالية قادرين على الحفاظ على البنية التحتية
والتي تتراوح ما بين «سحابة الدخول» ،التي توفر أجهزة
الخاصة بك فعالة وسليمة في كل وقت.
يمكــن االعتمــاد عليــه وهــو آمــن للغايــة ،ولــم تشــهد افتراضية ميسورة التكلفة تعمل على خوادم عالية
حلــول اســتضافة  DATA4أي انقطــاع فــي الخدمــة منــذ األداء ومستقلة؛ و بين «السحابة الخاصة» التابعة لنا،
إنشــائه عــام  ،2006وذلــك بفضــل تكنولوجيتــه املتطــورة VMware.التي تضم خوادم مخصصة ومجمعات
وتصميمــه العالــي الجــودة.
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ebrc

euroPean daTa hub

5, Rue Eugène Ruppert

9, Rue Robert Stümper

الرمز البريديL-2453 :
املدينةLuxembourg :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.ebrc.com :
النشــاط األساســي :إن شــركة  EBRCهــي الرائــدة فــي
مجــال إدارة املعلومــات الحساســة مــن خــال خدمــات موثــوق
بهــا وفريــدة مــن نوعهــا تقــدم مــن خــال «مكاتــب الخدمــات
املتعــددة».
شخص االتصال :إيف ريدينغ
الهاتف26061 352+ :
البريد اإللكترونيinfo@ebrc.com :
ملحة موجزة عن الشركة:

الرمز البريديL-2557 :
املدينةLuxembourg :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكتروني:
www.europeandatahub.eu

النشاط األساسي:
عمليات مراكز البيانات
الغرفة البيضاء
تطوير أدوات الرصد

أنشــئ فــي عــام  2000بلوكســمبورغ ،يســتجيب EBRC
للقضايــا واملخاطــر املرتبطــة بــإدارة املعلومــات والبنيــة
التحتيــة الحساســة ،ويعتــرف بــه كالزعيــم األوروبــي فــي
حلــول تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بفضــل عرضــه
شخص االتصال :باتريس روي
«املوثــوق بــه».
تمكــن إدارة سلســلة اإلمــدادات بأكملهــا  EBRCمــن تقديــم الهاتف1 27125555 352+ :
محطة-توقف-واحــدة فريــدة مــن نوعهــا ،لضمــان اســتمرارية
أعمــال العميــل.
patrice.roy@edhub.euالبريد اإللكتروني:
يوفــر  EBRCمجموعــة كاملــة مــن الخدمــات ،بــدءا مــن
االستشــارات إلــى اإلدارة الكاملــة للتطبيقــات ،ويتــم تنظيمها
ملحة موجزة عن الشركة:
حــول ســتة عــروض اســتراتيجية:
يوفر مركز البيانات األوروبي خدمات وغرفا بيضاء في
• خدمات استشارية موثوقة
مواقع تحت األرض ،معتمد من التصنيف الرابع ،يدار
•
الخدمــات املــدارة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية في جميع أنحاء
املوثوقــة
العالم بمجاالت مراكز البيانات ،وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وإدارة البنية التحتية ملراكز البيانات .DCIM
• حوسبة أوروبا السحابية املوثوقة
هذا الجمع الفريد ألوروبا جلب االعتماد املزدوج من
• أمن أوروبا املوثوق
معهد  Uptimeفي التصميم والتطبيقات ومجموعة
واسعة من االعتمادات وضعت مركز البيانات األوروبي
• خدمات التصدي املوثوقة
بين مراكز البيانات املعتمدة أكثر.
• خدمات مراكز البيانات املوثوقة
منذ تأسيسه ،نصب مركز البيانات األوروبي نفسه
الشهادات واالعترافات الدولية:
كمشروع تجاري قائم على الخبرة واملهارات في
 تصاميــم مــن التصنيــف الرابــع وشــهادتان مــن التصنيــف لوكسمبورغ ،يخدم أساسا الشركات الدولية فضال عناملؤسسات املحلية الكبيرة.
الرابــع للمرافــق املبنيــة (معهــد )Uptime
 مراجعة مركز البيانات البيئية  5نجوم دعم الوضع القانوني ألخصائي القطاع املالي شــهادة االعتمــاد الدولــي ( )PCI DSSفــي امــن وحمايــةبيانــات بطاقــات الدفــع االلكترونــي – املســتوى االول
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ملزيد من املعلومات تحول إلى موقعنا على االنترنت:
www.europeandatahub.eu

gLobaL iT services Psf
12, Rue Guillaume Schneider
الرمز البريديL-2522 :
املدينةLuxembourg :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.gits.lu :
النشاط األساسي :الصيانة ،مكتب املساعدة ،الخدمات
السحابية
شخص االتصال :موكيش براياغسينغ
الهاتف26259530 352+ :
البريد اإللكترونيinfo@gits.lu :
ملحة موجزة عن الشركة:
تم إنشاء شركة  GITSفي أكتوبر  2005كنتيجة لتفرع
قسم من
 .Deloitte Consulting Luxembourgوكانت شركة ناشئة
تضم موظفين استشاريين سابقين في شركة Deloitte
تدار من قبل موكيش براياغسينغ كمؤسس للشركة.
والهدف من  GITSهو توفير الخدمة املدارة بشكل كامل
لعمالئنا .ونحن نعمل كنقطة اتصال واحدة لعمالئنا سواء
كان ذلك متعلقا بتكنولوجيا املعلومات أو االتصاالت
السلكية والالسلكية.
التخصص:
• التركيب العام للشبكة
• اعدادات أمن الشبكة
• متخصص في ميكروسوفت ويندوز �Microsoft Win
dows
• متخصص في لينكس Linux
• أخصائي جدار الحماية ،مسار أمن الشبكة الخاصة
االفتراضية  ،VPNوالشبكات املحلية االفتراضية VLANS
الخ
• حلول افتراضية
• حلول النسخ االحتياطي عبر اإلنترنت
• استضافة املواقع والبريد
• استضافة البنية التحتية في مركز Lux Datacenter
•خدمات سحابية
• خادم خاص افتراضي ،إلخ.

IBM ServIceS FInancIal Sector
.luxeMBourg S.à.r.l

I.r.I.S. luxeMBourg

89C, Rue Pafebruch

13, rue de l’industrie

الرمز البريديL-8308 :

الرمز البريديL-8399 :

2-4, rue edmond Reuter

املدينةCapellen :

املدينةWindhof :

الرمز البريديL-5326 :

البلدLuxembourg :

البلدLuxembourg :

املدينةContern :

املوقع اإللكترونيwww.ibm.com :

املوقع االلكتروني www.iriscorporate.com :و

البلدLuxembourg :

http://www.irislink.com/c4-1081-63/ IRISCloud---Cloud-solutions.aspx

laB luxeMBourg
.S.a

املوقع االلكترونيwww.labgroup.com :

النشاط األساسي :استراتيجية االستعانة بمصادر
خارجية ،الخدمات املدارة ،مركز العمليات األمنية،
حلول عاملية لألعمال ،مزود حوسبة سحابية ،تحليالت،
الهواتف املحمولة ،الخدمات االجتماعية وخدمات
التحويل والتحول

النشاط األساسي :إدارة املعلومات وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

شخص االتصال :فرانس هونستروب

شخص االتصال :مارك فانديفيكن

الهاتف212 222 350 352+ :

الهاتف27327210 :

الهاتف385 326 390 :

البريد اإللكترونيjracine@labgroup.com :

البريد اإللكترونيFrans_Haunstrup@be.ibm.com :

البريد اإللكترونيmarc.vandeveken@iriscorporate. :
com

النشاط األساسي :إدارة البيانات

شخص االتصال :جان راسين

ملحة موجزة عن الشركة:
تم إنشاء خدمات  IBMللقطاع املالي ( )ISFSفي
عام  2004كأحد أول خدمات أخصائي القطاع املالي
في السوق ،وقد وقع اعتمادها من قبل وزير املالية
والهيئة الرقابية املالية ( )CSSFلتقديم الخدمات
الخارجية واملدارة إلى القطاع املالي اللوکسمبورغي.
وتتمتع  ISFSبقوة عاملة ماهرة معتمدة ،قادرة على
دعم مختلف منصات العمالء ،وكذلك مركز بيانات
عالي اإلمكانيات يوفر للعمالء بنية تحتية رائدة في
السوق من أجل تلبية احتياجاتهم التوسعية.

237

ملحة موجزة عن الشركة:
 I.R.I.Sهو خبير في الخدمات والحلول املتعلقة بإدارة
الوثائق واملعلومات في قطاع التأمين املصرفي
والصناعة والقطاع الطبي واإلدارات.
ويقدم  I.R.I.Sحلوال لتجريد الوثائق الورقية ،والتقاط
البيانات من الوثائق الورقية وااللكترونية ،وإدارة وتبادل،
وحفظ وتخزين الوثائق اإللكترونية.
كما يعمل  I.R.I.Sعلى تحسين البنى التحتية املعقدة
لتكنولوجيا املعلومات من خالل توفير الحلول (أجهزة/
برمجيات) والخبرات .يكمل  I.R.I.Sمحفظة الحلول التي
لديه من خالل تضمين الخدمات املدارة (مثل املراقبة،
اإلدارة اليومية ،والخدمات التفاعلية واالستباقية)،
وخدمات مراكز البيانات ،والعروض السحابية (;IAAS
.)PAAS; SAAS

ملحة موجزة عن الشركة:
تتمثل مهمة  Labgroupفي تزويد األعمال التجارية
بخدمات إدارة الوثائق واملعلومات األكثر فعالية.
خبرته البالغة  38عاما تمكنه من وضع خدمات تسمح
لعمالئه باالمتثال لاللتزامات القانونية املتعلقة
باألرشفة املادية واإللكترونية.
وإلى جانب األرشفة املادية واإللكترونية ،يقد م �Lab
 groupكذلك خدمات استشارية .وباعتباره الشركة
الرائدة في السوق منذ فترة طويلة في لوكسمبورغ،
تتواجد الشركة كذلك في دبلن وجبل طارق.

LuxconnecT s.a.
4, rue A. Graham Bell
الرمز البريديL-3235 :
املدينةBettembourg :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.luxconnect.lu :

النشاط األساسي :مراكز البيانات  /األلياف الداكنة

شخص االتصال :روجر المباخ
الهاتف-1 68 61 27 352+ :
البريد اإللكترونيroger.lampach@luxconnect.lu :

ملحة موجزة عن الشركة:
 ،LuxConnectالتي تأسست في عام  ،2006هي
شركة خاصة مملوكة من قبل دولة لوكسمبورغ.
مع  24موظفا ،تدير  3 LuxConnectمراكز بيانات حديثة
مصممة من التصنيف الثاني والرابع ،وقد أضافت مؤخرا
ملحفظتها فضاء استضافة آخر ذا  5،500متر مربع.
وسيرفع هذا مجموع طاقة استيعابها ،في املرافق
األربعة املتواجدة بلوكسمبورغ في موقعين مختلفين،
إلى  14700متر مربع .تحرك مراكز بيانات LuxConnect
«الطاقة الخضراء» و «التنمية املستدامة» .وفي أحد
مراكز البيانات التابعة لها ،أدت عملية التحسين هذه إلى
مفهوم مبتكر للطاقة ،مما سيؤدي إلى خفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون في لوكسمبورغ بنحو  27،000طن
 /عام .وكونها متعهدة بتكنولوجيا املعلومات الخضراء،
فإن  LuxConnectملتزمة بكفاءة استخدام الطاقة ()PUE
تتراوح من  1.5إلى  .1.2و لديها مهمة أخرى تتمثل في
نشر شبكة األلياف الوطنية التي تربط جميع مراكز
البيانات التجارية في لوكسمبورغ بشكل فائض ،وتتيح
للمشغلين اختيار أكثر من  15حالة تفشي قطرية
للترابط نحو و من لوكسمبورغ.
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orange communicaTions Lux.embourg s.a
8, rue des Mérovingiens, zai Bourmicht
الرمز البريديL-8070 :
املدينةBertrange :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيhttps://www.orange.lu/fr :

النشاط األساسي :االتصاالت السلكية والالسلكية

شخص االتصال :فيرنر دي ليت
الهاتف606 61 800 :
(أو  606 061 661 +352من الخارج)
البريد اإللكتروني:
werner.delaet@orangeluxembourg.lu

.rooT s.a
3, op der Poukewiss
الرمز البريديL-7795 :
املدينةRoost :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيhttp://www.root.lu :

النشاط األساسي :استضافة املواقع واستضافة الخادم

شخص االتصال :مارك غدريتش
الهاتف20500500 352+ :
البريد اإللكترونيinfo@root.lu :

ملحة موجزة عن الشركة:

مع إطالق منصة  ،server.luنصبت شركة روت (شركة
خفية االسم) ،التابعة لـ  ،.XBT Holding Ltdنفسها
كمزود دولي الستضافة الخوادم؛ وهي تعمل في مراكز
ملحة موجزة عن الشركة:
البيانات من الصنف الثاني والرابع بلوكسمبورغ ومركز
بيانات من الصنف  3في سنغافورة .مع منصة استضافة
تضطلع اتصاالت أورانج لوكسمبورغ (شركة خفية
املواقع الخاصة بها  ،site.luتمثل شركة روت حاليا أكبر
االسم) بدور رئيسي في سوق االتصاالت بلوكسمبورغ.
مزود للبنية التحتية كخدمة في لوكسمبورغ .يرجع
شاملة ومبتكرة ،تقدم أورانج حلوال للهواتف النقالة،
نجاح شركتنا إلى فعالية تكلفة وموثوقية حلولنا ،مع
وخدمات للهواتف الثابتة ،واإلنترنت والتلفزة السلكية
الحفاظ على مرونة عالية ،الشيء املطلوب في بيئة
للعمالء من القطاع الخاص وقطاع األعمال.
تكنولوجيا املعلومات املتغيرة باستمرار.
تقدم أورانج خدمات محلية من خالل متاجرها ال 13
ومتاجرها الشريكة األربعة التي تنتشر في جميع
أنحاء لوكسمبورغ .دائما بجانبك ،يقدم لك خبراء أورانج
املشورة والدعم الفني في متجر ذي تسعة „ فضاء
خدمات“ مخصصة.

ويشهد إطالق منصة  server.comضمن مجمع XBT
على طموحها في أن تصبح منصة االستضافة رقم واحد
عامليا .لقد أنفقنا الكثير من املوارد لتحليل االحتياجات
الخاصة ملختلف أنواع العمالء ،بدءا من شركات الصرف
األجنبي إلى منتجي األلعاب .هذه املعرفة التي
اكتسبناها على مر السنين سوف تساعدنا على
تقديم حلول ألرفع سحابة وشبكة توصيل املحتوى
( ،)CDNوكذلك االستضافة املخصصة واستضافة خوادم
افتراضية خاصة ( )VPSصلبة كالصخر.

.SES S.A
Château de Betzdorf
الرمز البريديL-6815 :
املدينةBetzdorf :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.ses.com :
النشاط األساسي :مشغل لألقمار الصناعية
شخص االتصال :ماركوس باير
الهاتف-1 725 710 )+352( :
البريد اإللكتروني:
markus.payer@ses.com
ملحة موجزة عن الشركة:
 SeSهو مشغل األقمار االصطناعية الرائد في العالم.
يوفر أسطولنا ،الذي يزيد عن  50قمرا اصطناعيا ،خدمات
موثوقة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة ،لالتصاالت،
وبث الفيديو واتصاالت البيانات ،على الصعيد العاملي،
إلى املذيعين ومبرمجي القنوات الفضائية واالتصاالت
السلكية والالسلكية ومشغلي شبكات الهاتف
النقال ومقدمي خدمات اإلنترنت ومقدمي الخدمات
املتخصصين في مجال االتصال القمري باإلنترنت،
ومهندسي تكامل النظم في االتصال البحري والجوي،
والحكومات واملؤسسات .من خالل االستفادة من
أسطولنا العاملي ،الذي يحتوي على شبكة أرضية ذات
مستوى عاملي واالبتكارات الصناعية الرائدة في مجال
تكنولوجيات االقمار الصناعية ،نحن نساهم في النظام
البيئي الجديد واملتقارب بمزج شبكات البيانات والفيديو.
ونعمل مع شركائنا على تطوير نماذج أعمال مبتكرة
لدفع الرقمية وتلبية احتياجات الربط في املستقبل.
ويستند عملنا على أربع ركائز :الفيديو؛ البيانات؛ إمكانية
التنقل؛ والحكومة.
تشير البيانات إلى خدمات مثل شبكات  ،VSaTوربط
الكابالت عبر بروتوكول اإلنترنت ،والربط املتنقل ،ويشير
التنقل ،على سبيل املثال ،إلى األسواق البحرية
والجوية.
يقع مقر  SeSالرئيسي في لوكسمبورغ ،وهي مدرجة
في بورصة يورونكست باريس وبورصة لوكسمبورغ
(.)SeSG
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SOLIDO HOStIng
9, 2. floor, Laederstraede
الرمز البريديDK1201 :
املدينةCopenhagen K :
البلدDenmark :
املوقع االلكترونيwww.solido.net :

النشاط األساسي :إدارة االستضافة املخصصة

شخص االتصال :كريستر هس
الهاتف22482828 45+ :
ch@solido.netالبريد اإللكتروني:

ملحة موجزة عن الشركة:
يوفر  Solido Hostingحلول استضافة في الوقت
املناسب ،مرنة وآمنة ،لشركات من جميع األحجام.
نحن نوزع الخوادم ،والبرمجيات ،وعرض النطاق الترددي،
والبنية التحتية كخدمة ،واإلدارة الالزمة لتشغيل تقريبا
كل الحلول وخدمات االستضافة -من اإلنترنت إلى
املؤسسة.
حلول استضافة مرنة

.SOPRA StERIA PSF LUXEMBOURg S.A
2-4, rue du Château d’eau – entree a
الرمز البريديL-3364 :
املدينةLeudelange :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.soprasteria.lu :

النشاط األساسي :شركة خدمات تكنولوجيا املعلومات

شخص االتصال :جان جاك جينزر
الهاتف021 50 45 352+ :
contact@steria-psf.luالبريد اإللكتروني :

ملحة موجزة عن الشركة:
تقدم  ،Sopra Steriaالرائدة األوروبية في التحول الرقمي،
إحدى أكثر املحافظ شمولية من عروض خدمات
الطرفين في السوق :االستشارات ،تكامل النظم،
تصميم البرامج ،إدارة البنية التحتية وخدمات العمليات
التجارية .تثق املؤسسات الخاصة والعامة الرائدة في
 Sopra Steriaلتقديم برامج تحول ناجحة ،تعالج تحدياتها
التجارية األكثر تعقيدا والحرجة .من خالل الجمع بين
خدمات عالية الجودة واألداء ،والقيمة املضافة واالبتكار،
تمكن  Sopra Steriaعمالئها من تحقيق أفضل استخدام
لتكنولوجيا املعلومات.

في رأي  ،Solidoال عميل وال حل متماثل .لهذا السبب
نحن نفخر في أن نكون مرنين .نحن نركز اهتمامنا على
العمالء ،من أجل توفير الحلول التي تناسبهم بدال من أن مع وجود  37ألف موظف في أكثر من  20بلدا ،حققت
 Sopra Steriaإيرادات مبدئية بلغت  3.4بليون يورو في
نكون فقط مزود استضافتهم.
عام .2014

.sungard avaiLabiLiTy services s.a
6B, rue Gabriel Lippmann
الرمز البريديL-5365 :
املدينةMünsbach :
البلدLuxembourg :
املوقع اإللكترونيwww.sungardas.com :
و www.sungardas.lu
النشاط األساسي :استمرارية األعمال وخدمات االستعادة

.sysTemaT Luxembourg Psf s.a
Parc d’Activités Capellen ,77-79

.Tech iT Psf s.a

الرمز البريديL-8308 :

rue Michel Flammang ,14

املدينةCapellen :

الرمز البريديL-1524 :

البلدLuxembourg :

املدينةLuxembourg :

املوقع االلكترونيwww.systemat.lu :

البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.tech-it.lu :

شخص االتصال :تييري ريستر
الهاتف30 05 73 35 )+352( :

النشاط األساسي :تكنولوجيا املعلومات
النشاط األساسي :مزود خدمات تكنولوجيا املعلومات

البريد اإللكترونيthierry.riester@sungardas.com :
ملحة موجزة عن الشركة:

شخص االتصال :روجر فاغنر

إن تراثنا الحائز على الجوائز في استمرارية األعمال واالستعادة،
يثبت قدرتنا على الضمان لعمالء عمليات تكنولوجيا
املعلومات بأننا لن نخذلهم أبدا .وبطبيعة الحال ،العودة بسرعة
عند االنقطاعات غير املخطط لها.

الهاتف321 71 31 352+ :

شخص االتصال :حامد قدور

البريد اإللكترونيroger.wagner@systemat.com :

الهاتف64 67 26 )+352( :

ولكن من خالل الخدمات املدارة والخدمات السحابية وخدمات
مراكز البيانات والشبكات واألمن والتطبيقات والبرمجيات
واستمرارية األعمال وخدمات االستشارة في تكنولوجيا
املعلومات ،يمكننا أن ننمو ونشدد مستوى شراكاتنا .نحن ال
نبيع مجرد خدمات التوافر وحسب .نحن نعطي العمالء القدرة
على التوزيع للعالم في كل وقت.

البريد اإللكترونيhkaddour@tech-it.lu :
ملحة موجزة عن الشركة:
ملحة موجزة عن الشركة:

يحقق مجمع  Systematمبيعات سنوية تبلغ  102مليون
يورو ( )2014في سوق ( BeLuxبلجيكا ولوكسمبورغ)،
 .Tech-IT PSF S.Aهو مزود خدمات تكنولوجيا املعلومات
مع مجموعة واسعة من العمالء تتألف من الشركات
• كنا أول مزود استمرارية األعمال في العالم يحصل على معيار الخاصة الكبيرة واملؤسسات العامة والشركات الصغيرة متواجد بلوكسمبورغ.
بس BS 25999
واملتوسطة الحجم.
تأسست الشركة في عام  2007وهي مملوكة من
قبل املستثمرين  Karp-Kneipوالسيد حميد قدور.
• نحن نشغل أكثر من  80مرفق عالي املرونة في جميع أنحاء تحرر  Systematعمالئها من القيود املتعلقة باختيار
العالم

• لدينا أكثر من  5مليون قدم مربع من مساحة العمليات
• نقوم بتشغيل  14مركز بيانات في جميع أنحاء أوروبا• لدينا 3
مراكز بيانات مزودة بالحوسبة السحابية داخل الجزر البريطانية
• حققنا  ٪100وقت التشغيل في أكثر من  30عاما من األعمال
• لقد استرددنا أكثر من  1،300شركة في السنوات ال 20
املاضية -نجاح آخر بنسبة ٪100
• نحن بائعون أحرار
نحن ملتزمون بالوفاء بمهمتنا التميز العملي واالمتثال لعدد
من املعايير منها BS ،ISAE3402 ،PCI DSS ،IGSoC ،ISO 9001
.25999
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وإدارة املعدات والبرمجيات واألدوات التي تشمل
نظام املعلومات .وتتضمن الخدمات املقدمة لعمالئها
صيانة نظم املعلومات ،وإدارة تكنولوجيا املعلومات
املفوضة ،واالستضافة اآلمنة للبنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات .لدى  303 Systematموظف يعملون في
مختلف املكاتب الفرعية ببلجيكا (بروكسل ،أنتويرب،
شارلروا ،لييج) ،ولوكسمبورغ (كابيلن) وفرنسا (ميتز).

املزيد من املعلومات على املوق ع �http://www.syste
.mat.com

أنشئت  Karp-Kneipفي عام  ،1898ولديها حوالي 350
موظفا ويبلغ حجم مبيعاتها  50مليون يورو سنويا .وهذا
يضمن لـ  Tech-ITالدعم املالي والتنمية القوية.
كخبير في بيئة تكنولوجيا املعلومات ،تمثل
 .Tech-IT PSF S.Aشريكا موثوقا وفعاال لعمالئها .تكونت
من  5أشخاص عند البدء ،توظف الشركة اليوم ما يقرب
 40شخصا بدوام كامل.
تتخصص  Tech-ITفي ( IBMأنظمة الطاقة،AIX ،
 ،AS/400التخزين والتخزين االفتراضيWeb- ،TSM ،
 ،)MQ-series ،sphereو( Lenovoخوادم وشفرات)،
 ،Veeam ،VMwareو.Microsoft

TeLecom Luxembourg
.PrivaTe oPeraTor s.a
12C, Rue Guillaume J. Kroll
الرمز البريديL-1882 :
املدينةLuxembourg :
البلدLuxembourg :
املوقع االلكترونيwww.telecomluxembourg. :
com
النشاط األساسي :مشغل االتصاالت

.TeLindus Luxembourg s.a
route d’Arlon ,81-83

TeraLink soLuTions

الرمز البريديL-8009 :

rue Emile Bian postal , 1

املدينةStrassen :

الرمز البريديL-1235 :

البلدLuxembourg :

املدينةLuxembourg :

املوقع االلكتروني/www.telindus.lu :

البلدLuxembourg :

/www.telindustelecom.lu/en

املوقع اإللكتروني:

شخص االتصال :جيروم غرانديدير

النشــاط األساســي :تكنولوجيــا
واالتصــاالت ،والخدمــات الســحابية

املعلومــات www.teralinksolutions.com
واالتصــاالت

الهاتف82 64 44 )+352( :

شخص االتصال :آن-لور بيشون

البريد اإللكترونيjgrandidier@tlpo.com :

الهاتف-1 15 09 45 )+352( :

النشــاط األساســي :خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت للشــركات الدوليــة

ملحة موجزة عن الشركة:

البريد اإللكترونيmarketing@telindus.lu :

شخص االتصال :ميكايل ويبر

تعــد شــركة  TLPOرائــدة فــي مجــال خدمــات االتصــاالت ملحة موجزة عن الشركة:
ومراكــز البيانــات الوطنيــة وأول مشــغل دولــي خــاص
فــي لوكســمبورغ .تقتــرح  TLPOمجموعــة واســعة مــن
 Telindus Luxembourgهي فرع تكنولوجيا
الخدمــات بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى مراكــز البيانــات،
املعلومات واالتصاالت ملجموعة  ،Proximusو
وشــبكات اتصــال عاليــة الســرعة تعمــل ببنيــة تحتيــة
املشغل ملجموعة الشركات في لوكسمبورغ.
مــن األليــاف البصريــة ،فضــا عــن خدمــات مــدارة عديــدة
وهي توفر حلوال ملجموعة متنوعة من الشركات
أخــرى موجهــة نحــو عمــاء محترفيــن ومشــغلي
في القطاعين العام والخاص .تشمل مجاالت خبرتها
االتصــاالت الدوليــة.
شبكات املؤسسات واالتصال (الوطني والدولي)
ومراكز البيانات والنظم والتخزين واألمن والتعاون
خدمات الشبكة
والتطبيقات والتنقل.
توفــر  TLPOلعمالئهــا خدمــات اتصــال محليــة ودوليــة
مــن الطبقــة  2و .3نحــن نشــغل حوالــي  600كــم مــن
شــبكات األليــاف فــي لوكســمبورغ وأكثــر مــن 1.400
كــم مــن األليــاف الدوليــة التــي تربــط لوكســمبورغ
بالبلــدان املجــاورة .وفــي هــذه الشــبكة ،نحــن نوفــر
إيثرنــت مــن الطبقــة  2نقطــة لنقطــة أو مــن نقطــة إلــى
عــدة نقــاط ،مــن خدمــات قنــاة األليــاف؛ وكذلــك مقســم
البروتوكــوالت املتعــددة  MPLSوخدمــات اإلنترنــت مــن
الطبقــة .3
خدمات مراكز البيانات
نحــن نقــدم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات؛ بــدءا مــن
خدمــات اإليــواء األساســية وخدمــات مراكــز التنظيــم
(لإليجــار املشــترك) وخدمــات البنيــة التحتيــة املــدارة
«البنيــة التحتيــة كخدمــة» إلــى منصــة الحوســبة
الســحابية العامــة «املنصــة كخدمــة» .مــن أجــل تقديــم
هــذه الخدمــات ،تشــغل  4 TLPOمراكــز البيانــات فــي
لوكســمبورغ ،تتــراوح مــن مؤهــات الصنــف الثانــي إلــى
الصنــف الرابــع.
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الهاتف5568 2462 )+352( :
البريد اإللكتروني:
micael.weber@teralink-solutions.com
ملحة موجزة عن الشركة:
تقــدم شــركة  TERALINK Solutionsلعمــاء دولييــن
خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
مــن .POST Luxembourg

مع اتباع نهج متمحور حول العمالء ،تنصب Telindus
تأسســت  POST Luxembourgفــي عــام ،1842
 Luxembourgنفسها كشريك متميز للشركات
وهــي إحــدى شــركات االتصــاالت األكثــر احترامــا
واإلدارات .من أجل مرافقة عمالئها في تحولهم
فــي أوروبــا .باعتبارهــا اآلن املــزود الرائــد لخدمــات
الرقمي ،وفقا لوتيرتهم الخاصة ،مع أعلى احترام
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
لتطورهم ،قامت  ،Telindusبوضع مجموعة واسعة
من الخدمات املدارة لتلبية احتياجاتهم الخاصة للغاية .املتكاملــة مــع إمكانيــة التواصــل فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،أنشــأت  POST Luxembourgشــركة
مع أكثر من  400متخصص ضليع ،تتمثل استراتيجية
 Telindus Luxembourgفي التركيز على احتياجات  TERALINK Solutionsلتصميــم حلــول ابتكاريــة فــي
العمالء ،التي تدار من خالل نقطة اتصال واحدة ،لتلبية مجــال األعمــال التجاريــة للشــركات الدوليــة.
متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة.
حلولنــا الدوليــة توفــر اتصــاال عالــي الســعة ،واالتصــال
عبــر القمــر االصطناعــي بوصلــة صاعدة/وصلــة هابطــة،
وتخزيــن البيانــات ومرافــق مركــز التنظيــم (مــن الصنــف
الثانــي والرابــع) ،واألمــن املــدار ،وخدمــات تكنولوجيــا
املعلومات/الحوســبة السحابية/وســائل اإلعــام
واملــوارد االستشــارية فــي مجــال األعمــال التجاريــة
للمنظمــات الدوليــة.

الشركات
verizon enTerPrise soLuTions
140, Weststreet
الرمز البريديNY 10007 :
املدينةNew York :
البلد.U.S :
املوقع االلكترونيwww. :
verizonenterprise.com
النشاط األساسي :مزود خدمة
تكنولوجيا املعلومات
شخص االتصال :روبرت ريتيرك
الهاتف655787240 31+ :
البريد اإللكتروينيrubert.riet� :
kerk@intl.verizon.com
ملحة موجزة عن الشركة:
تساعد Verizon Enterprise
 Solutionsالعمالء على تحسين
تجربة الزبائن ودفع عجلة النمو
وأداء األعمال وإدارة املخاطر.
وبفضل الحلول الخاصة بالقطاع
التي توفرها الشركة من خالل
التنقل اآلمن والحوسبة السحابية
والشبكات االستراتيجية وإنترنت
األشياء ومنصات االتصاالت
املتقدمة ،تساعد
Verizon Enterprise Solutions
على فتح فرص جديدة في جميع
أنحاء العالم لالبتكار واالستثمار
وتحويل األعمال .لزيارة املوقع
www.verizonenter- prise.com
ملعرفة املزيد.
غرفة  Verizon Enterpriseاإلخبارية
عبر اإلنترنت:
تتوفر اإلصدارات اإلخبارية،
ومشاركات املدونة ،والدوائر
اإلعالمية وغيرها من املعلومات
في أخبار ورؤ ى �Verizon Enter
news.verizonen�( prise Solutionss
 .)terprise.comوتتاح األخبار من
Verizon Enterprise Solutions
كذلك من خالل موجز  RSSعلى
املوقع
http://www.verizonenterprise.
com/rss-options/.
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إن شـ�رك ة �Verizon Communica
( .tions Incاملدرجــة فــي بورصــة
نيويــورك وناســداك تحــت الرمــز:
 ،)VZومقرهــا فــي نيويــورك ،تقــدم
خدمــات اتصــاالت عريضــة النطــاق
وغيرهــا مــن خدمــات االتصــاالت
الالســلكية والســلكية للعمــاء
مــن املســتهلكين والشــركات
والحكومــة وعمــاء الجملــة .تعمــل
شــبكة  Verizon Wirelessعلــى
تشــغيل الشــبكة الالســلكية األكثــر
موثوقيــة فــي أميــركا ،حيــث تصــل
إلــى  108.6مليــون اتصــال بالتجزئــة
علــى مســتوى الدولــة .كمــا
توفــر  Verizonخدمــات االتصــاالت
املتقاربــة ،واملعلومــات والخدمــات
الترفيهيــة عبــر شــبكة األليــاف
البصريــة األكثــر تطــورا فــي أميــركا،
وتقــدم حلــول أعمــال متكاملــة
للعمــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى
زيــارة املوقــع
/www.verizon.com/news

.visuaL onLine s.a
6, rue Goell
الرمز البريديL-5326 :
املدينةContern :
البلدLuxembourg :
املوقع اإللكترونيwww.vo.lu :

النشاط األساسي :الوصول إلى
اإلنترنت  /مراكز البيانات  /نقل
الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت /
نظام أسماء النطاقات

شخص االتصال :فرانسيسكو
مالبيكا
الهاتف352-424411-1+ :
البريد اإللكترونيfmalpica@ :
visual-online.lu

ملحة موجزة عن الشركة:
تأسست  Visual Onlineفي عام
 1996ومقرها في كونترن ،وهي
مزود رائد لخدمات اإلنترنت في
لوكسمبورغ .واليوم أصبحت
 Visual Onlineجزء من مجموعة
 ،Post Luxembourgمع الدعم
املالي والتقني املناسب لتلبية
املواصفات األكثر تطلبا من قاعدة
عمالء متزايدة الطلب في مجال
التكنولوجيا الحديثة.

الفصل 16
خدمات االتصاالت
السلكية والالسلكية
في لوكسمبورغ
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1.16

شركة بوست لوكسمبورغ

 1.1.16الشركة
تقدم بوست لوكسمبورغ  POST Luxembourgخدمات اتصاالت عالية الجودة ،بدءا من
الهاتف الثابت واملتنقل ،واإلنترنت والتلفزيون إلى الحلول الشاملة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتطبيقات األعمال املتكاملة .تشكل الشركة أيضا املشغل
البريدي الرئيسي فضال عن مؤسسة مالية كبيرة.
وتتمثل رؤيتها في تسهيل التواصل وتيسير نقل املعلومات والبيانات واملحتوى
ّ
تحتل بوست لوكسمبورغ
بين األفراد والشركات في لوكسمبورغ وفي الخارج.
املرتبة الثانية في لوكسمبورغ من حيث التشغيل.

 2.1.16معلومــات االتصال
العنوانrue Emile Bian, L-1235 Luxembourg 1 :
لألفراد
الهاتف :املحلي - 8002 8004في الخارج )+352( 24 62 80 04
البريد اإللكترونيtelesales.telecom@post.lu :
للشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم
الهاتف :املحلي 8002 4000

-في الخارج )+352( 24 62 40 00

البريد اإللكترونيsmb.telecom@post.lu :
للمؤسسات التجارية
الهاتف :املحلي -8002 8004في الخارج )+352( 24 62 24 00
البريد اإللكترونيcorporate.telecom@post.lu :
املوقع اإللكترونيwww.post.lu :
www.teralinksolutions.com
تتواصل بوست لوكسمبورغ مع عمالئها باللغة اللوكسمبورغية والفرنسية
واإلنجليزية واألملانية.

 3.1.16الخدمات
الشركات في السوق الوطنية:
تســتثمر بوســت لوكســمبورغ باســتمرار فــي بنيتهــا التحتيــة ،ممــا يجعلهــا مــن أحــدث
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مــزودي الخدمــات فــي أوروبــا .تقــدم شــبكة الهاتــف النقــال لعمالئهــا من القطــاع الخاص
والشــركات كل مســتلزمات الراحــة مــن خدمــات الجيــل الرابــع  .4Gوقــد تــم توقيــع أكثــر
مــن  600اتفاقيــة تجــوال مــع  193بلــدا.
رضــى العمــاء هــو أولــى أولويــات الشــركة ،وهــي تهــدف إلــى مواصلــة تقديــم منتجــات
مبتكــرة مــع مســتوى عــال مــن الخدمــة .ويســتفيد زبائــن قطــاع األعمــال مــن فريــق
متخصــص ومــرن وماهــر يمكنهــم مــن التركيــز علــى أعمالهــم األساســية دون الحاجــة
إلــى القلــق بشــأن قضايــا تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
ولجعل حياة عمالئنا أسهل ،ركزت الشركة أولوياتها على:
• الحوسبة السحابية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
• الشبكة واالتصال
• األمن وإدارة التنقل املؤسسي

EMM

(إدارة األجهزة النقالة)

• الصوت والتعاون
من الجانب البريدي ،تقدم الشركة أحدث توزيع للطرود والبريد.
الشركات في األسواق الدولية:
باعتبارهــا شــركة رائــدة فــي مجــال توفيــر الخدمــات الشــاملة فــي االتصــاالت الســلكية
والالســلكية املتكاملــة وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــع اتصــال بجميــع أنحــاء
العالــم ،قامــت شــركة بوســت لوكســمبرغ بإنشــاء « »TERALINK Solutionsلتصميــم حلــول
أعمــال مبتكــرة للشــركات العامليــة .توفــر  TERALINK Solutionsمزيجــا فريــدا مــن الخبــرة
واملرونــة .عقــود مــن الخبــرة فــي خدمــة الشــركات واملؤسســات األكثــر تطلبــا يمكننــا
مــن تقديــم حلــول طليعــة فــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
عرضنا الدولي:
 خدمــات فعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي الحوســبة الســحابية وتكنولوجيــا املعلومــاتواالتصاالت
 اتصال مخصص وعالي السعة حلــول الوســائط الرقميــة املرنــة واملتكاملــة واإلرســال عبر األقمــار الصناعية بالوصلةالصاعدة/الهابطة
 االتصال املدار بتقنية اآللة إلى آلة  M2Mمع تغطية فائقة األمن كخدمة مصممة ألعمالكالعمالء املقيمين:
تعــد بوســت لوكســمبورغ أيضــا مــن الشــركات الرائــدة فــي الســوق املحليــة فــي مجال
توفيــر خدمــات االتصــاالت الكاملــة ،مثــل اإلنترنــت العاليــة الســرعة (مــن  30ميغابايــت/
ثانيــة إلــى  1000ميغابايت/ثانيــة) ،والتلفزيــون (بمــا فــي ذلــك قنوات التلفزيــون الناطقة
باللغــة اإلنجليزيــة) ،واالتصــاالت الهاتفيــة املحمولــة والثابتــة .وتغطــي POST Fiber
الشــبكات املنزليــة بمــا يقــارب  ٪50مــن الســكان فــي حيــن تغطــي شــبكة الهاتــف
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النقــال  4Gنســبة  ٪94مــن الســكان.
بالنســبة لألشــخاص والشــركات املقيميــن فــي لوكســمبورغ ،تقــدم POST Telecom
قيمــة مضافــة حقيقيــة مــع خدمــة البيــع بالهاتــف « »telesales serviceالتــي توفــر
املعلومــات وتأخــذ الطلبيــات عــن طريــق البريــد اإللكترونــي والهاتــف .عنــوان البريــد
اإللكترونــي للوصــول إلــى هــذا القســم هــو .telesales.telecom@post.lu :رســالة بريــد
إلكترونــي بســيطة مــع وصــف موجــز الحتياجاتــك تكــون كافيــة لبــدء العمليــة .وهــذا
مثالــي للمغتربيــن.
لتســليم الطــرود ،أنشــأت  POSTشــبكة مــن أكثــر مــن  30محطــة  PackUpتســمح
بالتقــاط الطــرود فــي أي وقــت.

 2.16اتصاالت أورانج لوكسمبورغ
 1.2.16الشركة
مــع مشــروعها االســتراتيجي الجديــد ،Essentials2020 ،حــددت أورانــج لنفســها مهمــة
ضمــان حضورهــا فــي أي وقــت لربــط كل فــرد بمــا هــو ضــروري بالنســبة لــه ،وتوفيــر
تجربــة يوميــة فريــدة مــن نوعهــا للعمــاء ،مــن خــال تصميــم الخدمــات الرقميــة التــي
تســمح لجميــع عمالئنــا باالســتمتاع بشــكل آمــن بمــا هــو ضــروري بالنســبة لهــم.
ولهــذا الســبب تعمــل أورانــج بجــد لخلــق الظــروف الالزمــة بالنســبة لنا ،لتصبح املشــغل
القياســي الــذي يقــدم لجميــع عمالئنــا هــذه التجربــة اليوميــة الفريــدة .وبــدال مــن أن
نبــدأ بأنفســنا ،وتكنولوجيتنــا وخدماتنــا ومراكــز االتصــال الخاصــة بنــا ،نحــن اآلن ســوف
نبــدأ بعمالئنــا ،وآمالهــم وتوقعاتهــم.
وهــذا ينطــوي علــى االســتماع لهــم ثــم اتخــاذ اإلجراءات ،بحيــث يمكننا معــا التوصل إلى
حلــول «مفصلــة علــى املقــاس» التــي تلبــي حقــا احتياجــات عمالئنــا .وســوف تلعــب
عالمتنــا التجاريــة الجديــدة دورا نشــطا فــي دعــم هــذا الطمــوح ،مــن خــال مســاعدة
جميــع عمالئنــا علــى التركيــز بشــكل أكثــر علــى مــا هــو ضــروري لهــم.
كشــركة رقميــة فعالــة ومســؤولة ،ســوف نحقــق طموحنــا بواســطة خمســة وســائل
تأثيــر ومنهجيــة ديناميكيــة واحــدة.
• توفير اتصاالت مخصبة
• تطوير العالقة مع العمالء
• بناء نموذج ألرباب العمل يجمع بين الرقمية واإلنسان
• دعم تحول الشركات العميلة
• التنويع من خالل االستفادة من أصولنا
• املنهجية الديناميكية لشركة رقمية فعالة ومسؤولة.
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«انها عن كل شيء يهمك»

 2.2.16معلومــات االتصال
العنوان:
Orange Communications Luxembourg S.A
rue des Mérovingiens, zai Bourmicht 8
L-8070 Bertrange Luxembourg
املوقع اإللكترونيwww.orange.lu/fr :
الشبكات االجتماعية:
لينكد إنwww.linkedin.com/company/ orange-luxembourg :
تويتر www.twitter.com/Orange_Lux :
الرئيس التنفيذي :فيرنر دي ليت
تفاصيل جهات االتصالEntreprise@Orangeluxembourg.lu :
املوقع متاح باللغة اإلنجليزية  /الفرنسية  /األملانية.

 3.2.16الخدمات
تعــد شــركة اتصــاالت أورانــج جهــة فاعلــة رئيســية فــي ســوق االتصــاالت بلوكســمبورغ.
شــاملة ومبتكــرة ،تقــدم أورانــج حلــول الهواتــف النقالــة ،والثابتــة ،واإلنترنــت وخدمــات
التلفزيــون بالكابــل للعمــاء مــن القطــاع الخــاص وقطــاع األعمــال.
تقــدم أورانــج خدمــة محليــة مــن خــال متاجرهــا ال  13وأربعــة متاجــر شــريكة ،تنتشــر
فــي جميــع أنحــاء لوكســمبورغ .دائمــا بجانبــك ،يقــوم خبــراء أورانــج بتقديــم النصــح
والدعــم التقنــي لــك ،فــي محــل ذي تســعة «فضــاءات خدماتيــة» مخصصــة.

3.16

تانجـو

 1.3.16الشركة
تانجــو ( )Tangoهــو املشــغل اللوكســمبورغي البديــل الرائــد .مــع مجموعــة واســعة مــن
املنتجــات املصممــة بشــكل فعــال لتلبيــة احتياجــات جميــع عمــاء الشــركة املقيمين
ومــن قطــاع األعمــال ،كان لتانجــو ،فــي عــام  ،2015مــا يقــارب  290،000عميــل.
منــذ تأسيســها فــي عــام  ،1998اتبعــت تانجــو سياســة االبتــكار (UMTS, DSL, HSPA, 4G,
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 )+4Gالتــي ســاعدت فــي إيجــاد االســتجابات الصحيحــة الحتياجــات العمــاء مــن حيــث
جــودة الخدمــة بأفضــل ســعر ممكــن.
باإلضافــة إلــى مكانتهــا كمشــغل مبتكــر وهدفهــا بتلبيــة احتياجــات جميــع عمالئهــا،
تعتبــر تانجــو نفســها شــركة مســؤولة اجتماعيــا .وفــي عــام  ،2012أطلقــت الشــركة
برنامجــا عامليــا يســمى «( »We Actنحــن نعمــل) لتنظيــم إجــراءات املســؤولية
االجتماعيــة للشــركات فــي تانجــو ،مــن أجــل تعزيــز فعاليتهــا علــى املــدى الطويــل.

 2.3.16معلومــات االتصال
العنوان:
.Tango S.A
rue de Luxembourg ,177
L-8077 Bertrange
ملزيــد مــن املعلومــات ،قــم بزيــارة أحــد نقــاط بيــع تانجــو أو شــركائها ،أو تصفــح املوقــع
 www.tango.luأو اتصــل بالرقــم املجانــي  77 777 800مــن خــط ثابــت أو  777مــن هاتــف
تانجــو محمول.
جميع املعلومات في موقع تانجو متاحة باللغة الفرنسية واإلنجليزية واألملانية.

 3.3.16الخدمات
شركة عاملية لالتصاالت السلكية والالسلكية
تلبي احتياجات العمالء املقيمين والشركات على حد سواء
توفــر تانجــو االتصــال الهاتفــي الثابــت واملتنقــل معــا ،بمــا فــي ذلــك االشــتراكات
املدفوعــة مقدمــا ومؤخــرا ،واإلنترنــت ،واإلنترنــت عبــر الهاتــف النقــال والتلفزيــون .كمــا
تتضمــن املجموعــة الواســعة مــن منتجاتهــا حلــوال لحاجيــات االتصاالت وخدمــات التجوال.
مــع وجــود قــوي فــي ســوق األعمــال ،وضعت تانجو كذلك مجموعة مــن حلول االتصاالت
الســلكية والالســلكية واملصممــة خصيصــا للشــركات ،تقتــرح عروضــا مكيفــة وتســمح
لــكل املهنييــن باالســتفادة مــن أفضــل الحلــول وأحدث االبتــكارات .وبفضل شــراكتها مع
شــركتها الشــقيقة ،تيلينــدوس  ،Telindusتتقــرب تانجــو مــن الشــركات العميلــة لهــا بحلول
مصممــة خصيصــا تــم تحديدهــا كنتيجة لتحليــل دقيق ملواصفات املســتخدمين.

شبكة كبيرة
وجودة الخدمة
شركة تانجو شركة رائدة منذ تأسيسها ،تقوم تانجو باستثمارات مستدامة مصممة
لتعزيز كفاءة شبكاتها باستمرار وجعلها املشغل البديل مع أفضل تغطية لـ4Gو .+4G
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ويمكن أيضا أن يفسر نجاح تانجو بنوعية خدماتها وشبكتها ،والكفاءة املهنية لفرقها،
وابتكاراتها .وبفضل تعزيز شبكة توزيع قوية ،تلتزم شركة تانجو بتقديم املساعدة
التقنية لجميع عمالئها من خالل قسمها الفني.

الشركاء االستراتيجيين
املحليين والدوليين
بعد أن كانت عضوا في مجموعة بروكسيموس ( )Proximus Groupمنذ عام ،2008
اكتسبت تانجو بعدا دوليا أكبر.
بالتعاون مع شركة  ،Telindus Luxembourgوهي شركة فرعية تابعة لشركة
بروكسيموس ومختصة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تواصل تانجو تطوير
أنشطتها في قطاع أعمال-ألعمال  B2Bللتبادل بين األعمال التجارية.
تسمح الشراكة املبرمة مع فودافون  Vodafoneلتانجو بتقديم أسعار تنافسية
للغاية للمكاملات الصادرة من الخارج ،مع مجموعة واسعة من العروض والخدمات
املتطورة.

4.16

تيليندوس لوكسمبورغ

 1.4.16الشركة
ألكثــر مــن  35عامــا ،كانــت تيلينــدوس لوكســمبورغ  Telindus Luxembourgمرجعــا
رئيســيا فاعــا فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بالبــاد .وهــي أول شــركة
تكامــل لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ومشــغل لالتصــاالت أعمال-ألعمــال B2B
األســرع نمــوا فــي الســوق.
مــع اتبــاع نهــج يركــز علــى العمــاء ،جعلــت تيلينــدوس لوكســمبورغ نفســها شــريكا
متميــزا للشــركات واإلدارات .مــن أجــل دعــم التحــول الرقمــي لعمالئهــا ،وفقــا لوتيرتهــم
الخاصــة ومــع أعلــى احتــرام لتطورهــم ،أعــدت تيليندوس مجموعة واســعة مــن الخدمات
املــدارة لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة للغايــة .مــع أكثــر مــن  400خبيــر ،تكمــن اســتراتيجية
تيلينــدوس لوكســمبورغ فــي التركيــز علــى احتياجــات العمــاء ،تــدار مــن خــال نقطــة
اتصــال واحــدة لتلبيــة متطلبــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الشــاملة.
فــي لوكســمبورغ ،تقــدم شــركة تيلنــدوس حلــوال تقنيــة متطــورة ،مبنيــة علــى
الشــراكة مــع أبــرز شــركات التكنولوجيــا بالواليــات املتحــدة (آي بــي إم  ،IBMسيســكو
 ،Ciscoإتــش بــي  ،HPمايكروســوفت  ،Microsoftنيتــاب  ،Netappالــخ) وهــي شــركات
عامليــة فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
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 2.4.16معلومــات االتصال
Telindus S.A.

81-83 Route d’Arlon
L-8009 Strassen

الهاتف:

(- 15 09 45 )+352

1

Telindus S.A.

2 Rue des Mines
L-4244 Esch sur Alzette

الهاتف:

(- 20 28 53 )+352

البريد اإللكتروني:

1

contact@telindus.lu

املوقع اإللكتروني:

www.telindus.lu

www.telindustelecom.lu

جميع املعلومات على موقع تيليندوس متاحة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية.

 3.4.16الخدمات
مشــغل عاملــي فــي مجــال االتصــاالت الســلكية والالســلكية وتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت يلبــي احتياجــات الشــركات
تيلينـ�دوس هـ�ي فـ�رع تكنولوجيـ�ا املعلومـ�ات واالتصـ�االت بمجموعة بروسـ�يمو س �Prox
 ،imusومــن خــال  ،Telindus Telecomتعمــل املؤسســة للمجموعــة فــي لوكســمبورغ.
وتوفــر حلــوال ملجموعــة متنوعــة مــن شــركات القطاعيــن العــام والخــاص .تشــمل
مجــاالت خبرتهــا شــبكات املؤسســات واالتصــال (الوطنــي والدولــي) ،ومراكــز البيانــات،
والنظــم ،والتخزيــن ،واألمــن ،والتعــاون ،والتطبيقــات والتنقــل.
تعمل كمشغل اتصاالت منذ عام  ،2009أطلقت الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا
املعلومات و االتصاالت مشغلها التجاري
 Telindus Telecomفي مايو  ،2011وتطورت لتصبح فاعال مرجعيا في تقديم عرض
كامل للخدمات بما في ذلك الخدمات الهاتفية الثابتة واملتنقلة والشبكات
واإلنترنت والحوسبة السحابية .كخبير في كل من االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت Telindus Telecom ،قادرة على تقديم أفضل كال العاملين لعمالئها ،وهي
حقا ميزة تنافسية في سوق االتصاالت الحالي.
ومــن أجــل تقديــم حلولهــا الســحابية (البنيــة التحتيــة كخدمــة  ،)IaaSواالتصــاالت كخدمــة
( ،)CaaSوســطح املكتــب كخدمــة ( ،)DaaSوالتعــاون كخدمــة ( ،)U-shareوتكنولوجيــا
املعلومــات كخدمــة ( ،)U-selectتــم تجهيــز تيلينــدوس ببيئــة مركــز بيانــات عاليــة األداء
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داخــل البنيــة التحتيــة للوكســكونكت .LuxConnect
بفضــل شــراكتها مــع شــركة تانجــو الشــقيقة ،وضعــت تيلينــدوس حلــوال متقاربــة
تشــمل االتصــال املحمــول .توفــر تانجــو حلــوال للهواتــف النقالــة ،واتصــاالت الهواتــف
الثابتــة لتيلنــدوس ،وحلــوال للبنيــة التحتيــة وخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت
مصممــة لكميــات أكبــر مــن البيانــات (مراكــز البيانــات الســحابية ،والشــبكات ،واالتصــال،
واألمــن ،ومــا إلــى ذلــك).

الشركاء الدوليين
عضو في مجموعة بروسيموس منذ عام  ،2006تلبي تليندوس متطلبات العمالء
الدوليين حيث توفر لهم مجموعة كاملة من خدمات االتصاالت من خالل بيلجاكوم
خدمات الناقل الدولي  ،BICSالذي يمثل قسم حلول الربط الدولي لبروسيموس.

5.16

دجوين اكسبيرينس

 1.5.16الشركة
دجوين اكسبيرين ( )JOIN Experienceهي مشروع مشترك بين JOIN Wireless
ومجموعة .POST Luxembourg
تأسست  .JOIN Wireless S.Aفي أبريل  2013من قبل ثالثة رجال أعمال
لوكسمبورغيين من أصحاب الرؤى املستقبلية  -باسكال كوستر و كلود لوشر
وفرانك فيشر  -الذين جمعوا مهاراتهم وخبراتهم .تمتلك الشركة رخصة  4Gوهي
الشريك الرسمي لشركة مايكروسوفت في لوكسمبورغ .تستخدم دجوين شبكة
الهاتف النقال التابعة لـ POST Telecomفي لوكسمبورغ وشبكة الهاتف املحمول
التابعة لـ BASEفي بلجيكا .وتحظى جوين بخطة ترقيم خاصة بها ،باستخدام «»671
في لوكسمبورغ و « »4671في بلجيكا.
جوين هي أول مشغل اتصاالت يقدم حلوال لتكنولوجيا املعلومات املتكاملة ،وهي
األولى التي تقدم تعريفة أوروبية تساوي االتصاالت الوطنية .أطلقت جوين خدماتها
في لوكسمبورغ في يناير  2014وفي بلجيكا في ديسمبر .2014
حددت جوين تطورها عبر  5قيم رئيسية هي :االبتكار ،والشفافية ،والبساطة،
واملسؤولية البيئية ،والتركيز على العمالء .إن االبتكار متواجد في كل مكان ويرتبط
ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا .البساطة هي إلزامية :سعر واحد في جميع أنحاء أوروبا
سهل الفهم ،وعروض شفافة ،واشتراكات شخصية ،وجميع الخدمات املتاحة تعتمد
البساطة .الشفافية لتجنب املفاجآت السيئة وذلك بفضل بوابة  MyJOINعلى
تم استهالكه في الوقت الحقيقي،
االنترنت ،حيث أن العميل يعرف في أي وقت ّ
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ويمكنه إضافة خيارات متى وأينما دعت الحاجة .التركيز على العمالء هو املحور
الرئيسي لجوين مع مركز اتصال حديث ،ومنصات على االنترنت وصفحات اعالمية
اجتماعية مكرسة تماما للعميل .وأخيرا ،جوين هي شركة مسؤولة بيئيا وتعطي
دعمها للجمعيات التي تستثمر في املشاريع املستدامة ،مثل «.»Graine de vie

 2.5.16معلومــات االتصال
املقر الرئيسي في لوكسمبورغ:
Join Experience S.A.
11, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
املقر الرئيسي في بلجيكا:
JOIN Experience Belgique SPRL
Rue de Fer 78
5000 Namur
تعــد جويــن اآلن  10متاجــر فــي لوكســمبورغ (لوكســمبورغ-هام ،مدينــة لوكســمبورغ،
لوكســمبورغ غاســبيريتش ،لوكســمبورغ بيرترانــج و كــورا (ســيتي كونكــورد) ،إش-
ســور-ألزيت ،إتلبــروك ،أوبيربالــن ،شــميد ،بومرلــوخ ،أوتشــان كيرشــبيرغ) و  6فــي بلجيــكا
(نامــور ،ميسانســي ،يوبــن ،ليبرامونــت ،لييــج ،لييــج ميدياســيتي).
تواصــل جويــن التوســع علــى أراضــي بلجيــكا وقريبــا فــي بلــدان أخــرى مثــل أملانيــا
وفرنســا ...
ملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى مراجعــة موقعنــا علــى االنترنــتwww.joinexperience. :
 com/en-Luو ( www.bananasim.comباقــة مدفوعــة مســبقا).
املوقــع متــاح باللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية وســوف يترجــم قريبــا إلــى لغــات أوروبيــة
أخــرى لدعــم تطورنــا فــي األســواق األوروبيــة.
يمكــن التعاقــد مــع جميــع الخدمــات إمــا عــن طريــق  joinexperience.comأو فــي أحــد
مراكــز  Experienceالتابعــة لنــا فــي لوكســمبورغ أو فــي بلجيــكا.

 3.5.16الخدمات
تقدم جوين أوروبا بدون حدود ملستخدمي القطاع الخاص واملهنيين.
لدى جوين مجموعة كبيرة من خطط للتعريفة بدءا من عروض «الدفع الفوري»
(تدفع فقط ما تستهلكه) إلى الباقات التي تشمل أساسا وحدات التخزين الوطنية
252

أو الباقات األوروبية بما في ذلك املكاملات والرسائل القصيرة والبيانات في وإلى
أوروبا بتعريفات متكافئة للتعريفات املحلية .باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن جوين في
جميع عروض باقاتها كميات كبيرة من تخزين البيانات.
بالنسبة ألولئك الذين ال يريدون االلتزام بعقد ،وضعت جوين عرض باقة مدفوعة
مسبقا ،صالحة في جميع أنحاء العالم .كما تقدم جوين خدمات النطاق العريض
الثابتة وخدمات تكنولوجيا املعلومات السحابية .تعطي جوين لعمالئها إمكانية
الحصول على نطاق خاص بهم  ،name.luبفضل عروض جوين السحابية .مع JOIN Cloud
 ،Office MSاملعتمدة على
 Microsoft Exchangeو  ،Sharepointو املكملة بشكل مثالي بـ Microsoft Surface 3
 ،PROيمكن للمستخدمين إضفاء الطابع املهني على بريدهم اإللكتروني واالتصال
والتقويم وخدمات العمل التعاوني .كما يمكنهم تخزين وتبادل بياناتهم بسهولة
عن طريق مراكز البيانات اآلمنة في لوكسمبورغ :األمن والبريد اإللكتروني من صنع
لوكسمبورغ.
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الفصل 17
لوكسمبورغ كمركز
لوجستي ألوروبا
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1.17

ملاذا لوكسمبورغ للخدمات اللوجستية

أدى الطلب واإلنتاج العاملي إلى زيادة التحديات اللوجستية في جميع أنحاء العالم.
إن الحاجة إلى إدارة سلسلة اإلمداد بكفاءة وفعالية من حيث الوقت والتكلفة أتاحت
فرصا جديدة ملقدمي الخدمات اللوجستية املتكاملة.
متواجدة في قلب أوروبا ،توفر لوكسمبورغ للشركات العاملية العديد من املزايا
االستراتيجية للقيام بأعمال ناجحة في أوروبا .وقد تم دمج اقتصاد البالد املفتوح
واملوجه نحو التصدير بشكل كامل في السوق املوحدة لالتحاد األوروبي .تقع
لوكسمبورغ في موقع مثالي في قلب أوروبا وعلى بعد أقل من  300كيلومتر
( 186ميل) من ثالثة موانئ عاملية ،وبالتالي فهي بوابة مثالية للسوق األوروبية
ألكثر من  500مليون مستهلك.
على مدى العقد املاضي ،عززت لوكسمبورغ باستمرار موقعها في أوروبا كمركز
لوجيستي عابر للقارات ومتعدد الوسائط في األنشطة اللوجستية ذات القيمة
املضافة .عالوة على ذلك ،وضعت لوكسمبورغ استراتيجية متخصصة متعددة
املنتجات في قطاعها اللوجستي من خالل التركيز على أنواع معينة من املنتجات
التي تتطلب معالجة و/أو وسائل معينة للتخزين.
وفي هذا الصدد ،تم تعزيز مركز لوكسمبورغ للوجستيات ،وعلى وجه التحديد ،بإنشاء
مركز متخصص في تداول منتجات الرعاية الصحية واملنتجات الصيدالنية ،كما أنشئت
سوق حرة آمنة للغاية في مطار لوكسمبورغ ،للسلع القيمة (مثل األعمال الفنية
واملواد القابلة للتحصيل والنبيذ الفاخر) .واليوم ،تهدف لوكسمبورغ ملركزة نفسها
في قطاع الخدمات اللوجستية الدولية ،مع التركيز بوجه خاص على األنشطة
اللوجستية ذات القيمة املضافة.
باإلضافة إلى موقع مركزي في أوروبا ،تعتبر املواصالت السريعة عنصرا مهما في
مجال الخدمات اللوجستية .تقع لوكسمبورغ على ممر شبكة النقل األساسية
العابرة ألوروبا ( )Ten-Tوعند تقاطع ممر الشحن البري عبر أوروبا ،وبذلك تشكل مركزا
مثاليا لتوطيد األنشطة اللوجستية في أوروبا .ويربط مشغلو الوسائط املتعددة
السريعة لوكسمبورغ بعدد من املوانئ الكبيرة في أوروبا .تحتل لوكسمبورغ
املرتبة الثامنة حسب مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام  2014وتحتل املرتبة
األولى بين البلدان غير الساحلية .لدينا ثالثة مراكز لوجستية متعددة الوسائط
تتمثل في الجو والسكك الحديدية والنهر والنقل الطرقي ،تمتلك إمكانيات كبيرة
كمحور داخلي .تقدم شركات لوكسمبورغ اللوجستية مجموعة واسعة من الخدمات
تشمل حلوال تعاقدية عالية التخصص .عالوة على ذلك ،وبفضل مجتمع األعمال
املتعدد اللغات ،يمكن للشركات الجديدة إنشاء مراكز شراء ومقرات دولية بسهولة.
وللمساعدة على تنويع اقتصادها ،أقرت حكومة لوكسمبورغ العديد من القوانين
املفيدة التي تضمن مكانة لوكسمبورغ كمركز لوجستي .وقد مكنت هذه اللوائح
من تطوير وتعزيز البنى التحتية القائمة وإنشاء خدمات ذات قيمة مضافة عالية.
أصبحت سوق لوكسمبورغ الحرة  LE FREEPORTفعالة منذ سبتمبر  2014و قد وضعت
معايير جديدة في مجال حفظ وتخزين وإدارة األعمال الفنية والسلع ذات القيمة
العالية .ومنذ عام  ،2013يضم أيضا مركز كارغوسنتر  Cargocenterباملطار مركزا
للرعاية الصحية و الصيدلية ذا رقابة على درجة الحرارة و الحاصل على شهادة اعتماد
ممارسات التوزيع الجيد (.)GDP-certified
يعد املوقع امللحق بمنطقة يوروهوب ساوث ( )Eurohub Southمنصة لوجستية
ّ
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مختارة في أوروبا وهو يتيح خدمات نقل متعددة الوسائط و يخلق خدمات تربط
الوجهات الجديدة .و من املتوقع أن تصل قدرة هذا املوقع إلى ثالثة أضعاف ،وسوف
يوفر التواصل الفعال بالسكك الحديدية و وصالت الطرق السريعة للشحن في جميع
أنحاء أوروبا .يوفر امليناء النهري بميرتير
 ،Mertert riverportاملوقع الرئيسي لتخزين املواد السائبة والوقود ،وصالت مباشرة
إلى موانئ بحر الشمال عبر نهري املوسيل وراين.
عالوة على ذلك ،تلتزم حكومة لوكسمبورغ بسياسة نقل تركز ليس فقط على
القوة االقتصادية ،ولكن أيضا على األثر البيئي للنقل .وتعد الجهود الجارية لتحقيق
مزيد من التخفيض النبعاثات ثاني أكسيد الكربون أحد األهداف الطموحة لتغير املناخ
في البالد .وتشارك لوكسمبورغ في مشروع لين و غرين ( )LEAN and GREENالذي
أنشأته في البداية شركة  Connektالهولندية .وتتولى وزارة التنمية املستدامة
ومجمع الخدمات اللوجستية قيادة هذه املبادرة في لوكسمبورغ.
إن انفتاح لوكسمبورغ وجاذبيتها وموقعها يجعلها الخيار األمثل للدخول إلى أوروبا،
وإنشاء مركز لخلق مشاريع تجارية جديدة .ويعمل قطاع اللوجستيات حاليا بنسبة
 ٪4من القوى العاملة الوطنية وينمو القطاع بشكل مستمر كل عام .وتساعد
برامج التعليم املعززة لوكسمبورغ على توليد اعتراف أكبر وجذب قوة عاملة ماهرة
ومؤهلة .هذا الفصل يسلط الضوء على الفرص املتعددة التي تقدمها لوكسمبورغ
للمستثمرين في مجال الخدمات اللوجستية.
تشكل العمليات اللوجستية املنشأة في لوكسمبورغ ميزة مستدامة وتنافسية
ودولية.

بفضل مرافقها الحديثة واملجهزة تجهيزا جيدا في مجال الشحن الجوي ،توفر لوكس اير كارجو مناولة
أرضية آمنة وفعالة وسريعة ،تسمح بإفراغ طائرات شحن جمبو الواسعة الحجم وتخليصها الجمركي بسرعة
قياسية.
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2.17

لوكسمبورغ كمركز لوجستي ألوروبا:

يهم املوقع
عندما
ّ

علــى الرغــم مــن كونهــا دولــة غيــر ســاحلية ،إذ هــي منطقــة داخليــة طبيعيــة ،تفتخــر
لوكســمبورغ بوصالتهــا عبــر شــبكات ســكك حديديــة كثيفــة ومواصــات أخــرى تربطهــا
باملمــرات املائيــة فــي رين-موســيل .وتصــل هــذه املمــرات املائيــة إلــى العديــد مــن
املوانــئ األوروبيــة الضخمــة ،أال وهــي روتــردام وأنتويــرب و زيبــروج ،كمــا أن مطــار
فينــدل الدولــي و يوروهــوب ســاوث ،ومينــاء ميرتــرت الداخلــي وأحــدث بنيــة تحتيــة
للطــرق والســكك الحديديــة توفــر للوكســمبورغ املكاســب الالزمــة لتكــون رائــدة فــي
نقــل الشــحن املتعــدد الوســائط.
علــى مــر الســنين ،أصبحــت لوكســمبورغ موقعــا متميــزا للخدمــات اللوجســتية ذات القيمــة املضافــة
العاليــة وأنشــطة الشــحن .بفضــل االســتراتيجيات الحكوميــة التــي تركــز علــى اللوجســتيات ومنــاخ األعمــال
املواتــي بشــكل عــام ،قامــت مجموعــة واســعة مــن الشــركات بإنشــاء مكاتــب فــي لوكســمبورغ ،وقامــت
بتطويــر الدوقيــة الكبــرى لتصبــح مركــزا لوجســتيا أوروبيــا رئيســيا.
ممران للشحن رئيسيان يتقاطعان في لوكسمبورغ:
بريطانيا العظمى  /هولندا  /بلجيكا <لوكسمبورغ> سويسرا  /إيطاليا  /النمسا  /تركيا
بولندا  /اسكندنافيا <لوكسمبورغ> فرنسا  /اسبانيا  /البرتغال

3.17

 12سببا جيدا للتحرك من لوكسمبورغ

 80٪ .1من الناتج املحلي اإلجمالي لالتحاد األوروبي يمكن خدمته من لوكسمبورغ في يوم واحد
 .2تواجد روابط أوروبية للشحن الجوي نحو ّ
كل القارات
 .3بوابات واسعة إلى املوانئ البحرية األوروبية الكبرى
 .4إمكانية الوصول إلى منصات لوجستية متعددة الوسائط
 .5إجراءات استيراد/تصدير سريعة وسهلة
 .6ال تمويل مسبق للضريبة على القيمة املضافة بشأن الواردات
 .7بيئة عمل مستقرة
 .8تواجد مشغلي خدمات لوجستية من الطراز العاملي
 .9سهولة التواصل بالسلطات الحكومية والجمارك
 .10قوى عاملة ذات مهارات عالية ومتعددة اللغات
 .11بنية تحتية حديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .12مستودعات لوجستية مخصصة
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4.17

مركز الشحن الجوي الوطني

إن مركــز الشــحن الــذي يعــد مــن أحــدث طــراز والبالغــة مســاحته  80،000م ،2يتيــح التــراص اآللــي واســتحضار
وتحميــل مــا يصــل إلــى  1،640حاويــات وحــدات شــحن ( .)ULDوتســاعد ممــرات منحــدرة بمســاحة 90،000
م ،2تقــع بجــوار منطقــة مركــز الشــحن ،علــى التعامــل املتزامــن مــع مــا يصــل إلــى ثمانــي طائــرات واســعة.
شــركة لوكــس ايــر كارجــو  LuxairCARGOهــي وكيــل الشــحن الجــوي الرائــد فــي مطــار لوكســمبورغ ،ممــا
يجعلهــا واحــدة مــن أكبــر منصــات الشــحن الجــوي فــي أوروبــا.
تتعامــل شــركة لوكــس ايــر كارجــو مــع جميــع فئــات البضائــع والطائــرات ،وتبلــغ طاقــة اســتيعابها 1،000،000
طــن ســنويا ،مــع إمكانيــات إضافيــة للتوســع .توفــر لوكــس ايــر كارجــو عمليــات متكاملــة ،مــن الطائــرات
إلــى الشــاحنات والعكــس بالعكــس ،وهــي خدمــة قيمــة وفريــدة مــن نوعهــا.
يــؤدي هــذا النظــام إلــى أن يســتغرق متوســط وقــت عبــور البضائــع ثمانــي ســاعات فقــط ،فــي حيــن
يمكــن تخفيــض شــحن بوينــغ  747محملــة بالكامــل إلــى أقــل مــن ســاعتين.
ولذلك ،ليس من املستغرب أن تكون لوكس اير كارجو قد تطورت إلى مركز توزيع رئيسي لسلع
التكنولوجيا الفائقة ،واملواد السريعة التلف ،واملاشية ،واملستحضرات الصيدالنية واملنتجات
االستهالكية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تصميم املرافق وعمليات املناولة للتعامل مع البضائع ذات
الحجم الكبير والثقيلة أو القيمة.
تعتبر كارجولوكس شركة الطيران الرائدة في أوروبا في مجال الشحن لكل أنواع البضائع ،مع أسطول
حديث من طائرات بوينغ  747-400و  .747-8كانت الشركة عميل اإلطالق وأول مشغل في العالم لكال
النوعين من الطائرات .تعمل كارجولوكس في أكثر من  85مكتبا في أكثر من  50دولة.
لوكس اير كارجو ()LuxairCARGO
تجعل البنية التحتية والخدمات املتكاملة من لوكس اير كارجو الوكيل املستقل ،الرائد في أوروبا ،في
مجال مناولة البضائع.
• املستودع 85،500 :م

2

• يتضمن مركز الرعاية الصحية و الصيدلية  3،000م

2

• مستودع تضبط فيه درجة الحرارة من  °2إلى  °8درجة مئوية
• مستودع تضبط فيه درجة الحرارة من  °15إلى  °25درجة مئوية
• البضائع الضخمة :مساحة مغطاة  7،400م

2

• مواقف الشحن  8 : A/Cطائرات ذات بدن واسع
• سعة تخزين (1،664 : )ULD
• محطات تركيب/تفكيك 100 :
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• مرافئ الشاحنات 113 :
• القدرة 1،000،000 :طن  /سنة
• شهادة اعتماد “اتحاد حماية األصول التقنية” ( )TAPAمن الفئة A
• شبكة «طرق رافدة» محايدة ،تديرها لوكس ايركارجو
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التاليwww.luxaircargo.lu :

 5.17مركز الرعاية الصحية
و املستحضرات الصيدالنية
بعــد أن تــم تطويــره بالكامــل فــي مــارس  ،2013يضــم مركــز الشــحن بمطــار فينــدل مركــزا للرعايــة الصحيــة
والصيدليــة مــع مســاحة مســتودع  3،000متــر مربــع .يتطلــب التعامــل مــع منتجــات الرعايــة الصحيــة
والصيدليــة اهتمامــا خاصــا .وقــد جلبــت كميــة متزايــدة مــن اللوائــح حاجــة متزايــدة إلــى معالجــة موثوقــة
وفعالــة للبضائــع الحساســة للحــرارة .ويوفــر املركــز الجديــد الــذي تبلــغ مســاحته  3000متــر مربــع منطقتين
ذات نطاقــات حــرارة مختلفــة 818 :متــر مربــع لنطــاق حــرارة مــن  2درجــة مئويــة إلــى  8درجــات مئويــة
و 1600متــر مربــع لنطــاق حــرارة مــن  15درجــة مئويــة إلــى  25درجــة مئويــة .هنــاك أيضــا  70موقفــا لحاويــات
وحــدات الشــحن تكــون فيهــا درجــة الحــرارة مضبوطــة :مــن  2درجــة مئويــة إلــى  25درجــة مئويــة .وهنــاك
أيضــا مراقبــة دائمــة للحــرارة.
وهكــذا ،يلبــي مركــز املناولــة للرعايــة الصحيــة واألدويــة باملطــار جميــع متطلبــات منظمــة الصحــة
العامليــة ( ،)WHOواالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي ( ،)IATAواملبــادئ التوجيهيــة لالتحــاد األوروبــي بشــأن
ممارســات التوزيــع الجيــد ( )GDPللمنتجــات الطبيــة املخصصــة لالســتخدام البشــري.
وملواصلــة دعــم هــذا النشــاط ،أصبحــت لوكســمبورغ أول بوابــة للشــحن الجــوي فــي العالــم ،املتوافقــة
تمامــا مــع ممارســات التوزيــع الجيــد ( )GDPواملؤهلــة واملصــدق عليهــا وفقــا ألحــدث املبــادئ التوجيهية
ملنظمــة الصحــة العامليــة واالتحــاد األوروبــي ملمارســات التوزيــع الجيــد ( .)GDPوإلــى جانــب العديــد مــن
مقدمــي الخدمــات اللوجســتية الذيــن يتخــذون مــن لوكســمبورغ مقــرا لهــم والذيــن حصلــوا علــى شــهادة
ممارســات التوزيــع الجيــد بشــكل كامــل (مثــل آرثــر فيلتــر  Arthur Welterو دب شــينكر DB Schenker
و إكســبيديتورس  Expeditorsو كوهن+ناجيــل  Kuehne+Nagelو بانالبينــا  Panalpinaو ســدف SDV
و فالنبــورن  )Wallenbornقــررت كارجولوكــس و لوكــس ايــر كارجــو أيضــا الدخــول فــي عمليــة االعتمــاد
هــذه ،ممــا جعلهــا ،علــى التوالــي ،أول شــركة للشــحن الجــوي وأول وكيــل مناولــة فــي املطــار فــي
العالــم ،يصبــح مصدقــا عليــه كليــا بشــأن ممارســات التوزيــع الجيــد (.)GDP
مــن خــال تقييــد الوصــول إلــى املرافــق ،فــإن شــهادات اعتمــاد «اتحــاد حمايــة األصــول التقنيــة” ()TAPA
مــن الفئــة  )Aوشــهادات ملمارســات التوزيــع الجيــد ()GDP
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تقع املحطة البرية الجديدة املتعددة الوسائط في املستودع اللوجستي يوروهوب
ساوث  ، eurohub southوهي متصلة مباشرة بمحطة الفرز الدولية بلوكسمبورغ
باإلضافة إلى شبكة الطرق السريعة ،ويمكنها نقل أي نوع من الحاويات وشبه
املقطورات من الطرق إلى السكك الحديدية.
تشكل ضمانات معتمدة إلجراءات شحن موثوق بها.
للمزيد من املعلومات:
www.logistics.lu/pharma-healthcare

6.17

فريبورت لوكسمبورغ

تحظــى فريبــورت لوكســمبورغ (ســوق لوكســمبورغ الحــرة  ،)LE FREEPORT Luxembourgبموقــع مالئــم ،إذ
تتصــل مباشــرة بمحطــة الشــحن الجــوي املجــاورة ملطــار لوكســمبورغ فينــدل .توفــر الفريبــورت مرافــق
تخزيــن مثلــى مــع قبو/خزائــن مختلفــة األحجــام لألعمــال الفنيــة واملعــادن الثمينــة والنبيــذ والتحــف
واملجوهــرات والوثائــق والســلع الرقميــة وغيرهــا مــن األشــياء الثمينــة.
• السلع املستوردة معفاة من ضريبة القيمة املضافة والرسوم الجمركية
• رسوم التخزين معفاة من ضريبة القيمة املضافة
• يمكن شحن البضائع إلى الفريبورت من أي مكان في العالم عن طريق البر أو عن طريق الجو.
يمثــل مبنــى الفريبــورت نفســه قطعــة فنيــة وأولوياتــه املعماريــة تلبــي معاييــر التنميــة املســتدامة
األكثــر صرامــة ،ممــا يــؤدي إلــى أدنــى اســتهالك ممكــن للطاقــة.
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تشــكل فريبــورت لوكســمبورغ ،املفتوحــة منــذ ســبتمبر  ،2014وحــدة تخزيــن عاليــة األمــان ،بنيــت وصممت
خصيصــا لتوفيــر أفضــل الظــروف املتاحــة لصــون وتخزيــن وعــرض األعمــال الفنيــة واألشــياء الثمينــة األخرى.
تمثــل الفريبــورت شــباكا موحــدا للعمــاء النهائييــن ،تقــدم لهــم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات بشــأن
األشــياء الثمينــة الخاصــة بهــم واملخزنــة فــي الفريبــورت.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع:
www.luxfreeport.lu

 7.17النقل املتعدد الوسائط.

يتمركز قطاع شحن سكك حديد لوكسمبورغ في املستودع اللوجستي يوروهوب ساوث Eurohub
 ، Southفي جنوب البالد .يربط هذا املوقع الجغرافي االستراتيجي املحطة الطرفية املتعددة الوسائط
وساحة فرز عربات الشحن ،بشبكات النقل األوروبية الرئيسية .و تدار كلتاهما من قبل وكاالت الشحن
التابعة لـ( CFLالشركة الوطنية للسكك الحديدية بلوكسمبورغ Société Nationale des Chemins de Fer
 )Luxembourgeoisتحت العالمة التجارية CFL multimoda lسفل مولتيمودال.
بواسطة روابط منتظمة إلى بحر الشمال وبحر البلطيق وجنوب أوروبا ،توفر محطة بيتمبورغ-دوديالنج
الطرفية املتعددة الوسائط خدمات النقل العابر للحاويات ،والحاويات البدالة ،واملقطورات القابلة للرفع
وغير القابلة للرفع .ومع منصة مودالوهر - Modalohrنقطة االنطالق والوصول للطريق السريع املتداول
واملتجه من وإلى بربينيان (فرنسا) -تنصب املحطة نفسها كمركز لوجستي أوروبي.
وهناك محطة جديدة متعددة الوسائط قيد اإلنشاء ستفتح عام  ،2016لتقدم املزيد من الروابط نحو
املراكز االقتصادية واملوانئ األوروبية الكبرى .سوف يكون لديها قدرة تداول  300،000حاوية سنويا
في املحطة الطرفية املزدوجة و  300،000شحنات مقطورة سنويا على منصة مودالوهر .سوف تكون
املحطة الطرفية مرتبطة مباشرة باملستودع الجديد املتعدد الوظائف التابع لـسفل مولتيمودال،
و الواقع أيضا في يوروهوب ساوث .وسيجمع هذا املرفق الجديد مختلف األنشطة اللوجستية ذات
القيمة املضافة العالية التي تقدمها سفل مولتيمودال في موقع واحد.
يشكل تطوير وسائل بديلة للنقل والحلول اللوجستية تحديا كبيرا لسياسات النقل على املستوى
الوطني وكذلك على املستوى األوروبي ،باعتبار أن تدفقات السلع تولد أكثر من  40٪من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل وأكثر من  10٪من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .ومن
خالل التطوير املستمر لوجهات جديدة في أنشطة النقل املزدوجة وتحسين البنية التحتية املتواجدة،
تساهم سفل مولتيمودال في تعزيز التحول النموذجي من النقل عبر الطرق إلى النقل بالسكك
الحديدية.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع:
www.cfl-mm.lu
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النقل املتعدد الوسائط في ملحة
2014

( 2025المتوقع)

الحاويات املتناولة

125,000

300,000

املقطورات
املتداولة

48,000

300,000

 160,000طن
/ Co2عام

 525,000طن
/عام

خفض انبعاثات
ثاني أكسيد
الكربون

Co2

 8.17النقل البري

تتمتــع لوكســمبورغ بوضــع جيــد جــدا فــي مجــال النقــل البــري الدولــي .ويدعــم اقتصادهــا نمـ ّـو مشــغلي
النقــل البــري املتخصــص ،واملعتــرف بمهنيتهــم فــي جميــع أنحــاء أوروبــا.
يوجــد فــي لوكســمبورغ مــا يقــارب  800شــركة نقــل و 400مشــغال متخصصــون فــي النقــل الدولــي.
وتعمــل هــذه الشــركات بمــا يقــارب  5،000شــاحنة وتوظــف  7000ســائقا.
وبفضــل صغــر حجــم لوكســمبورغ ،قامــت جميــع شــركات النقــل املوجــودة هنــا بإرســاء حضــور دولــي قــوي
ويمكــن رؤيتهــا علــى جميــع الطــرق عبــر االتحــاد األوروبــي.
إن مجموعة الخدمات املقدمة متنوعة جدا وتشمل:
• وسائل النقل البري
• وسائل النقل بالسكك الحديدية
• توزيع السلع املنقولة على املنصات النقالة
• توزيع الطرود
• النقل السريع
ويوفــر قطــاع النقــل البــري فــي لوكســمبورغ وســائل لجميــع االحتياجــات والتدفقــات واألحجــام .يتعهـ ّـد
ســائقون مســؤولون ومدربــون تدريبــا جيــدا بجميــع احتياجــات النقــل ،بواســطة أحــدث أســاطيل املركبــات،
وفقــا ألحــدث معاييــر الســامة والبيئــةّ .
كل وســائل النقــل املوفــرة تأخــذ بعيــن االعتبــار جميــع القيــود
املتعلقــة بالتكاليــف البيئيــة ،كمــا أن جــزءا كبيــرا مــن األســطول العاملــي يتوافــق مــع التشــريع البيئــي
الخامــس  EURO Vوالســادس  EURO VIلالتحــاد األوروبــي.
2014
• النقــل البــري للبضائــع الــذي يشــغله متعهــدون مســجلون فــي لوكســمبورغ حســب نــوع العمليــة
(بمالييــن الكيلومتــرات) (املصــدر :ســتاتيك -املعهــد الوطنــي لإلحصــاء والدراســات االقتصاديــة لدوقيــة
لكســمبرغ الكبــرى)
املجموع7،200 :
• النقــل البــري للبضائــع فــي لوكســمبورغ (املصــدر :ســتاتيك -املعهــد الوطنــي لإلحصــاء والدراســات
االقتصاديــة لدوقيــة لكســمبرغ الكبــرى) مشــغلي النقــل البــري الدولــي422 :
عدد الشاحنات5،300 :
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 9.17التخزين واملستودعات اللوجستية.

لتيســير إنشــاء أنشــطة لوجيســتية جديــدة ،تجعــل خطــة عمــل حكومــة لوكســمبورغ األراضــي متاحــة
للشــركات التــي تخطــط إلنشــاء مشــروع لوجســتي ذا قيمــة مضافــة .لهــذا الغــرض ،تــم تعييــن منطقــة
نشــاط يوروهــوب ســاتر فــي كونتــرن و يوروهــوب ســاوث فــي بيتمبورغ/دوديالنــج كمســتودعات
لوجســتية مخصصــة .فــي حيــن يركــز يوروهــوب ســاتر علــى األنشــطة اللوجســتية املرتبطــة بالشــحن
الجــوي ،يتكــرس يوروهــوب ســاوث للوجســتيات الســكك الحديديــة .يســتضيف يوروهــوب ســاتر العديــد مــن
مقدمــي الخدمــات اللوجســتية الدولييــن املعروفيــن .وهــو يقــع بشــكل مالئــم علــى تقاطــع ممــرات
الشــحن الرئيســية التــي تربــط بيــن الشــمال الغربــي وجنوب-شــرق أوروبــا وشمال-شــرق أوروبــا بجنــوب-
غربهــا .وســتعمل يوروهــوب ســاوث كبوابــة موســعة للموانــئ البحريــة األوروبيــة الرئيســية .وقــد تــم
تخصيــص اســتثمار يفــوق  200مليــون يــورو ،لبنــاء بنيــة تحتيــة مــن أحــدث طــراز.
ســوف يكون املســتودع اللوجســتي الجديد أحد أفضل  10املواقع األوروبية لخدمات النقل واللوجســتيات.
وبالتعــاون الوثيــق مــع معاهــد البحــوث ووكاالت االبتــكار ،تخطــط لوكســمبورغ لوضــع حلــول لوجســتية
مبتكــرة علــى النحــو التالــي:
• بوابة من  /إلى و عبر أوروبا
• مركز عبور للنقل البري األوروبي
• مركز توزيع أوروبي و إقليمي
• مركز لوجستيات للخدمات ذات القيمة املضافة
• مركز إدارة تدفق حركة املرور
تفاصيل االتصال:
www.clusterforlogistics.lu
www.sogaris.fr
يجمع الفريبورت بين أحدث التقنيات
مع أعلى معايير األمن
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 10.17خدمات النقل واللوجستيات

إن موقــع املطــار املمتــاز ومركــز الســكك الحديديــة تســمح لشــركات النقــل واإلمــداد والشــحن بنقــل
البضائــع بطريقــة ســريعة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة .فالســامة واألمــن والكفــاءة واالبتــكار والفعاليــة
مــن حيــث التكلفــة كلهــا أولويــات .وقــد أنشــأت شــركات محليــة ومجمعــات لوجســتية دوليــة وشــركات
فرعيــة خدماتهــا فــي لوكســمبورغ وهــي تســتفيد كثيــرا مــن هــذه البيئــة التجاريــة املكرســة .وتشــمل
املجموعــة الواســعة مــن الخدمــات ،األنشــطة الكالســيكية للوجســتية الطــرف الثالــث  PL3والحلــول
اللوجســتية التعاقديــة املتخصصــة للغايــة.
تتخصــص شــركات النقــل واإلمــداد املتواجــدة بلوكســمبورغ فــي الشــحن الجــوي الدولــي (النقــل والشــحن
الجــوي وحاويــات الطائــرات ومــا إلــى ذلــك) والنقــل البحــري الدولــي والنقــل البــري .فــي هــذا املجــال
املحــدد ،تقــدم الشــركات وســائل نقــل عبــر املمــرات املائيــة الداخليــة ،والنقــل البــري ،والنقــل بالســكك
الحديديــة ،أو خدمــات النقــل الطرقــي والســكك الحديــد املزدوجــة .وقــد قامــت العديــد مــن هــذه الشــركات
بتوســيع نطــاق خدماتهــا لتشــمل التخزيــن واللوجســتيات ذات القيمــة املضافــة ،ممــا يوفــر لعمالئهــا
حلــوال متكاملــة لسلســلة اإلمــداد.
وهنــاك عــدد مهــم مــن الفاعليــن املؤهليــن (أي وكالء املناولــة ووكالء الشــحن وموفــري تكنولوجيــا
النقــل واإلمــداد) الذيــن يقدمــون خدمــات عاليــة الجــودة تخلــق إمكانيــة الوصــول فــي الوقــت املناســب
إلــى جميــع البلــدان األوروبيــة .ونتيجــة لذلــك ،تقــوم العديــد مــن الشــركات الدوليــة بشــحن منتجاتهــا مــن
خــال لوكســمبورغ والولــوج إلــى الســوق األوروبيــة.
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 11.17النقل النهري

تــم تصميــم مينــاء ميرتــرت لدعــم تطويــر اقتصــاد لوكســمبورغ .وتؤمــن روابــط عبــر االنهــار والســكك
الحديديــة والطــرق موطــئ قــدم لهــا فــي شــبكة النقــل العابــرة ألوروبــا (.)TEN-T
و نظــرا ملوقــع مينــاء ميرتــرت املثالــي واالســتراتيجي الفريــد مــن نوعــه فــي لوكســمبورغ ،والــذي يضــم
ثالثــة وســائط للنقــل والشــحن العابــر ،مــن خــال النهــر والســكك الحديديــة والطــرق ،فــإن مشــغل املينــاء،
بدعــم مــن وزارة التنميــة املســتدامة والبنيــة التحتيــة وعمالهــم ،يســعون إلــى الحفــاظ علــى مينــاء
ميرتــرت بقــدر االمــكان.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي:
www.portmertert.lu
www.luxport.lu
قطاع الشحن النهري في ملحة
يقــع مينــاء ميرتــرت فــي بلديتــي ميرتــرت وغريفنماخــر ،علــى الضفــة اليســرى مــن املوســيل ،ويغطــي
مســاحة إجماليــة قدرهــا  65هكتــارا.
وقــد تــم تجهيــز مرفئيــن اثنيــن طولهمــا  1،600متــر علــى طــول حــوض املينــاء ،بـــ  10رافعــات متحركــة مــع
قــدرة قــوة رفــع تتــراوح مــن  12إلــى  35طــن.

 12.17القطاع البحري

تأســس مجمــع لوكســمبورغ البحــري فــي عــام  2008كمنظمــة غيــر هادفــة للربــح ،وقــد جلــب االقتصــاد
األزرق للدوقيــة الكبــرى إلــى الصــدارة .وتمثــل خمســون شــركة ومؤسســة ممثلــي قطــاع األعمــال
البحريــة املحليــة علــى املســتويين الوطنــي والدولــي .ويقــدم أعضــاء املجمــع مجموعــة واســعة مــن
التجــارب والخبــرات التجاريــة البحريــة مثــل الشــحن والتجريــف والتصنيــف والوســاطة فــي الســفن والخدمــات
املصرفيــة والقانــون واالستشــارات والتدقيــق والتأميــن واألمــان والســامة والخدمــات اللوجســتية البحرية
والســكك الحديديــة.
ويقــدر أن نحــو  1 000وظيفــة فــي لوكســمبورغ ترتبــط ارتباطــا مباشــرا أو غيــر مباشــر بالقطــاع البحــري.
والواقــع أن أصحــاب الســفن املســجلين فــي الدوقيــة الكبــرى يوفــرون وظائــف لحوالــي  400مــن املوظفيــن
ذوي املهــارات العاليــة فــي البــر وحوالــي  4 000فــي البحــر؛ هــذا باإلضافــة إلــى مــا يقــارب  600وظيفــة
متعلقــة بالبحريــة فــي شــركات التأميــن والبنــوك وشــركات املحامــاة واملجموعــات االستشــارية ،وأخيــرا
وليــس آخــرا ،مشــغلي الخدمــات اللوجســتية فــي مجــال النقــل البحــري ،أي «القطاعــات الرئيســية» فــي
الدوقيــة الكبــرى .وبعبــارة أخــرى ،فــإن العائــدات التــي يولدهــا النشــاط البحــري تتجاوز كثيرا رســوم التســجيل
التــي يدفعهــا مالكــو الســفن .إن الفوائــد العامــة للبلــد كبيــرة ،مــن حيــث خلــق فــرص العمــل وتوليــد الثروة.
وتعتبــر مفوضيــة الشــؤون البحريــة ( )Commissariat aux Affaires Maritimesهــي النقطــة املحوريــة فــي
جميــع املســائل املتعلقــة بالنقــل البحــري فــي لوكســمبورغ ،وهــي مســؤولة عــن عــدد مــن الوظائــف
القانونيــة املنصــوص عليهــا فــي القانــون البحــري عــام .1990
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التاليwww.cluster-maritime.lu :
www.maritime.lu
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القطاع البحري في ملحة
السلطة البحرية بلوكسمبورغ :شباك موحد في خدمة العميل
• شهادة  ،ISO 9001في الخبرة التقنية
سجل السفن هي قصة من قصص النجاح
• زيادة عدد الســفن بشــكل مســتمر 265 .ســفينة مســجلة في عام  ،2014الحمولة اإلجمالية لألســطول:
 4مالييــن طــن مســجلة إجمــاال ،شــركات املالحــة الكبــرى اســتقرت فــي لوكســمبورغ 335 ،شــركة مالحــة
معتمــدة ،نســبة كبيــرة مــن الســفن مــن أحــدث طــراز ،متوســط عمر األســطول 6.3 :ســنوات
• علم الجودة املعروفة :القائمة البيضاء ملذكرة تفاهم باريس بشأن دولة امليناء
• الرقابــة (إحــدى االتفاقيــات الدوليــة الرئيســية فــي املكافحــة املســتمرة للســفن دون املســتوى)،
القائمــة البيضــاء حســب معاييــر التدريــب واإلجــازة والخفــارة للمالحيــن (.)STCW white list
مجمع لوكسمبورغ البحري :مجتمع نقل بحري قوي
• سهولة التواصل وتبادل املعرفة.

 13.17املجمع اللوجستي

الخدمــات اللوجســتية هــي إحــدى القطاعــات التــي تهــدف حكومــة لوكســمبورغ لتطويرهــا فــي
إطــار سياســتها للتنميــة االقتصاديــة .وتشــجع لوكســمبورغ ّ
كل املبــادرات التــي تعــزز مكانتهــا كمركــز
لوجســتيات أوروبيــة عابــرة للقــارات .وينســجم مجمــع اللوجســتيات بلوكســمبورغ (جمعيــة غيــر ربحيــة)
تمامــا مــع خطــة العمــل اللوجســتية هــذه.
ولتحقيــق هــذا الهــدف ،قــام املجمع اللوجســتي بتوحيد جميع الجهات الفاعلة املؤسســية واملؤسســات
الخاصة بكفاءات مختلفة .ويركز املجمع على شــركات الخدمات اللوجســتية ولكنه يرحب أيضا بالشــركات
التــي تعتمــد علــى الخدمــات اللوجســتية وتســتخدمها .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتقطب املجمــع ممثليــن
مــن شــركات الخدمــات اللوجســتية وشــركات الشــحن والناقــات ومتعهــدو النقــل ومراكــز البحــوث العامــة
واملؤسســات .وهدفهــم املشــترك هــو تعزيــز مكانــة لوكســمبورغ كمركــز لوجســتي أوروبــي رئيســي،
خاصــة بالنســبة للخدمــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة .ويعـ ّـد املجمــع اللوجســتي عضــوا فــي الرابطــة
اللوجســتية األوروبيــة مــع  20رابطــة وطنيــة أخــرى للســوقيات.
تركز مبادرات وإجراءات مجمع الخدمات اللوجستي على ما يلي:
• زيادة االعتراف باللوجستيات في لوكسمبورغ
• إدارة مجموعات العمل لتحسين القدرة التنافسية لقطاع اللوجستيات
• تقديم التوصيات إلى السلطات الحكومية
• تنظيم فعاليات تسمح بالربط الشبكي بين األعضاء في الفعاليات الوطنية و الدولية
• مقابلة املنظمات اللوجستية الدولية وتبادل الخبرات املشتركة
• تمثيل القطاع اللوجستي الوطني في املنظمات الدولية.
266

تفاصيل االتصال:
كارلو ثيلين،
رئيس مجمع اللوجستيات بلوكسمبورغ
مالك زينيتي،
مدير مجمع اللوجستيات بلوكسمبورغ
www.clusterforlogistics.lu

 14.17و كالة ناتو للدعم واملشتريات-
مزود خدمات لوجستية ومشتريات للدول
يســر وكالــة الدعــم واملشــتريات التابعــة لحلــف شــمال األطلســي ( ،)NSPAمــع ســلفها وكالــة الناتــو
للصيانــة والتزويــد ( ،)NAMSAأن تكــون موجــودة فــي لوكســمبورغ وتعمــل بشــكل وثيــق مــع الدولــة
املضيفــة منــذ عــام  .1958وبمــا أن املنظمــة تمثــل حلــف شــمال األطلســي فــي أراضــي لوكســمبورغ،
يســرنا أن نهنــئ أمشــام (غرفــة التجــارة األمريكيــة بلوكســمبورغ) بمناســبة  20عامــا مــن التعــاون مــع
الدوقيــة الكبــرى.
وتتمثــل رؤيــة الوكالــة فــي أن تكــون الفريــق املــزود للخدمــات واللوجســتيات واملشــتريات الرائــد لحلــف
شــمال األطلســي ،مــع شــبكة متكاملــة مــن القــدرات لفائــدة منظمــة حلــف شــمال األطلســي ودولهــا
وشــركائها.
وتوفــر الوكالــة عمليــة اقتنــاء متجاوبــة وناجعــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة ،بمــا فــي ذلــك شــراء األســلحة؛
والخدمــات اللوجســتية؛ والدعــم التشــغيلي والنظــم والخدمــات إلــى الحلفــاء،
والســلطات الشــريكة للناتــو والــدول الشــريكة .ويتمثــل هــدف الوكالــة فــي تعظيــم قــدرة ومرونــة القــوات
املســلحة والوحــدات واملنظمــات األخــرى ذات الصلــة التابعــة لدولهــا ،فــي إطــار التوجيــه الــذي يقدمــه
مجلــس حلــف شــمال األطلســي بالناتــو لتنفيــذ مهامــه األساســية.
توظــف الوكالــة نحــو  100،1موظــف ،بمــن فيهــم املوظفيــن القادميــن مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
ويتواجــد مقرهــا فــي دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى (كابيلــن) ،ولديهــا مراكــز عمليــات فــي لوكســمبورغ
وفرنســا وهنغاريــا وإيطاليــا .بلــغ حجــم األعمــال لعــام  2.5 2014بليــون يــورو ،موزعــة علــى أكثــر مــن 30،000
آليــات تعاقديــة .مــع العلــم أن الوكالــة ممولــة مــن قبــل عمالئهــا.
تقــدم الوكالــة حافظــة قــدرات مــن املنتجــات والخدمــات اللوجســتية التــي يتــم تقديمهــا مــن خــال ثــاث
وحــدات عمــل متميــزة :وحــدة العمليــات اللوجســتية ،وبرنامــج نظــام خــط أنابيــب أوروبــا الوســطى وبرنامج
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الناتــو إلدارة النقــل الجــوي .يتــم دمــج القــدرات التــي تقدمهــا وحــدات األعمــال هــذه بسالســة عبــر الوكالــة،
لتقديــم خدمــة فعالــة لعمالئنــا وأصحــاب املصلحــة والناتــو ،بدعــم مــن الصناعــة .وتتمتــع الوكالــة بخبــرة
عامليــة فــي العمــل مــع أصحــاب املصلحة/قاعــدة عمــاء متعــددي الجنســيات لتوضيــح املتطلبــات ،التــي
يتــم بعــد ذلــك الســماح لهــا بالتعاقــد بشــكل تنافســي وســريع مــن خــال عقــود متفــاوض عليهــا .تعمــل
الوكالــة مــع أكثــر مــن  10،000شــركة دفــاع موجــودة فــي جميــع أنحــاء دول حلــف الشــمال األطلســي.
حافظة القدرات
يتــم مــزج خدمــات الوكالــة عبــر خمــس محافــظ قــدرات متميــزة :الخدمــات اللوجســتية وإدارة املشــاريع،
شــراء النظــم وإدارة دورة الحيــاة ،النقــل االســتراتيجي والتخزيــن ،دعــم العمليــات والتماريــن ،وإدارة الوقــود.
• الخدمــات اللوجســتية وإدارة املشــاريع – تعـ ّـد الوكالــة هــي الرائــدة فــي املشــتريات اإللكترونيــة لحلــف
شــمال األطلســي ،مقدمــة قدرتهــا ذات املســتوى العاملــي للــدول وغيرهــا مــن أنشــطة الناتــو .ومــن
األمثلــة علــى الخدمــات األخــرى :املشــتريات التقليديــة ،وتشــييد الهيــاكل األساســية ،وإزالــة الذخائــر
والتخلــص منهــا ،والخدمــات البيئيــة.
• شــراء النظــم وإدارة دورة الحيــاة -اقتنــاء وصيانــة وتشــغيل جميــع أنــواع أنظمــة األســلحة الوطنيــة
والخاصــة بالناتــو .وفــي الوقــت الحالــي ،تقــوم الوكالــة باقتنــاء أســطول مــن طائــرات التــزود بالوقــود جــوا،
نيابــة عــن عــدة دول أوروبيــة.
• النقــل االســتراتيجي والتخزيــن -هنــاك خيــارات النقــل املتعــدد الوســائط (الجــو والبحــر واألرض) علــى
الصعيــد العاملــي وداخــل أوروبــا .وكذلــك النقــل االســتراتيجي القائــم علــى ضمــان الوصــول إلــى النقــل
املتعاقــد عليــه ،فضــا عــن ثــاث طائــرات C-17مقرهــا فــي املجــر.
• دعــم العمليــات والتماريــن -يشــمل عقــود الدعــم الواقعيــة (الغــذاء والســكن وغســل املالبــس ومــا
إلــى ذلــك) ،والدعــم األساســي (صيانــة املبانــي) ،وعمليــات الحركــة الجويــة (إدارة الحركــة الجويــة ،وحركــة
البضائــع)؛ مــن أفغانســتان إلــى كوســوفو ،وفــي مالــي وفــي العــراق.
• إدارة الوقــود -تشــمل املشــتريات والتوزيــع والتخزيــن وخدمــات التوصيــل للعمــاء العســكريين والتجارييــن
معــا .ويوفــر نظــام خــط أنابيــب أوروبــا الوســطى ( )CEPSعبــر الحــدود ،الوقــود إلــى مطــار فينــدل
بلوكســمبورغ.
يمكــن أن تلبــي الوكالــة مجموعــة كاملــة مــن املتطلبــات اللوجســتية واملشــتريات للدول -ســواء بشــكل
فــردي أو جماعــي – وتقــدم خدمــات لوجســتية شــاملة مــن األلــف إلــى اليــاء.
معلومات االتصال:
البريد اإللكترونيpao@nspa.nato.int :
www.nspa.nato.int
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15.17

بيئة ضريبية وتنظيمية مواتية

التمثيل املالي

إن الشــركات التــي تصــدر بضائعهــا مــن خــارج االتحــاد األوروبــي ،ال تحتــاج إلــى منشــأة ثابتــة فــي بلــد
املقصــد ،مــن أجــل االمتثــال اللتزاماتهــا الضريبيــة.
ويجــوز لهــم ،فــي لوكســمبورغ ،اللجــوء إلــى خدمــات ممثــل مالي ،من أجــل العناية نيابة عنهــم بمتطلبات
االمتثــال لضريبــة القيمــة املضافة الالزمة ،وتصريح االســتيراد وغيرها من اإلجراءات الشــكلية.

نحو بيئة بال ورق
إن زيــادة تدويــل األعمــال التجاريــة واعتبــارات أمــن سلســلة اإلمــداد تزيــد الضغــط مــن أجــل أتمتــه اإلجــراءات
التجاريــة والجمركيــة .لذلــك ،قامــت إدارة الجمــارك فــي لوكســمبورغ ،بالتعــاون مــع املفوضيــة األوروبيــة،
بإرســاء بيئــة تجــارة وجمــارك بــا ورق ،ممــا مكــن مــن الرقابــة الفعالــة ،مــع خفــض تكاليــف الصفقــات
التجاريــةّ .
كل الســلطات التنظيميــة بلوكســمبورغ املشــاركة فــي تيســير التجــارة

كــون  +ناجيــل (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) هــي متواجــدة فــي لوكســمبورغ منــذ عــام
 1970وتشــغل حاليــا مــا يقــارب  550موظفــا فــي  3مواقــع.
تســعى إلــى توحيــد القــوى للمضــي قدمــا فــي تنســيق وتوحيــد عملياتهــا اإلداريــة وتزويــد املشــغلين
االقتصادييــن بنقطــة اتصــال واحــدة (شــباك موحــد) .إعــادة اســتخدام املعلومــات علــى طــول سلســلة
اإلمــداد مــن شــأنه أن يوفــر مزايــا تنافســية لجميــع أصحــاب املصلحة .عــاوة على ذلك ،كانت لوكســمبورغ
موقعــا للشــحن اإللكترونــي مصدقــا عليــه مــن قبــل االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي ( )IATAمنــذ عــام .2008

مشغل اقتصادي معتمد ()aeO
امتثــاال للمعاييــر األمنيــة لالتحــاد األوروبــي ،أعــدت إدارة الجمــارك بلوكســمبورغ شــهادة مشــغل اقتصــادي
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معتمــد ( .)AEOتعطــي هــذه الداللــة للمشــغلين املوثوقيــن شــهادة بأنهــم مشــغلون أمنــاء وجديــرون
بالثقــة .واعتمــادا علــى مســتوى الشــهادة ،يســتفيد املشــغل املعتمــد مــن مزايــا مختلفــة فيمــا يتعلــق
بالتخليــص الجمركــي.

وكالة تصديق معترف بها
تســتفيد العديــد مــن الشــركات الدوليــة لصناعــة الســيارات واالجهــزة الطبيــة وااللكترونيــات مــن درايــة
و كفــاءة وكالــة التصديــق بلوكســمبورغ ( .)SNCH, Société Nationale de Certification et d’Homologationوهــي
تقــدم خدمــات معتــرف بهــا علــى نطــاق االتحــاد األوروبــي تتيــح الدخــول إلــى األســواق الدوليــة فــي
غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة و بتكلفــة معقولــة.

ال تمويل مسبق للضريبة على القيمة املضافة
يــؤدي اســتيراد الســلع إلــى االتحــاد األوروبــي عمومــا إلــى فــرض ضريبــة علــى القيمــة املضافــة فــي بلــد
االســتيراد ،إال إذا وضعــت البضائــع فــي إطــار نظــام تخزيــن معيــن .معظــم دول االتحــاد األوروبــي تطلــب
الدفــع الفــوري لضريبــة القيمــة املضافــة ،لكــن لوكســمبورغ ألغــت تلــك العمليــة .ولذلــك ،ال تكلفــة تتعلــق
بالتمويــل املســبق لضريبــة القيمــة املضافــة علــى االســتيراد فــي لوكســمبورغ .بينمــا تســمح العديــد
مــن دول االتحــاد األوروبــي األخــرى بعمليــات مماثلــة عنــد الطلــب وفــي ظــل ظــروف معينــة ،تنفــرد
لوكســمبورغ بإجراءاتهــا املبســطة والتلقائيــة وغيــر املشــروطة.

لوكســمبورغ ،محــور رئيســي للخدمــات اللوجســتية
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مزودو الخدمات اللوجستية ذوي الخبرة
تستضيف لوكسمبورغ كذلك مجموعة كاملة من مزودي الخدمات اللوجستية ذوي الخبرة (مثل
شركات النقل ،ووكالء املناولة ،ووكالء الشحن) ،مما يتيح إمكانية الوصول إلى أسواق االتحاد األوروبي
في الوقت املناسب .من بين الفاعلين الرئيسيين أطلس إير  ،Atlas Airآرثر ويلتر ،Arthur Welter
براندل/كوزموترانز  ،Brandl/Cosmotransبرينكس سيرفيسز  ،Brinks Servicesكارغولوكس  ،Cargoluxسفل
مولتيمودا ل  ،CFL multimodalتشامب كارغوسيستمز  ،CHAMP Cargosystemsتشاينا إيرلينس �China Air
 ،linesتش روبنسون  ،CH Robinsonكلدن  ،CLdNستي سيستمز  ،CTI Systemsداشسر  ،Dachserدبسشنكر
 ،DBSchenkerدهاشال  ،DHLإكسيديتورس  ،Expeditorsفين آرت لوجيستيكش ناتشورال لي كولتر Fine Art
 ،Logistics Natural le Coultreeهاسنكامب  ،Hasenkampجوست غروب  ،Jost Groupكون+ناجيل �Kuehne+Na
 ،gelلوغوين  ،LogWinلوري-رايل  ،Lorry-Railلوفتهانزا كارجو  ،Lufthansa Cargoلوكسايركارغو ،LuxairCargo
لوكسمبورغ فريبورت
 ،Luxembourg Freeportلوكسبورت ولورانج  ،Luxport & Lorangمارس لوجستيكس ،Mars Logistics
موريسون اكسبرس
 ،Morrisson Expressبانالبينا  ،Panalpinaالخطوط الجوية القطرية  ،Qatar Airwaysسل لوجستيكس �SL Logis
 ،ticsسدف  ،SDVسوغاريس  ،Sogarisتنت  ،TNTترانساليانس  ،Transallianceفالنبورن  ،Wallenbornيانغتسى
ريفر اكسبرس  Yangtze River Expressو يوسن لوجستيكس  .Yusen Logisticsوالنتيجة هي أن العديد من
الشركات الدولية تقوم بشحن منتجاتها إلى زبائنها األوروبيين من و إلى لوكسمبورغ.

 16.17السلطات الجمركية

تعتبر مصلحة الجمارك واملكوس ( )Administration des douanes et accisesإحدى السلطات الضريبية الثالث
في لوكسمبورغ ،إلى جانب دائرة اإليرادات الداخلية بلوكسمبورغ( (�Administration des contributions di
 )rectesودائرة األراضي واألمالك بلوكسمبورغ (.)Administration de l’enregistrement et des domaines

مع العلم أن مكتب الجمارك في مطار فيندل الوطني مفتوح .24/7
وتشمل مصلحة الجمارك واملكوس ،املكتب الضريبي املركزي للخدمات الجمركية و املكوسية و
كذلك إدارة الجمارك املسؤولة عن تحصيل الرسوم الجمركية (الرسوم والضرائب املفروضة على السلع
املستوردة) و رسوم االستهالك ،من بين ضرائب أخرى.
يتم تجميع العديد من االستمارات ووثائق الترخيص على املوقع  .www.guichet.public.luويتم تسليم
شهادات املنشأ وبطاقات القبول املؤقت
( )ATA carnets admission temporaireمن قبل فضاء املؤسسات ‹ ›Espace Entreprisesاملتواجد في غرفة
تجارة لوكسمبورغ.
www.guichet.public.lu/entreprises/en/marche-interna-tional / index.html
البريد اإللكترونيinfo@espace-entreprises.lu :
من أجل تيسير التجارة الدولية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية في لوكسمبورغ،
تقوم وزارة االقتصاد وسلطات الجمارك حاليا بإنشاء نقطة اتصال إلكتروني واحدة للتجارة الدولية
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والخدمات اللوجستية ،تسمى « »Single Window for Logisticsالشباك املوحد للخدمات اللوجستية (.)SWL
ملزيد من املعلومات حول األنظمة الجمركية والتجارية يرجى زيارة:
www.do.etat.lu
www.do.etat.lu/edouanes/eDouane_ICS/FAQ_ICS.htm

17.17

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

و االتصاالت والجهات الفاعلة الرئيسية

بما أن حركة النقل واإلمداد الكفؤة تتطلب اتصاال فعاال وفعليا ومن ثم بنية تحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،فقد أشير بالفعل في هذا الكتاب إلى أن لوكسمبورغ هي من أفضل مقدمي
هذه الخدمات في أوروبا .يرجى االطالع على الفصول  13و 14و 15للحصول على معلومات إضافية.

 18.17معلومات االتصال

يوجد نشاطان حكوميان لدعم الشركات واألنشطة اللوجستية ،هما:
وزارة االقتصاد
Ministry of the Economy
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
الهاتف)+352( 24 78 - 24 78 :
الفاكس)+352( 46 04 48 :
البريد اإللكترونيinfo@eco.public.lu :
www.gouvernement.lu/3313559/minist-economie
مجمع اللوجستيات
Cluster for Logistics
7 Rue Alcide de Gasperi
L-1745 Luxembourg
الهاتف)+352( 42 39 39 - 849 :
البريد اإللكترونيinfo@c4l.lu :
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www.clusterforlogistics.lu
ينبغي اعتبار وزارة االقتصاد نقطة اتصال رئيسية لألنشطة املتعلقة باالستثمار في قطاع
اللوجستيات ،في حين يمكن اعتبار مجمع اللوجستيات شبكة الند-للند للجهات الفاعلة في قطاع
النقل واإلمداد.
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الفصل 18
العـقارات
في لوكسمبورغ
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إذا كنــت مهتمــا بالعقــارات التجاريــة كمســتثمر ،أو مالــك أو مســتأجر ،ســتجد فــي
األســفل تحليــا ونصائــح بشــأن العقــارات التجاريــة.
نفــس الشــيء ،إذا كنــت مهتمــا بالعقــارات الســكنية كمســتثمر أو مالــك أو مســتأجر،
فــإن القســمين الثالــث والرابــع مــن هــذا الفصــل تتناســب مــع اهتماماتــك.

1.18

شراء عقار مكتبي

ال توجــد قيــود علــى املســتثمرين األجانــب الراغبيــن فــي شــراء عقــارات بلوكســمبورغ .ويمكــن شــراء
العقــارات مباشــرة عــن طريــق صفقــة أصــول أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال االســتحواذ علــى أســهم
الشــركة التي تمتلك تلك العقارات .نتيجة لضريبة نقل امللكية العالية نســبيا (رســوم التســجيل العقاري
 )droits d’enregistrementالتــي تطبــق علــى صفقــات األصــول ،فــإن صفقــات األســهم متواتــرة إلــى حـ ّـد مــا
فــي حيــازة املكاتــب واملعامــات االســتثمارية بلوكســمبورغ.

 1.1.18ملاذا الشراء؟
• يسيطر املشترون على مصير عقاراتهم ولديهم رؤية واضحة عن آفاق التنمية في شركتهم.
• يمكن للمشترين إهالك استثمارهم.
• تكون فوائد الدين والتكاليف املتكبدة قابلة للخصم.
• يساهم املشترون في القيمة السوقية املتزايدة.
لــم تكــن أســعار الفائــدة أبــدا علــى هــذا الحــد مــن االنخفــاض واقتنــاء عقــار مكتبــي يعـ ّـد اســتثمارا جيــدا
فــي لوكســمبورغ ،حتــى لــو انخفضــت العائــدات مؤخــرا ،إذ أن الطلــب مــن املســتثمرين واملشــترين
الذيــن يبحثــون عــن عقــارات ال يــزال يتجــاوز العــرض ،مــع معــدل شــغور بنســبة  ٪3.03فــي منطقــة األعمــال
املركزيــة ،و ٪4.33فــي لوكســمبورغ (الربــع الثانــي لســنة  ،2015املصــدر :إينــواي .)Inowai

 2.1.18ما هو متوسط سعر الشراء؟
غالبــا مــا يتــم تحديــد الســعر عــن طريــق رســملة قيمــة الســوق التجاريــة بالنســبة ملبنــى ذي عائــد
معيــن .تصــل حاليــا العائــدات فــي حدهــا األقصــى:
• في مركز املدينة٪4.2 :
• في الضواحي٪7 :
(الربع الثاني لسنة  ،2015المصدر :إينواي )Inowai
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 3.1.18ما هي إجراءات عملية الشراء؟
 .1البحث عن عقار للشراء
يتـ�م تسـ�ويق معظـ�م املمتلـ�كات فـ�ي لوكسـ�مبورغ عـ�ن طريـ�ق الـ�وكالء العقارييـ�ن( (�agents immobil
 .)iersويجــب علــى الــوكالء العقارييــن أن يكونــوا مصادقيــن مــن قبــل املديريــة العامــة للشــركات الصغيــرة
واملتوســطة الحجــم .واألعمــال الحــرة ،التابعــة لــوزارة االقتصــاد ،وأن يقومــوا باجتيــاز اختبــار فــي غرفــة
التجــارة بلوكســمبورغ ( )CCويحملــون بطاقــة مهنيــة .بعــض الــوكالء هــم أعضــاء فــي الغرفــة العقاريــة
( ،),CIGDL Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourgو هــذا اقــرار آخــر باحترافهــم،
و يمكــن أن يكونــوا كذلــك أعضــاء فــي ريكــس ( RICSاملعهــد امللكــي للمســاحين القانونييــن) .وهــذا
يضمــن منهجيــة ومســتوى خدمــة معترفــا بــه عامليــا.

 .2الحصول على معلومات حول املمتلكات
فــي بعــض األحيــان ،تكــون هنــاك عــروض مثيــرة لالهتمــام «خــارج الســوق» ويتولــى الوكيــل العقــاري
تقديمهــا إلــى عمالئــه .غالبــا مــا يطلــب مــن األشــخاص توقيــع اتفاقيــة عــدم إفشــاء املعلومــات ()NDA
للحصــول علــى معلومــات مفصلــة بمــا يتعلــق بالعــروض .بعــد ذلــك ســوف يتمكنــوا مــن زيــارة املبانــي
وتقديــم عــرض شــراء.
يوصــى بإجــراء عمليــة تخطيــط الســتيعاب املبانــي مــن أجــل التحقــق مــن مــدى كفايــة حجــم املبانــي
لعــدد املوظفيــن الذيــن يعتزمــون شــغلها .ويجــب أن يكــون الشــريك العقــاري املحلــي قــادرا علــى تقديــم
املزيــد مــن التفاصيــل عنــد الطلــب.

 .3تقديم “أول عرض شراء” ( )Offre d’achatللبائع،
أو توقيع رسالة نوايا
يمكــن أن تكــون الخطــوة األوليــة لشــراء عقــار هــي تقديــم عــرض مشــروط ،مبنــي علــى زيــارة العقــار
ومعلومــات العــرض .وبمجــرد قبــول العــرض مــن قبــل املالــك ،تتــم الخطــوات مــا قبــل البيــع والتــي تتضمــن
اإلجــراءات القانونيــة والضريبيــة والقنيــة وعنــد اللــزوم إجــراءات ماليــة.
ومــع ذلــك ،ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه إذا تــم تقديــم عــرض يحمــل داللــة عــن الع ّيــن وســعر البيــع ،وأن
هــذا العــرض قــد قبــل ،وحســب مقتضــى الحــال ،يتــم الوفــاء بالشــروط املســبقة أو التنــازل عنهــا بشــكل
ســليم ،يتواجــد بذلــك عقــد بيــع ملــزم بيــن الطرفيــن ويتــم نقــل ملكيــة الع ّيــن فــورا إلــى املشــتري.
وهــذا ينطبــق علــى كل مــن ملكيــة األســهم وملكيــة العقــارات .وفــي الحالــة األخيــرة ،إذا لــم يخضــع هــذا
االتفــاق ألي شــروط مســبقةُ ،تســتحق ضريبــة نقــل امللكيــة فــورا .ولذلــك مــن املستحســن أن يكــون
هنــاك فهــم واضــح فيمــا إذا كان الطرفــان يرغبــان فــي هــذه املرحلــة فــي الدخــول فــي عقــد اتفــاق بيــع
وشــراء بموجــب شــروط معينــة ،وأن يولــى أقصــى قــدر مــن العنايــة لصياغــة أي عــرض أو اتفــاق مــن هــذا
القبيــل ،لتجنــب إحــداث آثــار قانونيــة غيــر مقصــودة فعليــا.

“ .4عقد البيع االبتدائي”
فــي حالــة صفقــة األصــول ،مــن الشــائع جــدا أن يتــم التوقيــع علــى مــا يســمى «عقــد البيــع االبتدائــي»
( )compromisقبــل أســابيع قليلــة مــن صــدور ســند التوثيــق العدلــي .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا العقــد
االبتدائــي ليــس مجــرد اتفــاق مســبق ،بــل هــو فــي الواقــع عقــد بيــع ونقــل ملكيــة ملــزم بيــن الطرفيــن.
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وعــادة مــا يتضمــن هــذا العقــد شــروطا مســبقة ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتمويــل وربمــا العنايــة الواجبــة.
يتضمــن العقــد االبتدائــي عــادة تاريــخ صالحيــة وشــرطا جزائيــا .وبــدون مثــل هــذا الشــرط املســبق،
س ُتســتحق ضريبــة نقــل امللكيــة فــورا.
بمجــرد الوفــاء بالشــروط املســبقة ،ســيتم نقــل امللكيــة .ولكــن ،ال يمكــن االحتجــاج بذلــك أمــام الغيــر إال
بصــدور ســند التوثيــق العدلــي وقــد تــم تســجيل تحــول امللكيــة فــي الســجالت الرســمية للرهــن واملســح
العقــاري .وينصــح بشــدة عــدم التوقيــع علــى مثــل هــذا االتفــاق دون الحصــول علــى املشــورة املناســبة
مــن قبــل محــام فيمــا يتعلــق بالصياغــة.

- 5إجراءات واتفاقيات ما قبل البيع (العناية الواجبة)
بمجــرد أن يقبــل البائــع العــرض ،يتــم إنشــاء اتفــاق مــا قبــل البيــع لوضــع شــروط الصفقــة التي تكــون ملزمة
لــكال الطرفيــن .اتفــاق مــا قبــل البيــع ليــس إلزاميــا ولكــن يوصــى بــه عندمــا تتوافــر الشــروط املســبقة.
تأكــد أنــك وافقــت فيــه علــى فتــرة اســتئثار وأنــه يحتــوي علــى بنــود مثــل شــرط التمويــل ،وفتــرة العنايــة
الواجبــة ألجــل النظــر فــي الجوانــب القانونيــة والفنيــة والبيئيــة واملاليــة والضريبيــة للمبنــى و/أو الشــركة
التــي تتطلــع إلــى شــرائها .قــد تســتغرق العمليــة برمتهــا شــهرين حتــى يتحقــق االلتــزام النهائــي.
هذه بعض البنود التي يجب تدوينها في العقد:
• تفاصيل وهويات املشتري والبائع.
• وصف كامل للعقار ،مع رقم التسجيل في سجل املسح العقاري (.)registre cadastral
• املساحة السطحية للعقار واألرض.
• سعر الشراء مع تفاصيل توزيع الرسوم ومن الذي سيدفع كل رسم.
• تفاصيل كاتب العدل/كتاب العدل (حسب الحالة) ووكيل البيع.
• تفاصيل أي تركيبات وتجهيزات متضمنة في البيع.
• تفاصيل العناية الواجبة التقنية.
• معلومــات عــن الرهــن العقــاري بمــا فــي ذلــك التاريــخ الــذي يجــب فيــه علــى املشــتري الحصــول علــى
عــرض الرهــن العقــاري وتاريــخ االنتهــاء.
تتمــم
• أي شــروط مســبقة ( )clauses suspensivesوالعقوبــات التــي يتكبدهــا املشــتري أو البائــع إذا لــم ّ
العمليــة.
• فــي حالــة صفقــة األســهم ،يجــب بــذل العنايــة الواجبــة الكاملــة فيما يتعلق بالشــركة املالكــة للعقار بما
فــي ذلــك ،تقييــم أي زيــادة مســتترة فــي القيمــة املضافــة ،ناشــئة عــن الفــرق بيــن القيمــة املحاســبية
والقيمــة املتفــق عليهــا للعقــار املعنــي ،والتــي قــد تكــون نقطــة للتفــاوض فيمــا يتعلق بســعر الشــراء.

 .6التقييم والقياس واملعايير الفنية
تشــكل لوكســمبورغ بوتقــة انصهــار مهنييــن قادميــن مــن مناطــق وخلفيــات تعليميــة مختلفــة .لذلــك،
عنــد الدخــول فــي بــذل العنايــة الواجبــة أو التفــاوض ،يجــب التحقــق مــن أن جميــع األطــراف واملستشــارين
املعنييــن يتفقــون علــى تطبيــق نفــس معاييــر التقييــم والقيــاس ،وكذلــك نفــس املعاييــر الفنيــة.
277

يجــدر توجيــه االنتبــاه إلــى اتفاقيــة قيــاس املســاحات املكتبيــة بلوكســمبورغ .يتــم اســتخدام مدونــة
ممارســة القيــاس التــي نشــرتها جمعيــة املســاحين القانونييــن ببلجيــكا ولوكســمبورغ ( )BACSللتحقــق
بشــكل عــام مــن مقــاس املســاحة املكتبيــة.
اســتنادا إلــى مدونــة املمارســة هــذه ،تقــاس مســاحة املكاتــب إجماليــا ،وتعــرف «املســاحة اإلجماليــة»
علــى أنهــا املســاحة الكليــة لــكل طوابــق املبنــى ،تقــاس مــن منتصــف مســاحة كل جــدار خارجــي
للمبنــى ،أو مــن محــور النافــذة حســب االقتضــاء .وتدخــل فــي حســاب املتــر املربــع جميــع مناطــق
التــداول العموديــة مثــل مهــاوي املصاعــد والســالم .كمــا تدخــل فــي مجمــوع املتــر املربــع مناطــق
الخدمــات واملســاحات التــي تشــغلها الجــدران والتقســيمات الداخليــة .ولذلــك ،ينبغــي االنتبــاه لنســبة
الصافــي مــن اإلجمالــي عنــد تحديــد كفــاءة الحيــز املكانــي ملبنــى باملقارنــة مــع مبنــى آخــر.

 .7التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراء أســهم أو علــى الســند املوثــق للبيــع
ونقــل امللكيــة
بمجــرد اكتمــال عمليــة العنايــة الواجبــة ،ويوافــق كل مــن البائــع واملشــتري علــى جميــع الشــروط ،يتعيــن
وضــع الصفقــة موضــع املمارســة العمليــة مــن خــال تنفيــذ اتفاقيــة البيــع ونقــل امللكيــة.
(أ) إذا كانــت املعاملــة عبــارة عــن صفقــة أصــول ،يتعيــن تســجيل نقــل امللكيــة وتدوينــه فــي ســند يجــب
اقــراره أمــام كاتــب عــدل .ويجــب تســجيل نقــل امللكيــة العقاريــة لكــي يكــون قابــا للتطبيــق قانونيــا
إزاء األطــراف األخــرى وحمايــة املمتلــكات مــن مطالبــات الغيــر .وبمــا أنــه ال يتــم تســجيل إال الســندات
املعتمــدة ،يجــب تســجيل البيــع فــي ســند موثــق .وتقــع علــى كاتــب العــدل مســؤولية القيــام بالتحقيقات
املطلوبــة وإيــداع الســند فــي ســجل الرهــن العقــاري.
وهكذا ،فإن كاتب العدل ،قبل تحويل عائدات البيع للبائع ،سيقوم بما يلي:
• دراسة دقيقة للملكية الحالية ومنشأها.
• تحديــد وتســوية أي ديــون يملكهــا البائــع تجــاه البنــوك (ائتمــان الرهــن العقــاري) ،أو الدولــة (علــى ســبيل
املثــال أي ديــن ضريبــي) و/أو نحــو شــريك فــي امللكيــة عنــد االقتضــاء.
• دفع أتعاب الوكيل العقاري :بشكل عام  17٪ +( 3٪ضريبة القيمة املضافة) من سعر البيع.
وفيمــا يتعلــق باملشــتري ،عليــه أن يتأكــد أن كاتــب العــدل ســيتلقى فــي الوقــت املناســب املبلــغ
الكامــل املقابــل لســعر العقــار وجميــع الرســوم والضرائــب التــي عليــه تحملهــا .وتتوقــف هــذه الضرائــب
علــى طبيعــة الصفقــة (انظــر الفقــرة  18.1.4أدنــاه).
(ب) إذا كانــت الصفقــة صفقــة أســهم ،يمكــن بيــع أســهم الشــركة املالكــة للعقــار ونقلهــا بموجــب عقــد
عرفــي ،الــذي لــن يتطلــب تدخــل كاتــب عــدل .كمــا أنــه مــن الشــائع أال يتــم تســجيل مثــل هــذا العقــد لبيــع
األســهم .وباســتثناء نقــل األســهم فــي شــراكة أو شــركة عقاريــة مدنيــة ( ،)société civile immobilièreفــإن
صفقــة األســهم لــن تــؤدي إلــى ضريبــة نقــل امللكيــة (.)droits d’enregistrement
توجد القائمة الكاملة لكتاب العدل على املوقع www.notariat.lu
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 4.1.18ما هي الضرائب التي يجب دفعها؟
(أ) في حالة صفقة األصول ،يتوجب اآلتي:
• رسوم التسجيل ( droits d’enregistrement) : 6٪من سعر الشراء.
• رسوم االشهار العقاري ( droits de transcription): 1٪من سعر الشراء.
• بالنســبة للممتلــكات التــي تقــع علــى أراضــي مدينــة لوكســمبورغ ( ،)Ville de Luxembourgوليســت
مصنفــة كبيــت عائلــة واحــدة أو شــقة ،فــإن ضريبــة بلديــة إضافيــة ( )surtaxe communaleســتكون مســتحقة
بنســبة  3٪مــن ســعر الشــراء .وهــذا يعنــي أن العقــارات التجاريــة (املكاتــب ،وتجــارة التجزئــة ،واملخــازن،
وغيرهــا) ســتخضع لهــذه الضريبــة .إذا كنــت تنــوي الشــراء مــن أجــل تحويــل عقــار تجــاري إلــى اســتخدام
ســكني ،فإنــه فــي ظــل ظــروف معينــة يمكنــك أن تطلــب مــن إدارة الضرائــب املباشــرة (Administration
 )des Contributions Directes, ACDإعــادة تصنيــف العقــار و اســترداد ال  ٪ 3وهــي الضريبــة البلديــة االضافيــة
( )surtaxe communaleاملدفوعــة ســابقا
• أتعاب كاتب العدل.
(ب) في حالة صفقة أسهم ،يتوجب اآلتي:
• رسوم التسجيل ( ٪droits d’enregistrement): +/-1من سعر الشراء (إذا تم التسجيل)
فــي حالــة صفقــة أســهم ،ســيدفع األشــخاص املعنييــن ثمــن األســهم ويســتولون علــى الشــركة بجميــع
أصولهــا ومطلوباتهــا ،بمــا فــي ذلــك أي التــزام ضريبــي أو ضريبــة مســتترة علــى القيمــة املضافــة الكامنة
فــي العقــار.

 5.1.18ما هي الضرائب التي تطبق خالل فترة امللكية؟
يجب على املالك دفع ضريبة األمالك (.)taxe foncière
ولــكل بلديــة الحــق فــي فــرض ضريبــة علــى الخدمــات البلديــة بالنســبة للعقــارات املبنيــة أو غيــر
املبنيــة .وفــي كل عــام ،يتلقــى املالــك كشــفا لضريبــة األمــاك يشــير إلــى املبلــغ الواجــب دفعــه
وتاريــخ االســتحقاق.
وفي حالة اإليجارات التجارية ،من املعتاد فرض كلفة ضريبة األمالك على املستأجر.

 6.1.18ما هي الضرائب التي تطبق عند إعادة بيع العقار؟
(أ) في حالة صفقة األصول
• إذا كان البائع فردا عاديا
سيتم فرض ضريبة على األرباح العائدة من بيع العقار على أنها:
 ضريبــة دخــل (املــادة  99مكــرر مــن قانــون ضريبــة الدخــل) ،إذا بقــي العقــار مملــوكًا ملــدة ســنتين أو أقــليكــون الحــد األقصــى ملعــدل ضريبــة الدخــل ( 40٪بــدون مســاهمات إضافية). زيــادة فــي القيمــة املضافــة (املــادة  99ثالثــا مــن قانــون ضريبــة الدخــل) إذا بقــي العقــار مملــوكًا ألكثــرمــن عاميــن – ويخضــع لنصــف ضريبــة الدخــل القصــوى أي  .20٪وفــي هــذه الحالــة ،يحــق للبائــع الحصــول
علــى خصــم ضريبــي قــدره  50 000يــورو مــرة كل  10ســنوات ( ،)abattement décennalوهــو مــا يمكــن
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مضاعفتــه لــأزواج الخاضعيــن للضريبــة الجماعيــة.
• إذا كان البائــع شــركة تخضــع األربــاح العائــدة مــن بيــع العقــار ،التــي ال يمكــن بهــا تعويــض الخســائر
الســابقة ،إلــى الضريبــة علــى دخــل الشــركات ( ،)impôt sur le revenu des collectivités, IRCو التــي تبلــغ حاليــا
 ،21٪مــع زيــادة بنســبة ( 7٪علــى الضريبــة ،وليــس القاعــدة) تعــود لصنــدوق البطالــة ،وحســب الضــرورة،
إلــى ضريبــة بلديــة ( ،)impôt commercial communalيعتمــد معدلهــا علــى البلديــة .ويمكــن القــول بــأن العــبء
الضريبــي الكلــي ســيكون أقــل بقليــل مــن .30٪
(ب) في حالة صفقة األسهم
• إذا كان البائع فردا عاديا
سيتم فرض ضريبة على األرباح العائدة من بيع العقار على أنها:
 ضريبــة ربحيــة (املــادة  99مكــرر مــن قانــون ضريبــة الدخــل) ،إذا كان العقــار مملــوكًا ملــدة ســتة أشــهر أوأقــل -ويكــون الحــد األقصــى ملعــدل ضريبــة الدخــل ( 40٪بــدون مســاهمات إضافيــة) .بعــد فتــرة ال  6أشــهر
هــذه ،عــادة مــا تكــون عمليــة إعــادة البيــع معفيــة مــن الضرائــب ،مــا لــم ينطبــق مــا يلــي:
إذا كان البائــع فــردا عاديــا يمتلــك حصــة كبيــرة فــي الشــركة (إذا كان املتنــازل -وحــده أو مــع زوجتــه
واألطفــال القصــر -يمتلــك أكثــر مــن  10٪مــن رأس مــال الشــركة ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،فــي أي
وقــت مــن األوقــات خــال  5ســنوات قبــل نقــل امللكيــة)
 زيــادة فــي القيمــة املضافــة (املــادة  100مــن قانــون ضريبــة الدخــل) إذا كانــت األســهم مملوكــة ألكثــرمــن  6أشــهر – وتخضــع لنصــف ضريبــة الدخــل القصــوى أي  .20٪وفــي هــذه الحالــة ،يحــق للبائــع الحصــول
علــى خصــم ضريبــي قــدره  50 000يــورو مــرة كل  10ســنوات ( ،)abattement décennalوهــو مــا يمكــن
مضاعفتــه لــأزواج الخاضعيــن للضريبــة الجماعيــة.
إن فرض الضرائب على أرباح العائدات التي يحققها غير املقيمين يقتصر على:
 ضريبة أرباح عائدات املضاربة. تبقــى أربــاح العائــدات املحققــة مــن قبــل غيــر املقيميــن ،الذيــن قامــوا بنقــل ملكيــة أســهمهم الكبيــرةوكانــوا قــد حصلــوا عليهــا منــذ أكثــر مــن  6أشــهر ،خاضعــة للضريبــة فــي لوكســمبورغ إذا كان الشــخص قــد
أقــام فــي لوكســمبورغ ملــدة ال تقــل عــن  15ســنة ،ولكنــه تــرك البلــد منــذ أقــل مــن  5ســنوات بعــد نقــل
امللكيــة (مــع مراعــاة املعاهــدات الضريبيــة التــي قــد تنطبــق).
 قــد تنطبــق اســتثناءات أخــرى ،اســتنادا إلــى املعاهــدات ضــد االزدواج الضريبــي ،بنــاء علــى محــل إقامــةالبائــع.
• إذا كان البائع شركة أسهم
إذا كانــت األســهم التــي بيعــت تنتمــي إلــى شــركة أســهم (شــركة مســاهمة  ،SAأو شــركة ذات
مســؤولية محــدودة  SARLأو شــركة التوصيــة باألســهم  ،)SCAوإذا كان صاحــب األســهم نفســه كذلــك
شــركة أســهم ،وفــي حالــة اســتيفاء شــروط تطبيــق االمتيــاز ،ســتكون أربــاح العائــدات معفــاة مــن الضرائــب
فــي لوكســمبورغ .وباختصــار ،فــإن حصــة األســهم ال بــد أن تبلــغ علــى األقــل  10٪مــن رأس مــال الشــركة
(أو يكــون ســعر االمتــاك مــا ال يقــل عــن  6مالييــن يــورو) ويجــب أن تكــون مملوكــة ملــدة  12شــهرا علــى
األقــل قبــل الصفقــة .ينبغــي التمــاس املشــورة الضريبيــة املناســبة عنــد دراســة هــذه النقــاط.
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2.18

استئجار عقار مكتبي

 1.2.18ملاذا االستئجار؟
إن األسباب التي تجعل األشخاص يفضلون استئجار املكاتب بدال من شرائها هي متعددة ،منها:
• املزيــد مــن الخيــارات :مــن الصعــب العثــور علــى عقــارات للبيــع فــي لوكســمبورغ ،خاصــة وحــدات املكاتــب
الصغيــرة التــي تصــل إلــى  1000متــر مربــع.
• التحكــم فــي نمــوك :عنــد االســتئجار ،يمكنــك مســاومة مــدة إيجــارك ،بحيــث يمكــن أن تتماشــى مــع
توقعــات نمــوك.
• االنتقال يكون أسرع :هذه املرونة هي املفتاح بالنسبة للعديد من املستأجرين.
• تجنــب تكاليــف املعامــات الكبيــرة عنــد شــراء عقــار ،حيــث ســيتعين عليــك تحمــل تكاليــف نقــل امللكيــة؛
بينمــا عنــد التأجيــر ،ســوف تحتــاج إلــى تســجيل عقــد ايجــارك ،والــذي يمثــل تكلفــة  12.5يــورو ( +تكاليــف
صغيــرة اضافيــة حســب مــدة عقــد التأجيــر) بالنســبة للشــركات الخاضعــة لضريبــة القيمــة املضافــة ،و٪0.6
مــن اإليجــار املحســوب علــى أســاس مــدة اإليجــار الكاملــة بالنســبة للشــركات غيــر القــادرة علــى اســترجاع
ضريبــة القيمــة املضافــة .وإذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار أطــول مــن  9ســنوات ،يجــب أن يتــم إصــداره عــن
طريــق ســند موثــق لــدى كاتــب عــدل ،يتــم تســجيله واالشــهار بــه فــي مكتــب الرهــن العقــاري.

 2.2.18ما هو جوهر اإليجار؟
فــي لوكســمبورغ ،يتــم التعبيــر عــن اإليجــارات باملتــر املربــع فــي الشــهر .وتختلــف اإليجــارات الرئيســية
للمبانــي الجديــدة تبعــا للموقــع املختــار:

منطقة األعمال املركزية

 45يورو  /م / ²شهر  +ضريبة القيمة
املضافة

املحطة

 35يورو  /م / ²شهر  +ضريبة القيمة
املضافة

كيرشبرغ

 35يورو  /م / ²شهر  +ضريبة القيمة
املضافة

كلوش دور

 28يورو  /م / ²شهر  +ضريبة القيمة
املضافة

املحيط األول (ستراسن،
بورميشت ،هوافالد،
املطار)

 26يورو  /م / ²شهر  +ضريبة القيمة
املضافة

املحيط الثاني (ليوديالنج،
كابيلن ،ويندهوف ،كونتيرن،
إيشش-بلفال)

 23يورو  /م / ²شهر  +ضريبة القيمة
املضافة

(املصدر :إينواي  ،Inowaiتقرير الربع الثاني لعام )2015
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 3.2.18ما هي إجراءات عملية االستئجار؟
 .1البحث عن وحدة عقارية للتأجير
اتصــل بشــركة وســاطة عقاريــة وســوف تقــدم لــك مجموعــة مختــارة مــن العقــارات التــي تتناســب مــع
متطلباتــك مــن حيــث الحجــم والوضــع والنطــاق والســعر والوقــت .بعــد الحصــول علــى مجموعــة مختــارة
مــن العقــارات املحتملــة ،ســوف تكــون فــي وضــع يمكنــك مــن إنشــاء قائمــة مــن املكاتــب التــي تســتحق
الزيــارة.

 .2البدء وانجاز التفاوض
بعــد الزيــارات وعمليــة تخطيــط القــدرة واالســتيعاب ،للتأكــد مــن أن املســاحة املكتبيــة ســتكون كبيــرة
بمــا فيــه الكفايــة الســتيعاب فريقــك ،ســوف تكــون فــي وضــع يمكنــك مــن اختيــار قائمــة مختصــرة مــن
مبنييــن  2أو  3مبانــي .يمكنــك بعــد ذلــك طلــب طــرح عــرض مــن قبلــك للمالكيــن املعنييــن.
ســوف ينظــر املالــك إلــى معاييــر مختلفــة مثــل مــدة اإليجــار ،تاريــخ بــدء اإليجــار ،املســاحة املســتأجرة أو
نوعيــة املســتأجر.
سيقوم وكيل العقارات الخاص بك بإرشادك إلى صياغة وإعداد مقترح إذا لزم األمر.

 .3توقيع اتفاقية اإليجار (عقد اإليجار )cOntrat de Bail
مالحظــة :تجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع قانــون جديــد رقــم  6864هــو قيــد االعتمــاد ،وســوف يؤثــر علــى
عقــود اإليجــار التجــاري؛ وتســتند املعلومــات التاليــة إلــى الحالــة الراهنــة للتشــريع.
بمجــرد االنتهــاء مــن التفــاوض ،ســيكون الوقــت قــد حــان لصياغــة عقــد اإليجــار .بالنســبة للعقــار املكتبــي،
ال يشــكل عقــد اإليجــار هــذا عقــد إيجــار بالتجزئــة أو عقــدا ســكنيا مــع اعتبــارات خاصــة يحددهــا القانــون ،بــل
هــو عقــد إيجــار لالســتخدام املكتبــي .وعلــى هــذا النحــو ،قــد ال يســتفيد املســتأجر مــن الحمايــة القانونيــة
ألصولــه التجاريــة أو مــن أي حــق قانونــي لتمديــد فتــرة اإليجــار إلــى مــا بعــد املــدة التعاقديــة.
وحتــى لــو كان مــن املمكــن مناقشــة نقــاط كثيــرة ،هنــاك بعــض املمارســات الســوقية التــي ينبغــي
مالحظتهــا ،والتــي يجــب اعتبارهــا قــد أدرجــت علــى وجــه التحديــد فــي االتفــاق ،إذ قــد ال تكــون قابلــة
للتطبيــق بموجــب القانــون:
• مــدة اإليجــار :ال يوجــد التــزام معيــن ،لكــن العــرف التجــاري يتمثــل فــي التوقيــع ملـ ّـدة  3أو  6أو  9ســنوات
حســب حجــم املكاتــب .بيــد أنــه ،ال يوجــد تشــريع محــدد فيمــا يتعلــق بالتعاقــد لـــ  3أو  6أو  9ســنوات ،لــذا،
فــي املمارســة العمليــة غالبــا مــا يكــون هنــاك ســوء فهــم بخصــوص خيــارات اإلخــاء الفعليــة ،لــكل مــن
املســتأجر واملالــك ،بعــد  3علــى التوالــي ســت ســنوات؛ وينبغــي النظــر بعنايــة فــي ذلــك عنــد صياغــة
االتفــاق.
• اإليجار :يدفع مقدما شهريا أو ربع سنويا.
• ضريبــة القيمــة املضافــة :تخضــع اإليجــارات لضريبــة القيمــة املضافــة فــي كثيــر مــن الحــاالت ،وتعتمــد
علــى طبيعــة الخيــار مــن قبــل املســتأجر واملالــك معــا .مــن املهــم أن نالحــظ أن املوافقــة علــى خيــار
ضريبــة القيمــة املضافــة مــن قبــل إدارة التســجيل الزمــة لتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة وســوف
تكــون شــرطا مســبقا للمالــك لكــي يســترد ضريبــة القيمــة املضافــة مــن تكاليــف البنــاء .مــن أجــل التأهــل
لهــذا الخيــار ،يجــب علــى املســتأجر اســتخدام املبنــى فــي الغالــب (أكثــر مــن  )50٪لألعمــال الخاضعــة
لضريبــة القيمــة املضافــة .وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أن طلــب الخيــار يجــب أن يتــم فــي الوقــت الــذي
يمكــن فيــه منــح الخيــار قبــل بدايــة فتــرة اإليجــار ،إذ أن الخيــار لــن يكــون لــه أثــر رجعــي! فــي حالــة عــدم
تأهــل املســتأجر ملنحــه خيــار ضريبــة القيمــة املضافــة علــى اإليجــار ،ســيتم زيــادة اإليجــار بمبلــغ يعــادل
مبلــغ ضريبــة القيمــة املضافــة (.)17٪
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• تعديــل اإليجــار :فــي كل ذكــرى ســنوية للتأجيــر ،يمكــن إجــراء تعديــل نســبي علــى اإليجــار تلقائيــا .عــادة
مــا يكــون املؤشــر املســتخدم هــو املؤشــر الوطنــي ألســعار املســتهلك ( ،)IPCNالسلســلة  ،C1كمــا
ينشــره املعهــد الوطنــي لإلحصــاء والدراســات االقتصاديــة لدوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى  ،STATECأو كذلــك
مؤشــر تكلفــة البنــاء .ويطلــب عــادة ضمان/عربــون اإليجــار (تقريبــا دائمــا عــن طريــق ضمــان مصرفــي،
ولكن يمكن أن يكون نقدا) :عادة ما يعادل إيجار  6أشهر  +أعباء االيجار.
• أتعــاب الوكالــة :غالبــا مــا تكــون شــركة الوكالــة العقاريــة مفوضــة مــن قبــل املالــك؛ وفــي هــذه الحالــة،
ليــس عليــك تحمــل أي أتعــاب لصالــح الوكالــة .فــي حــال اضطــررت إلــى الدفــع للوكيــل العقــاري ،فــإن مبلــغ
األتعــاب يعــادل عــادة إيجــار شــهر واحــد (باســتثناء أعبــاء االيجــار)  +ضريبــة القيمــة املضافــة (.)17٪

 .4تحرير مسودة جرد العقار وبيان بوصف حالته (تقرير الحالة)
الجــرد هــو قائمــة بجميــع محتويــات العقــار وتدويــن لحالــة كل عنصــر .ويشــار إليــه أيضــا باســم «تقريــر
الحالــة» .تــم تصميــم النمــوذج للمســاعدة علــى فحــص حالــة ّ
كل العناصــر قبــل أن ينتقــل املســتأجر إلــى
العقــار ومباشــرة قبــل أن يغــادره ،بحيــث يمكــن توضيــح مــا هــي األضــرار ،إن وجــدت ،والتــي يجــب دفعهــا.
والخيــار األكثــر شــيوعا هــو تعييــن مق ّيــم عقــاري مســتقل؛ وعــادة مــا يتــم تقاســم تكلفتــه  50/50بيــن
املؤجــر واملســتأجر.
إن األدلة الفوتوغرافية على محتويات العقار وحالته اختيارية ،ولكن مستحسنة.
مــن املستحســن لــك ،كمســتأجر ،أال تتخطــى هــذه الخطــوة أبــدا! ألنــه إذا لــم يتــم ذلــك ،وفــي حالــة
نشــوب نــزاع ،يعتبــر العقــار قــد اســتلم فــي حالــة مثاليــة.

 .5متى يتم استالم املفاتيح؟
يمكنــك حيــازة مكاتبــك الجديــدة بمجــرد توقيــع عقــد اإليجــار ،وتشــكيل الضمــان البنكــي ،وتوقيــع التأميــن،
واالنتهــاء مــن عمليــة جــرد العقــار.

 4.2.18إنهــاء عقد اإليجار
يشــير عقــد اإليجــار إلــى فتــرة اإلشــعار التــي يجــب االلتــزام بهــا لحيــن انتهــاء العقــد .مــن حيــث املبــدأ،
يجــب توجيــه رســالة مســجلة إلــى املالــك (مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك) إلعطائــه إشــعارا بنيــة إخــاء
املبانــي .إن العــرف التجــاري هــو اعتمــاد فتــرة إشــعار  6أشــهر .والتاريــخ الفعلــي الــذي يؤخــذ فــي االعتبــار
هــو اليــوم الــذي يتلقــى فيــه املالــك خطــاب إنهــاء اإليجــار وليــس تاريــخ إرســاله.
فــي نهايــة عقــد اإليجــار ،ســتتم صياغــة جــرد اإلخــاء ومقارنتــه مــع جــرد الحيــازة .وفــي حــال تمكــن املالــك
مــن إثبــات أن املســتأجر مســؤول عــن بعــض األضــرار ،فإنــه يمكنــه اقتطــاع تكاليــف اإلصــاح مــن ضمــان
اإليجــار.
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3.18

شراء ممتلكات سكنية في لوكسمبورغ

ال توجد قيود على املواطنين األجانب أو املقيمين الراغبين في شراء ممتلكات في لوكسمبورغ.
يمكــن شــراء العقــارات مباشــرة عــن طريــق صفقــة أصــول أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال االســتحواذ على
أســهم الشــركة التــي تملــك العقــار .ولكــن ،بمــا أن فــي معظــم الحــاالت ،يكــون االقتنــاء املباشــر ملســكن
خــاص أكثــر مالءمــة مــن وجهــة نظــر الضرائــب ،فــإن العقــارات الســكنية هــي عمومــا غيــر منشــودة مــن
خــال صفقــات األســهم.
وينطبــق نفــس الشــيء بشــكل عــام علــى اقتنــاء العقــارات الســكنية كاســتثمار ،ولكــن ينبغــي تقييــم
ذلــك علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

 1.3.18ملاذا الشــراء؟
• يملــك املشــترون مصيــر ســكنهم .فــإذا قــرر املالــك ،كمؤجــر ،بيــع العقــار أو إنهــاء عقــد اإليجار الســتخدامه
هــو نفســه أو أحــد أفــراد عائلتــه ،يجــوز لــه أن يفعــل ذلــك .فــي حيــن أن بيــع العقــار فــي حــد ذاتــه ال ينهــي
عقــد اإليجــار ،إال أن املشــتري ســينوي عمومــا إنهــاء االتفــاق فــي التاريــخ املقبــل املمكــن .ويجــوز للمالــك
أن يرفــع بــدل اإليجــار ،مــع مراعــاة شــروط معينــة.
• تكــون الفائــدة علــى الرهونــات العقاريــة قابلــة للخصــم (حتــى لــو لــم يغيــر ذلــك حقيقــة أن الفائــدة تبقــى
نفقــة)؛ إال أن الخصــم يتوقــف عنــد اســتخدام العقــار كمقــر خــاص للمالــك.
• للشراء تأثير ادخاري ،إذ أن بعض املدفوعات الشهرية تذهب لرأس املال.
• لــم تكــن أســعار الفائــدة أبــدا بهــذا املســتوى مــن االنخفــاض ،وال يــزال الســكن اســتثمارا جيــدا فــي
لوكســمبورغ ،حيــث ارتفــع بمعــدل  25٪بيــن عامــي  2007و ( 2014املصــدر :املعهــد الوطنــي لإلحصــاء
والدراســات االقتصاديــة لدوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى .)STATEC

 2.3.18ما هو متوســط ســعر الشراء؟
تخضــع األســعار إلــى تبايــن واســع ،حســب نــوع وحجــم العقــار ،واملوقــع ،وحالــة العقــار ،أو إذا بيــع علــى
الخارطــة ،وعمــا إذا كان مســتأجرا أو فارغــا .ولذلــك يجــب الحــرص علــى عــدم تحديــد قيمــة العقــار فقــط
مــن خــال النظــر إلــى املعامــات األخــرى فــي القطــاع ،والتــي قــد تكــون حدثــت فــي ظــروف خاصــة أو
اســتثنائية.
بشــكل عــام ،تكــون العقــارات الســكنية بلوكســمبورغ مكلفــة نوعــا مــا ،وذلــك بســبب ارتفــاع الطلــب
ومحدوديــة العــرض .و يمكــن إلقــاء نظــرة عامــة علــى تغيــر األســعار ،فضــا عــن الســعر املتوســط للمتــر
املربــع فــي مختلــف البلديــات ،مــن خــال املوقــع اإللكترونــي ملرصــد الســكن l’Observatoire de l’Habitat،
/http://observatoire.ceps.lu
وبالنســبة لعــام  ،2014بلــغ متوســط ســعر املتــر املربــع فــي الدوقيــة الكبــرى  4،323يــورو للممتلــكات
القائمــة و 5,283يــورو للمبيعــات علــى الخارطــة .وبالنســبة ملدينــة لوكســمبورغ  5,616يــورو للممتلــكات
القائمــة و 6,745يــورو للمبيعــات علــى الخارطــة.
ولكــن ،يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار إلــى أنــه كانــت هنــاك زيــادة فــي ضريبــة القيمــة املضافــة فــي عــام
 ،2015وأن بيــن النصــف الثانــي مــن عــام  2014والنصــف الثانــي مــن عــام  ،2015ارتفعــت أســعار الطلــب علــى
الشــقق بمعــدل ( 9.2٪املصــدر :مرصــد الســكن) .وعلــى وجــه الخصــوص ،فــي مدينــة لوكســمبورغ ،يمكــن
للعقــارات الســكنية الفاخــرة أن تســجل أســعارا بيــن  8,000يــورو و 10,000يــورو للمتــر املربــع الواحــد.
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 3.3.18ما هي إجراءات عملية الشــراء؟
 .1البحــث عن عقار للشــراء
يتــم تســويق معظــم املمتلــكات فــي لوكســمبورغ عــن طريــق وكالء عقارييــن (.)agents immobiliers
يجــب علــى الــوكالء العقارييــن أن تتــم املصادقــة عليهــم مــن قبــل املديريــة العامــة للشــركات الصغيــرة
واملتوســطة الحجــم واألعمــال الحــرة ،التابعــة لــوزارة االقتصــاد ،وأن يقومــوا باجتيــاز اختبــار فــي غرفــة
التجــارة بلوكســمبورغ ( )CCويحملــون بطاقــة مهنيــة .بعــض الــوكالء هــم أعضــاء فــي الغرفــة العقاريــة
( ،)CIGDL, Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourgو هــذا اقــرار آخــر باحترافهــم.
البوابــات العقاريــة الرئيســية هــي www.Immotop.lu ،www.habiter.lu ،www.athome.lu :و .www.cigdl.lu
ويمكــن للقوائــم عبــر اإلنترنــت أن تعطيــك احساســا بالســوق.
فــي بعــض األحيــان ،تبقــى بعــض العــروض املثيــرة لالهتمــام ،خاصــة عــروض العقــارات الفاخــرة ،خــارج
الســوق؛ ولذلــك فــان الوكيــل العقــاري أفضــل مصــدر لهــا.
تأكــد مــن جمــع ّ
كل املعلومــات املتعلقــة باللوائــح املطبقــة علــى املمتلــكات ،مثــل قيــود البنــاء
واالســتخدام املترتبــة عــن تقســيم املناطــق والتخطيــط ،وقوانيــن البنــاء العامــة ،والقواعــد البيئيــة
وحمايــة املواقــع التاريخيــة واآلثــار .وهــذا وارد بشــكل خــاص إذا كانــت هنــاك خطــط لتجديــد أو إحــداث
تغييــرات للمبانــي.
عــاوة علــى ذلــك ،قبــل مزاولــة أنشــطة مهنيــة مــن املنــزل ،تأكــد أن هــذه األنشــطة مســموح بهــا فــي
هــذه األماكــن.

 .2تقديم عرض شــراء ()OFFRE D’ACHAT
للبائــع (غيــر إلزامي)
إن الخطــوة األولــى لشــراء عقــار فــي لوكســمبورغ هــي عــادة تقديــم عــرض .تأكــد من إدراج شــرط مســبق،
والــذي يكــون عــادة شــرط تمويــل .ســيكون املشــترون ملزميــن بالفتــرة املحــددة فــي العــرض ،إال إذا لــم
يتــم الوفــاء بشــرط مســبق .ولكــن البائــع لــن يكــون ملزمــا بهــذا العقــد إال بعــد توقيعــه .لكيــا يبقيــك
تنتظــر بــدون أن يوقــع العقــد ،تثبــت مــن وضــع مهلــة زمنيــة لقبــول العــرض.
و بطبيعــة الحــال ،يجــوز كذلــك لألشــخاص التفــاوض بشــأن االتفــاق خــال اللقــاء مــع البائــع .وقــد يكــون ذلــك
شــرطًا إذا كان العقــار مثيــرا لالهتمــام بشــكل خــاص ،ويبــدو وكأنــه ســيباع بســرعة .إذا كان األمــر كذلــك،
ـم االســتعداد ملثــل هــذه املفاوضــات وأنــه لديــك جميــع املعلومــات الالزمــة التخــاذ
حــاول أن تكــون علــى أتـ ّ
أفضــل قــرار.
الحــظ ّ
أن نفــس االعتبــارات املبينــة أدنــاه بالنســبة لعقــد البيــع االبتدائــي ( )compromis de venteتنطبــق
عنــد التخطيــط لتقديــم أي عــرض أو الدخــول فــي أي مفاوضــات.

 .3توقيــع عقــد البيــع االبتدائــي ()compromis de vente
بمجــرد أن يقبــل البائــع العــرض ،يتــم عــادة إنشــاء عقــد بيــع عرفــي ،لجعــل شــروط الصفقــة ملزمــة لــكال
الطرفيــن ،وهــو مــا يســمى عقــد البيــع االبتدائــي.
إن اتفاق ما قبل البيع ليس إلزاميا ولكنه يستخدم في معظم الحاالت.
ويجــب أن يفهــم أن العقــد االبتدائــي ليــس «اتفاقــا مســبقا» ،ولكنــه فــي الواقــع اتفاق بيع ملــزم للطرفين
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يتم التنــازل عنها.
حاملــا يتــم الوفــاء بالشــروط املســبقة التــي يحتــوي عليهــا عــادة ،أو ّ
فــي الواقــع ،يتــم التوقيــع علــى العقــد االبتدائــي فــي ظــل شــرط مســبق يتعلــق بالتمويــل الخــاص
باملشــتري للعقــار .وســوف ينــص عــادة علــى مهلــة زمنيــة يتعيــن فيهــا علــى املشــتري أن يب ّلــغ البائــع
إذا لــم يحصــل علــى التمويــل ،وإال اعتبــر الشــرط املســبق متنــازال عنــه وأصبــح العقــد صالحــا .وإذا كان
املشــتري لــم يعــد يريــد ،أو ليــس فــي وضــع يمكنــه مــن شــراء العقــار ،فإنــه ســيكون مســؤوال عــن األضــرار
وعــادة مــا يكــون الشــرط الجزائــي قــدره  10٪مــن ســعر الشــراء .ولكــن ،ينبغــي أن ينطبــق الشــيء نفســه
علــى البائــع إذا لــم يســتوف االتفــاق (انظــر أدنــاه ،باالســتناد إلــى أثــر ســند التوثيــق العدلــي).
ويمكــن أن يشــمل أيضــا شــروطا مســبقة أخــرى ترتبــط بوضعــك الشــخصي :بيــع منزلــك الســابق ،أو تأكيــد
التنقــل الوظيفــي ،ومــا إلــى ذلــك.
ـي مــن منظــور الضرائــب :يجــب تســجيل العقــد االبتدائــي فــي دائــرة
إن الشــرط املســبق هــو أيضــا عينـ ّ
األراضــي واألمــاك بلوكســمبورغ ()Administration de l’enregistrement et des domaines؛ وإذا لــم
يتضمــن العقــد شــرطا مســبقا فإنــه ســيؤدي فــورا إلــى نقــل ملكيــة العقــار ،كمــا أن ضريبــة نقــل امللكيــة
العقاريــة الكاملــة (رســوم التســجيل العقــاري  )droits d’enregistrement-ســتكون قابلــة للتطبيــق علــى
الفــور .عــدا ذلــك ،فــإن دائــرة األراضــي ســتطبق فقــط رســما ثابتــا قــدره  12يــورو.
عــادة مــا تكــون عمولــة وكيــل البيــع علــى عاتــق البائــع ،وعــادة ال تتجــاوز  .٪3غيــر أن هنــاك ترتيبــات أخــرى
ممكنــة قانونيــا ،وإذا حــدث ذلــك ،فينبغــي إدراجهــا فــي االتفــاق.
بشــكل عــام ،مــن املهــم التأكــد مــن مراجعــة أي اتفــاق مــن قبــل محــام مؤهــل ،لتجنــب مفاجــآت باهظــة
الثمن.
ثــم يتــم تســليم نســخة مــن العقــد االبتدائــي املوقــع إلــى بنــك املشــتري مــع طلــب التمويــل .وعــادة
مــا يكــون القــرار متاحــا فــي غضــون أســبوعين إلــى خمســة أســابيع ،لــذا تأكــد مــن إتاحــة الوقــت الكافــي
فــي العقــد االبتدائــي.

 .4التوقيــع علــى العقــد بيــن يدي كاتب عدل
يتعيــن تســجيل نقــل امللكيــة فــي ســجل الرهــن العقــاري وســجل مســح األراضــي ( )cadastreلكــي
يكــون نافــذ قانونيــا إزاء األطــراف األخــرى .وبمــا أنــه ال يمكــن تســجيل إال الســندات املعتمــدة ،يجــب أن
يكــون البيــع مســجال فــي ســند موثــق .وحتــى تنفيــذ وتســجيل مثــل هــذا العقــد التوثيقــي ،يمكــن للبائــع
مــن الناحيــة النظريــة أن يبيــع العقــار للمــرة الثانيــة.
يتــم اختيــار كاتــب العــدل عمومــا مــن قبــل املشــتري .يرجــى االطــاع علــى القائمــة الكاملــة لكتــاب العــدل
علــى املوقــع  www.notariat.luويتــم عــادة تحويــل ســعر الشــراء إلــى كاتــب العــدل فــي أو قبــل تاريــخ
العقد.
وهكذا ،قبل تحويل سعر البيع للبائع ،يقوم كاتب العدل بـ:
• التثبت من امللكية الحالية والتاريخية على مدى السنوات الثالثين املاضية
• تحديــد وتســوية الديــون املحتملــة التــي قــد تكــون علــى عاتــق البائــع تجــاه أي بنــك (ائتمــان رهــن عقــاري)،
أو الدولــة (علــى ســبيل املثــال أي ضريبــة أو ديــون إزاء الضمــان االجتماعــي) و/أو نحــو امللكيــة املشــتركة،
إذا كان العقــار جــزءا مــن هــذه امللكية املشــتركة).
• دفع عمولة الوكيل العقاري :عموما  ٪17 +( ٪3ضريبة القيمة املضافة) من سعر البيع.
و فيمــا يتعلــق باملشــتري ،عليــه أن يتأكــد مــن أن كاتــب العــدل قــد تلقــى كامــل املبلــغ املقابــل لســعر
العقــار  +جميــع الرســوم والضرائــب التــي هــو ملــزم بهــا ،أال وهــي:
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• رسوم التسجيل ( ٪6 : )droits d’enregistrementمن سعر البيع
• رسوم االشهار ( ٪1 : )droits de transcriptionمن سعر البيع
• أتعاب كاتب العدل
ملحوظــة :بالنســبة لـ ّ
ـكل املمتلــكات التــي تقــع علــى أراضــي مدينــة لوكســمبورغ ()Ville de Luxembourg
وليســت مصنفــة كعقــارات ســكنية مؤهلــة ،ســتكون الصفقــة خاضعــة لضريبــة بلديــة إضافيــة (surtaxe
 )communaleيتــم احتســابها بنســبة  3٪مــن ســعر البيــع .وإذا حولــت عقــارا تجاريــا أو مختلــط االســتخدامات
إلــى عقــار مؤهــل للســكن ،يمكنــك خــال  10ســنوات مــن حيازتــه ،أن تقــدم طلبــا إلدارة البلديــة فــي إعــادة
تصنيــف العقــار واســترداد ضريبــة .3٪
فــي حــال اعتــزم املشــتري إعــادة بيــع العقــار خــال  4ســنوات ،ســيكون مــن الحكمــة إضافــة «شــرط إعــادة
البيــع» ()clause de revente
فــي عقــد الشــراء .وســترتفع ضريبــة التســجيل مــن  6٪إلــى  ،7.2٪ومــع ذلــك ،يمكــن اســترداد  6٪إذا تــم
تســجيل إعــادة البيــع فــي غضــون فتــرة ســنتين و 4.8٪إذا تــم تســجيل إعــادة البيــع خــال فتــرة  4ســنوات.
ال تتــردد فــي ســؤال وكيــل عقــاري ،محــام و/أو كاتــب عــدل للحصــول علــى مســاعدة ومشــورة مجانيــة
بشــأن أي خطــوة فــي عمليــة الشــراء.

 .5شــراء عقــار علــى الخارطــة -اللوائــح الخاصة التــي تنطبق
علــى عقد التشــييد
(:)vente en l’état Futur d’achèvement veFa
إذا كنــت تبيــع أو تشــتري عقــارا ســكنيا أو مختلطــا لــم يبنــى بعــد ،أو فــي طــور البنــاء ،فســوف تطبــق
أحــكام قانونيــة خاصــة تختلــف كثيــرا عــن األحــكام العاديــة املتعلقــة ببيــع املمتلــكات العقاريــة وعقــود
التشــييد.
وســينطبق هــذا القانــون علــى أي بيــع للممتلــكات العقاريــة «علــى الخارطــة» أو التــي هــي قيــد اإلنشــاء،
إذ:
• يحتفظ البائع بسلطة توجيه األعمال ،وباختصار ،يتعهد بتسليم املشروع النهائي للمشتري؛ و
• أن يكــون العقــار عبــارة عــن عقــار ســكني أو جــزء مــن عقــار يشــتمل علــى وحــدات ســكنية وغيــر ســكنية
علــى حــد الســواء .و
• يتوافــق البائــع واملشــتري علــى الدفعــات التــي تتــم علــى شــكل أقســاط قبــل اكمــال العقــار ،وفقــا
لتقــدم البنــاء.
وينــص القانــون كذلــك علــى إمكانيــة اختيــار عقــد يتــم بموجبــه نقــل امللكيــة والدفــع عنــد االنتهــاء مــن
التشــييد ( vente à termeالبيــع اآلجــل)؛ إال أن هــذا الخيــار ال يــكاد يكــون لــه أي تطبيــق عملــي ،ولــن تتــم
مراجعتــه هنــا.
وينطبــق تشــريع عقــد التشــييد كذلــك إذا كان املشــتري هــو بالفعــل مالــكا لقطعــة األرض التــي ســيتم
عليهــا بنــاء العقــار ،أو إذا كانــت قــد بيعــت لــه مــن قبــل بائــع آخــر غيــر البانــي .وبالتالــي ،فــإن أي عقــد «بنــاء
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جاهــز» عــادة مــا يخضــع ألحــكام عقــد التشــييد.
لــن يكــون تشــريع عقــد التشــييد ســاريا إذا بيــع املشــروع أو العقــار أو البنــاء دون التــزام البائــع باســتكمال
البنــاء.
وهــو لــن ينطبــق كذلــك علــى املمتلــكات أو أجــزاء منهــا إذا كان العقــار بأكملــه مخصصــا حصريــا للمكاتــب،
واألنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة .إن الجــزء الســكني امللحــق ،مثــل شــقة الحــارس ،لــن يؤثــر علــى تصنيــف
العقار.
ال يمكــن إبــرام صفقــة عقــد التشــييد إال مــن خــال ســند موثــق ،حيــث يكــون محتــواه وكذلــك املعلومــات
والضمانــات الخاصــة التــي يجــب علــى البانــي توفيرهــا ،منظمــة بشــكل صــارم مــن قبــل القانــون .وال
يمكــن إصــدار ســند التوثيــق إال بعــد منــح ترخيــص البنــاء ،وإذا كان العقــار جــزءا مــن ملكيــة مشــتركة،
بمجــرد أن توافــق إدارة الســجل العقــاري والطبوغرافيــا علــى إعــان التقســيم (املســح العقــاري العمــودي).
وتتعلــق األحــكام املنطبقــة بالنظــام العــام ،حيــث أن البانــي ال يمكنــه التخلــي أو مخالفــة هــذه األحــكام،
حتــى لــو وافــق املشــتري.
فــي ســياق عقــد التشــييد ،يجــب علــى البائــع أن يوفــر للمشــتري ضمــان اإلنجــاز الــذي يتــم إصــداره مــن
ـم
قبــل البنــك ( .)garantie d’achèvementولــن يكــون هــذا الضمــان مطلوبــا ملشــروع إســكان متعــدد األســر تـ ّ
اقتنــاؤه مــن قبــل مشــتر واحــد.
ولحمايــة املشــتري ،ينــص القانــون أنــه ال يمكــن للبائــع ،تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،أن يطالــب بدفعــات
ـاء علــى ذلــك ،فــإن وثيقــة التوثيــق ســوف تنــص علــى جــدول محــدد
لغيــر العمــل املنجــز بالفعــل .وبنـ ً
للمدفوعــات ،يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتقــدم املحــرز فــي البنــاء.
وقبــل تنفيــذ عقــد التوثيــق ،ال يجــوز للطرفيــن ابــرام أي اتفــاق آخــر عدا اتفــاق الحجــز (،)contrat de reservation
الــذي ينظــم القانــون أحكامــه وشــروطه .تكمــن النقــاط الرئيســية فــي أن البائــع قــد يطلــب إيداعــا ال يتجــاوز
ـاص مفتــوح باســم املشــتري .ال
 2٪مــن ســعر الشــراء ،وأن هــذا اإليــداع يجــب أن يوضــع علــى حســاب خـ ّ
يجــوز للبائــع أن يتســلم هــذا اإليــداع كدفعــة مقدمــة إال إذا وقــع ســند التوثيــق ،أو إذا امتنــع املشــتري
عــن الشــراء دون ســبب وجيــه.
ويجــب أن يفهــم أنــه بموجــب اتفــاق الحجــز ،ال يدخــل البائــع فــي التــزام ملــزم لتحقيــق املشــروع بالفعــل.
وفــي الواقــع ،يبقــى بإمكانــه التخلــي عــن املشــروع أو تغييــره ،مــع النتيجــة الوحيــدة أن املشــتري قــد
ينســحب دون أن يخســر إيداعــه.
ولكــن ،إذا نفــذ البائــع املشــروع ،فســتكون األولويــة للمشــتري وســيكون البائــع ملزمــا ببيــع العقــار أو
الوحــدة املحجــوزة للمشــتري .مــن جهــة أخــرى ،ال يمكــن اجبــار املشــتري علــى ابــرام ســند التوثيــق،
حيــث أن التبعــات الخاصــة بــه تقتصــر علــى فقــدان إيداعــه  .2٪وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املمارســة الشــائعة
املتمثلــة فــي عــدم اشــتراط هــذا اإليــداع فــي بيــع الوحــدات الصغــرى ســوف تضــع الصالحيــة القانونيــة
التفــاق الحجــز فــي موضــع تســاؤل.
ال يمكـ�ن ابـ�رام أي نـ�وع آخـ�ر مـ�ن االتفـ�اق قبـ�ل عقـ�د التوثيـ�ق ،وال سـ�يما اتفاقيـ�ة البيـ�ع االبتدائـ�ي «(«�compro
 .)»misكمــا ال يجــوز للبائــع أن يطلــب أي دفــع مــن املشــتري قبــل صــدور ســند التوثيــق.
وباختصــار ،فــإن أي عقــد ،أو أي حكــم ال يتماشــى مــع هــذه اللوائــح الصارمــة للغايــة ســيكون الغــي وباطــل؛
ولكــن ،فــي معظــم الحــاالت ،يجــوز فقــط للمشــتري االحتجــاج بهــذا البطــان ،وفقــط عندمــا يكتمــل البنــاء.
كمــا أن انتهــاك هــذه األحــكام قــد يشــكل مخالفــة جنائيــة.
مــن وجهــة نظــر ضريبيــة فــي عقــد التشــييد ،ســوف يخضــع بيــع األراضــي والبنــاء املتواجــد عنــد ابــرام
الســند املوثــق لضريبــة نقــل امللكيــة ( ،)droits d’enregistrementوســوف تخضــع أعمــال البنــاء ،التــي ال يــزال
يتعيــن القيــام بهــا ،لضريبــة القيمــة املضافــة .إذا كان املشــتري يعتــزم اســتخدام العقــار كمقــر إقامتــه
الخاصــة ،يجــوز لــه التقــدم بطلــب للحصــول علــى نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة الفائقــة االنخفــاض .3٪
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ويقتصــر هــذا االمتيــاز الضريبــي علــى مبلــغ أقصــاه  50,000يــورو ،بحيــث تكــون تكلفــة البنــاء التــي مــا زال
يتعيــن تحريــر فواتيرهــا والتــي تتجــاوز مبلغــا قــدره حوالــي  357،000يــورو ســوف تكــون عرضة ملعــدل ضريبة
القيمــة املضافــة الكامــل بنســبة  .17٪عــاوة علــى ذلــك ،فــإن بعــض األعمــال ال تســتفيد مــن نســبة
ضريبــة القيمــة املضافــة الفائقــة االنخفــاض ،مثــل أتعــاب مصممــي املناظــر الطبيعيــة واملهندســين
املعمارييــن .واعتبــارا مــن  1كانــون الثانــي  /ينايــر  ،2015لــم تعــد النســبة الفائقــة االنخفــاض تنطبــق علــى
العقــارات املســتأجرة .وقــد تســتفيد املشــاريع التــي بــدأت فــي الفتــرة مــا بيــن  1ينايــر  2015و 1ينايــر ،2017
مــن النســبة الفائقــة االنخفــاض إذا مــا تــم منــح الضريبــة بنســبة  3٪مــن قبــل اإلدارة قبــل  31ديســمبر
.2014

 4.3.18مــا هــي االســتحقاقات للحصول على املعونــة الحكومية؟
عنــد اشــتراء عقــار ألجــل العيــش فيــه ،يمكــن لألشــخاص االســتفادة مــن املزايــا التاليــة (فــي ظــل ظــروف
معينة).

االئتمان الضريبي
يحــق لــكل مــن اشــترى منــزال أن يســتفيد مــن ائتمــان ضريبــي قــدره  20 000يــورو يخصــم مــن ضريبــة
التســجيل (انظــر الفقــرة أعــاه) .ويتضاعــف هــذا املبلــغ بالنســبة للزوجيــن ،أي مــا يعــادل  40 000يــورو فــي
اإلجمــال.
يشــترط االئتمــان الضريبــي ،مــن بيــن شــروط أخــرى ،باســتخدام املمتلــكات املشــتراة من قبل املشــترين
ألغــراض ســكنية خاصــة ،ملــدة ال تقــل عــن ســنتين .وال يســمح بســماح ال كلــي وال جزئــي! ويتعيــن أن
يبــدأ هــذا َّ
الشــغل فــي غضــون عاميــن مــن الشــراء ،وســتمدد هــذه املــدة إلــى  4ســنوات فــي حالــة شــراء
قطعــة أرض أو عقــار قيــد اإلنشــاء.
تحت ظروف معينة ،يجوز تقديم طلب تمديدات وإعفاءات إلى اإلدارة.

مساعدات الدولة ()aides de l’État
يمكــن الحصــول علــى مســاعدة حكوميــة لشــراء أو بنــاء منــزل (منــزل لعائلــة واحــدة أو شــقة) .ويحــدد
مبلــغ املعونــة وفقــا لحالــة دخــل األســرة التــي قدمــت الطلــب وقــد يتــراوح بيــن  250و 9 700يــورو .إذا كان
املســكن:
• شقة أو منزال مالصقا ( ،)maison de rangéeتزيد املعونة بنسبة ٪30
• منزال شبه منفصل ( ،)maison jumeléeتزيد املعونة بنسبة ٪15
ال تعطــى منحــة الشــراء أو البنــاء إال مــرة واحــدة لــكل مســتفيد .يتــم دفــع هــذه املنحــة عــن طريــق
البنــك الــذي قــام بالرهــن العقــاري لتمويــل الســكن .وتســعى بعــض البلديــات لتعزيــز ملكيــة املنــازل
مــن خــال تخفيضــات ضريبيــة .وفــي معظــم الحــاالت ،ترتبــط هــذه املســاعدة بشــرط الحصــول علــى
املســاعدة الحكوميــة .ولذلــك ،يجــب علــى األشــخاص املعنييــن االتصــال بالســلطة املحليــة للحصــول
علــى املعلومــات.

 5.3.18مــا هــي الضرائــب التي تطبق خــال فترة امللكية؟
ســواء كان يســكن العقــار شــخصيا أو يؤجــره ،يجــب علــى املالــك دفــع ضريبــة األمــاك ( .)taxe foncièreويحق
لجميــع البلديــات فــرض ضريبــة علــى الخدمــات البلديــة للعقــارات املبنيــة أو غيــر املبنيــة علــى أراضيهــا.
وفــي كل عــام يتلقــى املالــك بيــان ضريبــة األمــاك ،يشــار فيــه إلــى املبلــغ الــذي يجــب دفعــه وتاريــخ
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االســتحقاق .وتســتند ضريبــة األمــاك فــي لوكســمبورغ إلــى قيمــة الوحــدة) انظــر أدنــاه) وهــي منخفضــة
نســبيا ،وبالتالــي فهــي ال تشــكل مصــدر قلــق كبيــر فــي معظــم الحــاالت.

 1.5.3.18عقار مســكون مــن قبل مالكه

الدخل الخاضع للضريبة
يعتبــر الدخــل مــن االيجــار الخــاص بدافــع الضريبــة دخــا خاضعــا للضريبــة .ويســتند الدخــل املحســوب إلــى
قيمــة إيجــار منخفضــة جــدا مســتمدة مــن قيمــة الوحــدة العقاريــة ( .)UV valeur unitaireوتشــكل قيمــة
الوحــدة قيمــة مرجعيــة تتطابــق مــع قيمــة العقــار املعبــر عنــه باألســعار فــي  1ينايــر  .1941أمــا بالنســبة
للمســاكن الخاصــة ،فهــي عمومــا أقــل مــن  ٪1إلــى  ٪2مــن القيمــة الســوقية .يســاوي الدخل املحســوب
 ٪4مــن قيمــة الوحــدة التــي ال تتجــاوز  3،800يــورو و  ٪6مــن قيمــة الوحــدة التــي تتجــاوز  3،800يــورو.

الخصومات املحتملة
إذا تــم تمويــل املســكن عــن طريــق قــرض ،يتــم اقتطــاع فوائــد الرهــن العقــاري .وفــي حالــة شــغل العقــار
مــن قبــل املالــك ،ينحصــر خصــم الفائــدة علــى الرهــن العقــاري ويتــراوح بيــن  750يــورو و 1،500يــورو لــكل
فــرد مــن أفــراد األســرة .وســتعتبر معظــم التكاليــف األخــرى أيضــا نفقــات شــخصية وتكــون غيــر قابلــة
للخصــم .حينمــا يكــون البنــاء قيــد التنفيــذ ،وحتــى شــغل املــكان ،تكــون فوائــد الرهــن العقــاري وتكاليــف
التمويــل األخــرى قابلــة للخصــم بالكامــل .وينطبــق ذلــك أيضــا علــى تجديــد املمتلــكات التــي تــم شــراؤها
حديثــا .يرجــى مالحظــة أن تجديــد عقــار تــم شــراؤه حديثــا ،قبــل االنتقــال إلــى اإلقامــة فيــه ،يكــون مفيــدا
مــن الناحيــة الضريبيــة ،إذ ربمــا تكــون نفقــات التجديــد املعمــول بهــا غيــر قابلــة للخصــم بعــد أن ينتقــل
املالــك إلــى العقــار ويبــدأ العيــش فيــه.

 2.5.3.18العقــار املؤجر

الدخل الخاضع للضريبة :إيرادات اإليجار
بالنســبة لشــخص عــادي أو شــخص يمتلــك العقــار مــن خــال شــركة شــفافة مــن الناحيــة الضريبيــة ،فــإن
إيــرادات اإليجــار ناقــص التكاليــف والنفقــات القابلــة للخصــم ســتخضع لضريبــة الدخــل بمعــدل تقدمــي يصــل
إلــى  + ٪43.6تأميــن اســتخدام املســاعدة الخارجيــة عنــد االعاقــة ( )assurance dépendanceبنســبة
 ٪1.4مــن هــذا املبلــغ.
إذا كان املالــك شــركة أســهم ،ســيخضع الدخــل إلــى ضريبــة دخــل الشــركات (impôt sur le revenu des
 ،)collectivités, IRCوالتــي تبلــغ حاليــا  ،٪21باإلضافــة إلــى زيــادة بنســبة ( ٪7علــى الضريبــة وليــس
القاعـ�دة) لفائـ�دة صنـ�دوق البطالـ�ة ،وحسـ�ب الضـ�رورة ،إلـ�ى ضريبـ�ة بلديـ�ة( (�impôt commercial commu
 ،)nalيعتمــد معدلهــا علــى البلديــة .ويمكــن القــول بــأن العــبء الضريبــي الكلــي ســيكون أقــل بقليــل مــن
.٪30

الخصومات
مــن حيــث املبــدأ ،يتــم خصــم جميــع التكاليــف التــي ال يمكــن إضافتهــا ،والتــي ألغيــت مــن قيمــة شــراء
العقــار ،مــن إيــرادات اإليجــار فــي الســنة التــي يتــم تكبــده فيهــا.
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يتم التنازل عن قاعدة قابل-للخصم-عند-الدفع بالنسبة لبعض املصاريف
• الدين الساقط :يتم تخفيض سعر شراء املبنى باملعدالت التالية:
  6٪للمباني التي يقل عمرها عن  6سنوات (في ّظل ظروف معينة)
  1.5٪للمباني التي يتراوح عمرها بين  6و 30عاما  2٪للمباني التي يتراوح عمرها بين  30و 60سنة  3٪للمباني التي يزيد عمرها على  60سنة• نفقــات الترميــم واإلصالحــات الرئيســية :إذا كانــت تكاليــف اإلصــاح هــي تكاليــف تعهــد أو صيانــة بالغــة،
قــد يختــار دافــع الضرائــب أن يفرقهــا علــى مــدى فتــرة تصــل إلــى  5ســنوات (ويجــب أن يســتخدم العقــار
للعيــش فيــه)
• تكاليــف الصيانــة واإلصــاح ومصاريــف التشــغيل التــي لــم يســددها املســتأجر :إذا كان عمــر املبنــى يزيــد
علــى  15عامــا ،يمكــن أيضــا لدافــع الضرائــب أن يختــار تخفيضــا ثابتــا فــي النفقــات املرتبطــة بالدخــل ،يعــادل
 35٪مــن إجمالــي مبلــغ إيــرادات اإليجــار ،بحـ ّـد أقصــى قــدره  2،700يورو/ســنة .و لكــن النفقــات واملدفوعــات
التاليــة هــي قابلــة للخصــم بالكامــل حتــى إذا اختــار دافــع الضرائــب مخطــط املعــدل الثابــت
 نفقات إدارية (الحراس ،البوابين) ضريبة األمالك والضريبة البلدية (إذا لم يدفعها املستأجر) -األقساط السنوية وفوائد الدين.

 6.3.18الضرائــب التــي تنطبــق عند إعــادة بيع العقار
إذا كان العقــار ال يــزال مقــر اإلقامــة الرئيســي ( ،)résidence principaleفلــن تطبــق ضريبــة الدخــل علــى زيــادة
القيمــة املضافــة املحتملة.
وفي الحاالت األخرى ،ستخضع القيمة املضافة للضريبة:
• كربــح مــن املضاربــة (املــادة  99مكــرر مــن قانــون ضريبــة الدخــل) ،إذا وقــع البيــع خــال أول عاميــن مــن
الشــراء – ويكــون الحــد األقصــى ملعــدل الضريبــة حوالــي 40٪
• زيــادة فــي القيمــة املضافــة (املــادة  99ثالثــا مــن قانــون ضريبــة الدخــل) إذا وقــع البيــع بعــد ســنتين –
وســتعادل نصــف معــدل الضريبــة علــى الدخــل ،وبالتالــي ســيكون الحــد األقصــى ملعــدل الضريبــة حوالــي
 .20٪ويحــق للبائــع فــي هــذه الحالــة أيضــا إعــادة تقييــم ســعر الشــراء وفقــا للتضخــم والخصــم الضريبــي
( )abattement décennalبـــ  50 000يــورو مــرة كل  10ســنوات ،والــذي يمكــن أن يضاعــف بالنســبة لألشــخاص
الخاضعيــن للضريبــة بشــكل جماعــي.
وإذا كان البائع شركة أسهم ،سوف تخضع أرباح العائدات للضريبة على دخل الشركات
( ،)impôt sur le revenu des collectivités, IRCالتــي تبلــغ حاليــا  ،21٪مــع زيــادة بنســبة ( 7٪علــى الضريبــة
وليــس القاعــدة) لصالــح صنــدوق البطالــة ،و كمــا يقتضــي الحــال ،إلــى ضريبــة بلديــة (impôt commercial
 )communalالتــي يتوقــف معدلهــا علــى البلديــة .ويمكــن القــول أن العــبء الضريبــي اإلجمالــي ســيكون
أقــل بقليــل مــن .30٪
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 4.18استئجار عقار سكني من مالك
 1.4.18ملاذا االســتئجار؟
فــي حيــن أن امتــاك منــزل هــو حلــم لكثيــر مــن النــاس ،قــد ال يكــون حلــم الجميــع .حســب العمــر ،ونمــط
الحيــاة ،ومرحلــة الحيــاة ،يشــكل التأجيــر اختيــارا ذكيــا لكثيــر مــن النــاس.
تتعدد األسباب التي تجعل األشخاص يفضلون اإليجار بدال من الشراء:
• املزيــد مــن الخيــارات :بحســب املوقــع ،قــد يكــون لألشــخاص املزيــد مــن الخيــارات كمســتأجرين .تكــون
املناطــق املركزيــة عــادة أكثــر وديــة للمســتأجر .قــد يعنــي العثــور علــى منــزل بأســعار معقولــة للشــراء
االنتقــال إلــى مناطــق أقــل رواجــا أو مركزيــة.
ّ
أقــل :عنــد االســتئجار ،قــد يتحمــل املالــك الضرائــب ،وتأميــن املنــزل ،والصيانــة ،واإلصالحــات
• تكاليــف
الكبــرى وأحيانــا الخدمــات.
• االنتقال أسهل :املرونة هي املفتاح للعديد من املستأجرين.
• تجنــب تكاليــف املعامــات الكبيــرة عنــد الشــراء و/أو البيــع ،خاصــة إذا كانــت نيــة البقــاء فــي لوکســمبورغ
أقــل مــن  5ســنوات.
عنــد اســتئجار منــزل ،يمكــن للشــخص أن يســتخدم رأس مالــه كدفعــة مقدمــة لشــراء عقــار اســتثماري،
الــذي قــد يكــون مربحــا أكثــر مــن شــراء عقــار مماثــل للعيــش فيــه.

 2.4.18ما هو متوســط ســعر االيجار؟
يتراوح متوسط سعر املتر املربع الستئجار شقة (املصدر :نومبيو :)NUMBEO
• غرفة نوم واحدة في وسط املدينة 1،365 :يورو
خارج املدينة 960 :يورو
•  3غرف نوم في وسط املدينة 2,653.85 :يورو
خارج املدينة 1,813.64 :يورو

 3.4.18مــا هي إجراءات عملية االســتئجار؟

 .1البحث عن وحدة للتأجير :انظر الفقرة 3.2.18
 .2تقديم طلب لالستئجار
بعــد معاينــة العقــار وقبــل توقيــع عقــد اإليجــار ،قــد يكــون مــن الضــروري اســتكمال طلــب اإليجــار ،وفــي هــذه
الحالــة يقــوم املالــك بتوفيــر ذلــك للمســتأجر إمــا مباشــرة أو عــن طريــق الوكيــل العقــاري .وبشــكل عــام،
يجــب أن يتضمــن ملــف الطلــب أدلــة علــى الدخــل (آخــر ثــاث قســائم الراتــب) ،واملعلومــات الشــخصية
(بطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر ،أو نســخة مــن عقــد العمــل) .وســيقوم الوكيــل و/أو املالــك بفحــص
الخلفيــة ومراجعــة املعلومــات الشــخصية واملاليــة قبــل املوافقــة أو الرفــض .بشــكل عــام ،يريــد املالــك
مــن مســتأجره املســتقبلي كســب  3أضعــاف مبلــغ اإليجــار علــى األقــل.
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 .3توقيع عقد اإليجار ()cOntrat de Bail
ينــص عقــد اإليجــار أو اتفاقيــة االســتئجار ( )contrat de bail à loyerعلــى أحــكام وشــروط اإليجــار ويتــم
توقيعــه مــن قبــل املالــك واملســتأجر.
ال ينــص القانــون علــى وجــوب أن يكــون االتفــاق ومــا يجــب أن يتضمنــه مكتوبــا (االتفاقيــات الشــفهية
صحيحــة أيضــا) ،ولكــن بشــكل عــام ســوف يــرد فــي العقــد مــا يلــي:
• اسم املالك وعنوانه وكذلك وكيله (إن وجد).
• آجال البدء واملدة والتجديد.
• مبلغ اإليجار وشروط الدفع.
• مبلغ وشكل الوديعة (نقدا على حساب املالك أو عن طريق ضمان مصرفي).
•نوع السكن (منزل ،شقة ،مسكن مختلط).
• وصف املناطق املشتركة في العمارات السكنية (.)copropriété
• وصف العقار (عدد الغرف ،املرآب ،الحديقة ،القبو).
يتــم عــادة إنشــاء عقــود اإليجــار مــن قبــل وكالــة العقــارات .يمكــن العثــور علــى نمــوذج علــى االنترنــت علــى
املوقع www.ulc.lu

املقدمة
 .4الدفوعات
ّ

• إيجار شهر واحد ( +دفعة مسبقة من األعباء اإليجارية إن وجدت).
• ضمان/عربــون اإليجــار (نقــدا أو عــن طريــق ضمــان مصرفــي) :ايجــار ملــدة أصاهــا شــهرين  +األعبــاء االيجاريــة
أو ايجــار  3أشــهر بــدون أعبــاء إيجاريــة.
• عمولــة الوكالــة :حتــى لــو كان الوكيــل قــد كلــف مــن قبــل املالــك ،يتعيــن دفــع عمولــة الوكالــة مــن قبــل
املســتأجر .يكــون املعــدل عمومــا بــدل شــهر واحــد  +ضريبــة القيمة املضافــة (.)17٪

 .5إنشاء وتوقيع جرد حيازة العقار وبيان بوصف حالته (تقرير الحالة)
الجــرد هــو قائمــة بجميــع محتويــات العقــار وتدويــن لحالــة كل عنصــر .ويشــار إليــه أيضــا باســم «تقريــر
الحالــة» .تــم تصميــم النمــوذج للمســاعدة علــى فحــص حالــة ّ
كل العناصــر قبــل أن ينتقــل املســتأجر إلــى
العقــار ومباشــرة قبــل أن يغــادره ،بحيــث يمكــن توضيــح مــا هــي األضــرار ،إن وجــدت ،التــي يجــب دفعهــا.
يمكــن كذلــك اختيــار تعييــن مق ّيــم عقــاري مســتقل.
إن األدلــة الفوتوغرافيــة علــى محتويــات العقــار وحالتــه هــي اختياريــة ،ولكنهــا فــي كثيــر مــن األحيــان تكــون
خيــار امــن وحكيم.
مــن املستحســن لــك ،كمســتأجر ،أال تتخطــى هــذه الخطــوة أبــدا! ألنــه إذا لــم يتــم ذلــك ،وفــي حالــة
نشــوب نــزاع ،يعتبــر العقــار قــد اســتلم فــي حالــة مثاليــة.
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 .6استالم املفاتيح ودفع اإليجار الشهري
يقــوم األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي عمــارة ســكنية بدفــع مقــدم لقــاء األعبــاء اإليجاريــة .مــرة فــي
الســنة ،يتوجــب علــى املالــك تقديــم بيــان يبيــن االســتهالك الشــخصي (الغــاز واملــاء ،ومــا إلــى ذلــك)
وســيتم ارجــاع املبالــغ الزائــدة واملطالبــة باملبالــغ الناقصــة.

 4.4.18إنهــاء عقد اإليجار
يشير عقد اإليجار إلى فترة اإلشعار التي يجب احترامها إلنهائه.
ومــن حيــث املبــدأ ،يجــب توجيــه رســالة مســجلة إلــى املالــك (مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك) إلعطائــه
إشــعارا بنيــة إخــاء املبانــي.
عنــد نهايــة عقــد اإليجــار ،ســتتم صياغــة جــرد اإلخــاء ومقارنتــه بجــرد الحيــازة .وفــي حــال تمكــن املالــك مــن
إثبــات أن املســتأجر مســؤول عــن بعــض األضــرار ،فإنــه يمكنــه اقتطــاع تكاليــف اإلصــاح مــن ضمــان اإليجــار.
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الفصل 19
التأمين في لكسمبورغ
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بتمركزهــا فــي قلــب أوروبــا ,فــإن لكســمبورغ هــي مركــز رئيســي للتأميــن علــى
الحيــاة عبــر الحــدود (بشــكل أساســي املنتجــات مرتبطــة الوحــدة) وإلعــادة التأميــن
املقيــد .وقــد تــم اختيــار لكســمبورغ مــن قبــل العديــد مــن شــركات التأميــن الكبــرى
كقاعــدة الطــاق منتجــات ضمــان الحيــاة لتســويقها فــي بجميــع أنحــاء أوروبــا فــي ظــل
االتحــاد األوروبــي لتوفيــر نظــام خدمــات .ذلــك لــم يكــن دائمــا بهــذا الشــكل.
خــرج التأميــن إلــى حيــز الوجــود فــي العصــور الوســطى بهــدف تأميــن التجــارة البحريــة.
ظهــر التأميــن علــى الحيــاة ألول مــرة فــي القــرن الســادس عشــر وتأميــن الحرائــق ,وهــو
النــوع األول مــن التأميــن األرضــي ,حيــث ُأطلــق بعــد الحريــق الضخــم فــي لنــدن عــام
.1666
ومنــذ نشــر أول قانــون لقطــاع التأميــن ,فــي عــام  ,1853وحتــى نهايــة الثمانينيــات,
ركــز قطــاع التأميــن فــي لكســمبورغ علــى الســوق املحليــة ,وتغطيــة مخاطــر مثــل
الحرائــق ,البــرد ,حــوادث اإلصابــات الشــخصية ووفيــات الحيوانــات واملواشــي .قبــل عــام
 ,1920تــم التعامــل مــع التأميــن فــي لكســمبورغ مــن قِ بــل شــركات تابعــة لشــركات
تأميــن أجنبيــة .ولكــن مــع نمــو الطلــب ,بــدأ دور شــركات التأميــن األجنبيــة في الســوق
املحليــة يتضــاءل ُعكــس الوضــع تمامــا بحلــول نهايــة الثمانينيــات .تجــاوز عــدد الشــركات
املســجلة فــي لكســمبورغ عــدد الشــركات التابعــة لشــركات أجنبيــة ,ويرجــع ذلــك
أساســا إلــى تطويــر حريــة تقديــم الخدمــات داخــل االتحــاد األوروبــي .بحلــول عــام 2000
تضاعــف عــدد شــركات ضمــان الحيــاة أربــع مــرات إلــى  52شــركة مقارنــة بعــدد عــام 1980
وتلعــب لكســمبورغ دورًا هامــا فــي ك ً
ال مــن مجــال التأميــن وإعــادة التأميــن .أصبــح
قطــاع التأميــن جــزءًا ال يتجــزأ مــن مركــز لكســمبورغ املالــي .يســتند الســوق املحلــي
املزدهــر والقــوي علــى اســتقراره السياســي واالقتصــادي واالســتقرار االجتماعــي,
وتوافــر الكفــاءات املاليــة املتعــددة واللغويــة والخبــرة املهنيــة ,فضـ ً
ا عــن التشــريعات
التــي تتســم باملرونــة الكافيــة لتحفيــز اإلبــداع ,وحمايــة قويــة لحقــوق املســتهلكين.
جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه البيئــة التنظيميــة املكيفــة بشــكل جيــد هــو جــودة قطــاع
التأميــن للســلطة الوزاريــة املشــرفة .)Commissariat aux Assurance (CCA ,شــروط
الترخيــص الصارمــة وااللتــزام باملعاييــر الدوليــة واألوروبيــة يســاعدان علــى ضمــان
املتانــة املاليــة لجميــع شــركات التأميــن .يتم اإلشــراف علــى جميع الشــركات العاملة
فــي قطــاع التأميــن وأنشــطتها مــن قبــل هــذه املؤسســة العامــة .أي شــخص مــادي
أو اعتبــاري يريــد القيــام بعمليــات تأميــن فــي دوقيــة لكســمبورغ الكبــرى يجــب أن
يــأذن بــه الوزيــر املســئول عــن قطــاع التأميــن .ويجــب علــى جميــع شــركات الحيــاة فــي
لكســمبورغ أن تحافــظ ,فــي جميــع األوقــات ,علــى الحــد األدنــى مــن األمــوال الخاصــة
(هامــش الســيولة املاليــة وصنــدوق الضمــان) بمــا يكفــي لتغطيــة كامــل االلتزامــات
املتعاقــد عليهــا نيابــة عــن األطــراف املؤمــن عليهــا .ومــن أجــل ضمــان أقصــى قــدر مــن
الحمايــة لحاملــي وثائــق التأميــن علــى الحيــاة فــي لكســمبورغ ,ينــص القانــون علــى
وجــوب إيــداع األصــول الكامنــة وراء األحــكام التقنيــة لــدى مؤسســة ائتمــان معتمــدة
مســبقًا مــن قبــل  .)Commissariat aux Assurance (CCAويتعيــن علــى جميــع ضامنــي
الحيــاة التوقيــع علــى اتفاقيــة اإليــداع مــع بنــك اإليــداع الــذي يجــب أن يوافــق عليــه أيضــا
.)Commissariat aux Assurance (CCA

 19.1سوق لكسمبورغ

إن نجاح قطاع التأمين في لكسمبورغ على الصعيد الدولي يرتكز على ك ً
ال من
كفاءاته الخاصة وتنوع أنشطته.
يمكن تقسيم التأمين على أنشطة الشركات إلى ثالثة فروع رئيسية أي تأمين
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غير التأمين على الحياة ,ضمان الحياة ,ك ً
ال من أعمال التأمين املباشرة ,وأعمال إعادة
تأمين األعمال.
جدول  :1عدد الشركات
2013 2010 2000 1990 1980 1970
تأمين مباشر
إجمالي

حسب
النشاط
حسب
الجنسية

38

42

60

93

96

95

الحياة

-

12

25

57

52

48

غير الحياة

-

33

32

32

41

44

مزيج (الحياة وغير
الحياة)

-

7

3

4

3

3

لكسمبورغي

2

11

35

79

80

80

فرع من شركة أجنبية
منها

فرع من شركة
أملانية
فرع من شركة
بلجيكية
فرع من شركة
فرنسية

إعادة التأمين
شركات لكسمبورغية

-

-

136

264

244

226

املصدر2 Commissariat aux Assurances 1,Statec 2013a :

 19.1.1تأمين على غير الحياة
خــال حقبــة  1960كانــت الفــروع الرئيســية بمــا ُيعــرف بعــاوة التأميــن هــي مســئولية
تأميــن الســيارات املدنيــة ,التــي أصبحــت إلزاميــة عــام  ,1932تأميــن ضــد الحرائــق
وتأميــن املســئولية املدنيــة املشــتركة .فــي بدايــة التســعينيات ,أصبحــت العديــد
مــن الشــركات القائمــة فــي لكســمبورغ التــي تتعامــل مــع املســئولية املدنيــة
البحريــة ناجحــة بشــكل فعــال فــي الخــارج ,وحققــت مايصــل إلــى ثلــث إجمالــي الدخــل
مــن التأميــن علــى غيــر الحيــاة .بعــد  15عامــا تقريبــا بــدأت بعــض الشــركات بالتخصــص
ُدوليــا فــي املشــاركة فــي املخاطــر الخاصــة املتعلقــة باألضــرار املاديــة ,املســئولية
املدنيــة والضمانــات املاليــة .وقــد تــم اعتمــاد
جدول  :2مبلغ أقساط التأمين غير الحياتي (مليار يورو)
املصدر:

Commissariat aux Assurances3, Statec 20134

شــركات التأميــن مقيــدة التوجيــه للتعامــل مــع تأميــن الكيانــات األوروبيــة والدوليــة
1
2

http://www.statistiques.public.lu/stat/tableViewer/tableView.aspx?reportid=860&if_Language=fra&maintheme=4&fldrname=7&rfpath=6
21
”L’essor du secteur de l’assurance au Luxembourg“2

1
2
3
4

31

http://www.statistiques.public.lu/stat/tableViewer/tableView.aspx?reportid=860&if_Language=fra&maintheme=4&fldrname=7&rfpath=6

”L’essor du secteur de l’assurance au Luxembourg“2

http://www.statistiques.public.lu/stat/tableViewer/tableView.aspx?reportid=860&if_Language=fra&maintheme=4&fldrname=7&rfpath=63

http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/luxembourg/2013/pDf-04-13.pdf4
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املتأصلــة فــي املجموعــات التــي تعتمــد عليهــا ,ممــا يــؤدي إلــى زيــادة أخــرى فــي
العمليــات األجنبيــة .ومــن ثــم ,فقــد بلغــت حصتهــا فــي إجمالــي دخــل أقســاط تأميــن
غيــر تأميــن الحيــاة لعــام  2010مانســبته .67%
يســتمر قطــاع التأميــن غيــر الحياتــي فــي التقــدم بســرعة منتظمــة إلــى حــد مــا وفقــا
الرتفــاع تكاليــف املعيشــة وتضخــم ســوق املركبــات فــي لكســمبورغ .ابتــداءًا مــن
عــام  2000فصاعــدًا ,بــدأ القطــاع فــي الدمــج بمــا يتعلــق بأعــداد الشــركاتز

العام

1970

1995

2000

2005

2010

2013

إجمالي غير الحياة

38

561

837

1,354

2,306

3,047

 19.1.2التأمين على الحياة
يعتبــر عقــد ضمــان الحيــاة عقــدًا يقضــي بموجبــه املؤمــن بدفــع مبلــغ مقطــوع أو
معــاش تقاعــدي لشــخص محــدد مقابــل دفــع األقســاط فــي حالــة الوفــاة أو البقــاء
علــى قيــد الحيــاة فــي تاريــخ محــدد .قــد تكــون مــدة التأميــن علــى الحيــاة دون حــدود
أو ثابتــة فــي الوقــت .وبوجــه عــام ,يتــم تعريــف املصطلــح وفقــا ملتطلبــات بلــد إقامــة
حامــل وثيقــة التأميــن .ويخضــع ضمــان الحيــاة فــي لكســمبورغ إلطــار قانونــي محــدد
واســتفادة مــن نظــام مالــي محايــد للســكان غيــر املقيميــن.
شــهد قطــاع التأميــن علــى الحيــاة عبــر الحدود-الحــدود فــي لكســمبورغ طفــرة
مبهــرة فــي بدايــة التســعينيات مــع إنشــاء الســوق لالتحــاد األوروبــي واعتمــاد قانــون
لكســمبورغ لتوجيهيــن أوروبييــن يمنحــان ســكان أوروبــا نظــام «حريــة الخدمــات» (,)FoS
يســمح ألي شــركة تأميــن أنشــئت فــي دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي ببيــع
منتجاتهــا فــي جميــع الــدول األعضــاء األخــرى فــي االتحــاد األوروبــي ,مــع وجــود بعــض
القيــود فــي الــدول األعضــاء فــي املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة دون الحاجــة إلــى
فتــح فــرع محلــي .ومــع تبايــن الحواجــز التجاريــة وشــعور املســتثمرين األجانــب بالضيــق
بســبب صغــر حجــم الســوق املحليــة ,إلــى جانــب ضــرورة تبــادل املخاطــر ,كان األثــر
علــى قطــاع التأميــن علــى الحيــاة فــي لكســمبورغ هائــا.
جدول  :3مبلغ أقساط الحياة (مليار يورو)
العام
إجمالي الحياة
املصدر:

1960

1970

2

5

1995 1990 1980
117 22

2000

6,020 2,668

2005

2010

2013

19,800 22,385 9,831

Commissariat aux Assurances, Statec 2013

منــذ بدايــة الثمانينيــات ,ارتفــع إجمالــي دخــل قســط التأمين باســتمرار بمعدل متوســط
قــدره  18%ســنويا بين عــام  1980و.1990
بيــن عــام  1990و 2000أنشــأت العديــد مــن املنظمــات الدوليــة شــركات تابعــة فــي
لكســمبورغ والتــي تخصصــت فــي حيــاة التجــارة األوروبيــة  .FoSوفــي كانــون األول /
ديســمبر  ،1994قامــت الحكومــة بنقــل الجيــل الثالــث مــن توجيهــات االتحــاد األوروبــي
إلــى قانــون وطنــي ،ووضعــت البلــد كأول مركــز حقيقــي أوروبــي للتأميــن علــى الحيــاة
ومرشــح تســويق منتجــات التأميــن عبــر الحــدود .إن دخــل األقســاط الــذي تحقــق خــارج
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البــاد انفجــر حرفيــا بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ  % 58بيــن عامــي  1990و  .2000وفــي
الفتــرة مــن عــام  1990إلــى عــام  2010تضاعــف عــدد الشــركات التــي تراوحــت بيــن
 25إلــى  52شــركة .وخــال العقــد األول مــن عــام  ،2000ظلــت عقــود التأميــن علــى
الحيــاة فــي لوكســمبورغ ،ســواء أكانــت إمــا منتجــا للتأميــن أو أداة ادخــار مناســبة،
جذابــة بالنســبة للعمــاء عبــر الحــدود ولكــن أيضــا بالنســبة للعمــاء املصرفييــن فــي
لكســمبورغ .ونظــرا للتنــوع املتزايــد فــي مجموعــة املنتجــات املعروضــة ،مثــل مــا
يســمى املنتجــات املرتبطــة بالوحــدة ،والتــي يمكــن ربطهــا إمــا بصناديــق االســتثمار
الخارجيــة املــدارة مــن قبــل مديــري األصــول املعتمــدة والصناديــق الجماعيــة الداخليــة
أو بصناديــق مخصصــة للتأميــن علــى الحيــاة الحيــاة ،تتــراوح بيــن أكثر األدوات املناســبة
لنقــل امللكيــة أو إدارة األصــول .ويســتمر إجمالــي دخــل األقســاط بالتزايــد مــن 6
مليــارات يــورو ( )2000إلــى  22مليــار يــورو (.)2010
الســوق املحليــة ال تتخلــف مــع التقــدم مــن  )2000( 0.35إلــى  1.36مليــار يــورو (.)2010
وقد اســتقرت حصتها في إجمالي الدخل بنحو  .٪6غالبية زبائن شــركات لوكســمبورغ
هــم مــن ســكان الــدول املجــاورة (بلجيــكا وأملانيــا وفرنســا) ولكــن أيضا مــن إيطاليا.
جدول  :4األقساط حسب الدولة (مليار يورو)
السنة
إجمالي العمليات
العمليات الخارجية
بلجيكيا
إيطاليا
أملانيا
فرنسا
عمليات لكسمبورغية
نسبة العمليات الخارجية
املصدرCommissariat aux Assurances, Statec 2013 :

2000
6,020
5,675
2,653
1,079
392
515
345
94%

1995
2,668
2,508
2,081
227
6
38
160
94%

2005
9,831
9,341
3,804
1,258
449
1,688
490
95%

2010
22,385
21,021
7,640
3,125
2,851
1,490
1,364
94%

ومــن املثيــر للدهشــة أن قطــاع التأميــن علــى الحيــاة بشــكل عــام لــم يتأثــر بشــكل
كبيــر باألزمــة املاليــة فــي عــام  ،2008وأن دخــل قســط التأميــن اســتمر فــي االزديــاد
علــى جميــع املســتويات .وعــاوة علــى ذلــك ،فــي الســعي للحصــول علــى منتجــات
اســتثمارية أقــل خطــورة ،فــإن العديــد مــن املســتثمرين ،فقــدوا الثقــة فــي األســواق
املاليــة ،حيــث قامــوا بإعــادة اكتشــاف منتجــات الحيــاة «الكالســيكية» ،مــع معــدل عائــد
مضمــون ،علــى حســاب املنتجــات املرتبطــة بالوحــدة التــي يجــب علــى املؤمــن عليــه
تحمــل مخاطــر أداء األداء املعاكــس.
الجدول  :5األقساط حسب أنواع املنتجات (بمليار يورو)
العام

1995

2000

2005

2010

اإلجمالي

2,668

6,020

9,831

22,385

املنتجات بالوحدة

2,241

5,210

8,133

15,056

نسبة اإلجمالي

84%

87%

83%

67%

املنتجات الكالسيكية

427

810

1,698

7,329

16%

13%

17%

33%

نسبة اإلجمالي
 Commissariat aux Assurancesاملصدر:
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وبإطارهــا التنظيمــي الخــاص ،وقبولهــا العــام فــي كل أنحــاء أوروبــا وعلــى املســتوى
الدولــي ،فضــا عــن مرونتهــا الكبيــرة فيمــا يتعلــق بتعييــن املســتفيدين ،فــإن ضمــان
الحيــاة هــو األداة املثاليــة للتخطيــط العقــاري ونقــل الثــروة عبــر التجمعــات .ويجــوز
لصاحــب البوليصــة تحديــد توقيــت نقــل الثــروة ومســتوى الرقابــة التــي يرغــب فــي
االحتفــاظ بهــا علــى األصــول التــي يتــم نقلهــا.
ويحــق للمقيــم األوروبــي أن يختــار إبــرام عقــد لضمــان الحيــاة ،بصــورة شــرعية تمامــا،
مــع شــركة التأميــن التــي يختارهــا ،ســواء كانــت تلــك الشــركة فــي بلــد إقامتــه أو فــي
دولــة عضــو أخــرى .وبالتالــي فــإن العميــل يســتفيد مــن مجموعــة أوســع بكثيــر مــن
املنتجــات ،مــن حيــث التكلفــة والجــودة ،ممــا يســمح لــه  /لهــا الختيــار املنتــج األنســب
لظروفــه الشــخصية .وبالتــوازي مــع تنظيــم املجتمــع ،يجــب علــى شــركات التأميــن
أيضــا أن تحتــرم األحــكام التشــريعية الوطنيــة املختلفــة ،ســواء التنظيميــة أو املاليــة،
التــي ُتطبــق فــي بلــد إقامــة وثيقــة التأميــن ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بمبــادئ حمايــة
املســتهلك(أي األحــكام العامــة فــي بلــد إقامــة حامــل البوليصــة).
وتســهم عقــود التأميــن علــى املعاشــات التقاعديــة أيضــا إلــى حــد كبيــر فــي ارتفــاع
غلــة قطــاع التأميــن .وهنــاك ثالثــة أنــواع مــن آليــات املعاشــات التقاعديــة ينــص عليهــا
القانــون مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الشــركات املتعــددة الجنســيات الراغبــة فــي تقديــم
خطــط معاشــات منســقة ملوظفيهــا العاملييــن .وكبديــل لذلــك ،تعــد أداة تجميــع
صناديــق املعاشــات التقاعديــة ،وعقــود التأميــن الجماعــي ،وصناديــق املعاشــات
التقاعديــة خيــارات أخــرى مثيــرة لالهتمــام بالنســبة للمنظمــات املتعــددة الجنســيات.
أقصى قدر من الحماية
ومنــذ عــام  ،1991تخضــع جميــع الشــركات فــي قطــاع الحيــاة فــي لكســمبورغ لســرية
مهنيــة .وقــد أدخــل قانــون التأمين الصادر في ديســمبر ،1991بصيغته املعدلة ،مفهوم
«امتيــازات فائقــة» ، ،الــذي يمنــح حاملــي وثائــق التأميــن علــى الحيــاة فــي لكســمبورغ
قــدرة الدائنيــن األولييــن التفضيلييــن لشــركة التأميــن علــى األصــول الكامنــة وراء
األحــكام التقنيــة ويفــرض علــى شــركات الحيــاة واألطــراف ذات الصلــة شــرط «الحفــاظ
علــى ســرية املعلومــات الســرية التــي ُتكفــل لهــم فــي ســياق النشــاط املهنــي».

 19.1.3إعادة التأمين
قبــل عــام  1984كانــت إعــادة التأميــن غيــر موجــودة تقريبــا فــي لوكســمبورج .ومــع
ذلــك ،وفــي محاولــة لتشــجيع تطويــر العمليــات الدوليــة ،وضعــت ســلطات لكســمبورغ
فــي عــام  1984إطــارا قانونيــا لقطــاع إعــادة التأميــن  ،ممــا خلــق بيئــة مؤاتيــه دفعــت
العديــد مــن مجموعــات الخدمــات املاليــة إلــى اختيــار لكســمبورغ كمركــز للتوزيــع
ملنتجاتهــا فــي جميــع أنحــاء االتحــاد األوروبــي .وهــم ينتمــون إلــى مجموعــات متعــددة
الجنســيات ويضمنــون املخاطــر الخاصــة بشــركاتهم الخاصــة ،وهــو حــل مثالــي آخــر.
وبحلــول عــام  ،1990ظهــرت  136شــركة يحكمهــا قانــون لكســمبورغ ،ومنــذ ذلــك الحيــن
تضاعــف عددهــا تقريبــا .وبمــا أن املالكيــن يغطــون مخاطــر الشــركات التــي تنتمــي إلــى
منظمــات متعــددة الجنســيات ،فــإن الدخــل املتميــز ينبــع أساســا مــن الخــارج (،)٪95
ويتجــاوز اآلن بشــكل كبيــر دخــل القطاعــات غيــر حيــوي بمــا يقــرب مــن  8مليــارات يــورو
فــي عــام .2010
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جدول : 6املدخوالت ( ب املليار يورو)
السنة

1995

2000

مجموع العمليات

1,956

2,841

العمليات في الخارج

-

2,631

2005

2010
7,900

2,826

7,480

العمليات في لكسمبورغ

-

210

415

420

نسبة العمليات في
الخارج

-

83%

87%

95%

شكل  : 1بلد املنشأ للشركة األم ()2010

املصدر Commissariat aux Assurances : :

 19.2مركز أعمال التأمين في محيط لوكسمبورغ
االقتصادي

بفضــل التطويــر املســتمر ألعمــال التأميــن علــى مــدى العقديــن املاضييــن ،أصبــح
قطــاع التأميــن أحــد الركائــز الرئيســية لســوق لوكســمبورغ املالــي .يتــم توليــد ٪90
مــن إجمالــي دخــل األقســاط فــي الخــارج ،ممــا قــد يــؤدي إلــى التفكير في أن مســتوى
النشــاط فــي لكســمبورغ يختلــف باختــاف األداء االقتصــادي للــدول املجــاورة ويؤثــر
علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي بدرجــة أقــل مــن القطاعــات األخــرى التــي تركــز أكثــر
علــى االقتصــاد الوطنــي .ولكــن تطــور قطــاع التأميــن مــع املركــز املالــي وحصتــه فــي
نمــو القيمــة املضافــة للمركــز املالــي مــن  ٪4.6عــام  1995إلــى  ٪9.8عــام  2010فــي
حيــن ارتفعــت حصتــه فــي االقتصــاد الكلــي مــن  ٪1إلــى  . ٪2.6نتائــج قطــاع التأميــن
فــي لوكســمبورغ لعــام  2014ممتــازة وتؤكــد أعلــى أداء للقطــاع فــي . Grand Duchy
وشــهدت صناعــة التأميــن فــي لوكســمبورغ زيــادة بنســبة  ٪19تقريبــا فــي صافــي
املدخــوالت إلــى  26.87مليــار يــورو فــي عــام  ،2014مــع نمــو مدفــوع إلــى حــد كبيــر
بزيــادة قدرهــا  ٪21فــي عــاوة املعيشــة .وارتفعــت األعمــال غيــر الحياتيــة بنســبة أقــل
بقليــل مــن  ٪5فــي العــام املاضــي .وبلــغ عــدد العامليــن فــي التأميــن فــي نهايــة
301

العــام  4.443شــخصا ،أي بزيــادة طفيفــة عــن  12شــهرا ســابقة.
جدول  : 7التأمين في االقتصاد اللوكسمبورغي
السنة

1995

2000

2005

2010

القيمة املضافة (بليون يورو)
في قطاع التأمين على
األسعار الحالي aD
نسبة التأمين في القطاع
املالي
نسبة التأمين في االقتصاد

140

370

724

948

4,6%

7,5%

10,4%

9,8%

1.0%

1.9%

2.7%

2.6%

التوظيف
مجموع العمالة في
لوكسمبورغ
نسبة التأمين في القطاع
املالي
نسبة التأمين في االقتصاد

1,240

2,170

2,612

3,252

5.5%

7.1%

7.7%

7.9%

0.6%

0.8%

0.8%

0.9%

املصدر)Statec, National Accounts (tables E.2304 and E.2309 :

بفضــل أنشــطتها الدوليــة ،تجــاوزت أعمــال التأميــن علــى الحيــاة األعمــال غيــر املتعلقــة
بالحيــاة مــن حيــث العمالــة والقيمــة املضافــة.

19.3

الحاجة للتأمين

تنتهــي معظــم وثائــق التأميــن علــى أســاس طوعــي ،ولكــن بعضهــا إلزامــي .وفــي
لوكســمبورج ،يمكــن تقســيم التأميــن اإللزامــي إلــى  5فئــات رئيســية مــع فئــات
فرعيــة مختلفــة ،أي:
·وسائل النقل
o oاملركبات
o oالنقل الجوي
o oسفر موظفي الخدمة املدنية
·نشاطات احترافية
o oاملهندسين املعماريين واملهندسين االستشاريين
o oفندق األعمال
o oوكاالت السفر
o oوسطاء التأمين
o oاملحامين
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o oاألطباء
o oوكاالت العقارات
o oاملهنيين في قطاع التأمين (بسا)
·الرياضة
o oالصيد
o oالقفز باملظلة
o oمنظمي األحداث الرياضية
o oالهوايات الحرفية
·البيئة
o oالدراسات البيئية واإلشراف
o oمحركات تعميل باإلشعاع املؤين
o oمعالجة النفايات
o oمواقع جمع النفايات غير املحلية.
جدول  : 8مقارنة القطاعات الفرعية الثالثة للتأمين
التأمين

الحياة

السنة
عدد الشركات
(باستثناء الشركات
املختلطة)
مجموع العمالة في
لكسمبورغ
القيمة املضافة ( بليون
يورو)
عالوات (مليار يورو)
األحكام التقنية (مليون
يورو)

1995

2000

45

52

350

1,822

44

556

78

2,668

22,385

561

2,306

4,835

88,140

1,095

2,551

املصدر CAA and Statec, National accounts :

·متنوع
o oالكالب
o oخدمات السوق الداخلية
o oخدمات الشباب التطوعية
o oاإلقامة الشباب أو زوج الناس.
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غير الحياة
1995

إعادة

2010

1995

2010

41

234

244

849

1,377

19

53

227

18

165

1,956

7,900

5,659

34,902
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 19.3.1التأمين ضد املسؤولية املدنية
فــي الحيــاة اليوميــة ،يعتبــر التأميــن ضــد املســؤولية املدنيــة واحــد مــن األساســيات.
وعلــى الصعيــد العاملــي ،تتكــون «املســؤولية» مــن التــزام بدفــع تعويــض عــن األضــرار
التــي لحقــت بأطــراف ثالثــة دون قصــد .ومــع ذلــك يجــب التمييــز بيــن:
·تأمين املسؤولية الشخصية ،خاص أو مهني
·تأمين طرف ثالث على املركبات
يعتبــر التأميــن علــى املســؤولية الشــخصي ”Responsabilité Civile“ ,ليــس إلزاميــا
فــي لكســمبورغ؛ فإنــه يشــمل عمومــا أي شــخص يعيــش فــي نفــس أســرة املؤمــن
عليــه ،علــى أســاس دائــم ،وينطبــق علــى األنشــطة القياســية مثــل املشــاة ،والــدراج
أو رياضــي .قــد يتــم تضميــن التأميــن ضــد املســؤولية املدنيــة الخاصــة فــي حزمــة
التأميــن علــى املنــزل.
التأميــن علــى املركبــات مــن طــرف ثالــث يعتبــر إلزامي في لكســمبورغ .علــى الصعيد
العاملــي ال يســمح بمحــرك فــي أي منطقــة عامــة أو منطقــة خاصــة مفتوحة للجمهور
مــا لــم يتــم تغطيــة مســؤوليته مــن خــال طــرف ثالــث .يتــم اعتمــاد تأميــن الســيارات
مــن طــرف ثالــث مــن خــال إصــدار «البطاقــة الخضــراء» ،واملعــروف أيضــا باســم شــهادة
التأميــن علــى الســيارات الدوليــة .وهــي وثيقــة معتــرف بهــا دوليــا والتي تعمــل كدليل
يمكــن إثباتــه مــن التأميــن علــى الســيارات مــن خــال طــرف ثالــث فــي حالــة وقــوع
حــادث علــى الطــرق.
إلــى جانــب ذلــك ،يجــب علــى أي حامــل ســيارة يرغــب فــي تســجيل ســيارته مــع املركــز
الوطنــي للرقابــة ( )SNCT, Societé Nationale de Contrôle Techniqueأن يمتلــك مثــل هــذه البطاقــة
الخضــراء .وملزيــد مــن املعلومــات عــن إجــراءات التســجيل ،يرجــى االطــاع علــى الفصــل
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 19.3.2التأمين على السيارات
التأميــن علــى الســيارات.يعتبر تاميــن أساســي ألصحــاب الســيارات  .وينصــح أي
صاحــب ســيارة بشــكل بالتســجيل فــي بوليصــة التأميــن علــى الســيارات ،والتــي
تغطــي علــى األقــل املخاطــر القياســية مثــل النــار والســرقة وكســر الزجــاج لوحــة.
هنــاك خيــارات غيــر محــدودة تقريبــا لتغطيــة األمتعــة باإلضافــة إلــى املمتلــكات
الخاصــة ،اكسســوارات الســيارات واألضــرار الناجمــة عــن البــرد أو التخريــب أو مــن خــال
التصــادم مــع الحيوانــات البريــة ،ومــا إلــى ذلــك يمكــن تلبيــة أي شــرط فــردي وفقــا
للميزانيــة املتاحــة .عمومــا أصحــاب الســيارات التــي يتــم شــراؤها حديثــا يختــارون
التأميــن الشــامل علــى الســيارات  ،علــى األقــل ملــدة ثــاث إلــى أربــع ســنوات.
ويتــم تقديــم مجموعــة مــن الضمانــات املمتــدة بأســعار تفضيليــة مثيــرة لالهتمــام.
فــي لوكســمبورج يرتبــط قســط التأميــن علــى الســيارات بنظــام  bonus-malusالــذي
يعكــس تاريــخ املطالبــات وفقــا لســلوك الســائق ويســمح بتعديــل التعريفــات فــي
خطهــا .إذا لــم يحــدث أي حــادث علــى مــدى فتــرة معينــة ،يتــم تخفيــض معــدل القســط
املســتحق ،والعكــس بالعكــس.
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 19.3.3تأمين السكن
التأمين الهام الثالث هو التأمين على السكن.
يغطــي هــذا التأميــن الضمانــات األساســية لألســرة بأكملهــا .تأميــن الحرائــق يغطــي
الخســائر واألضــرار الناجمــة عــن الحريــق أو البــرق أو االنفجــار .وترتبــط أقســاط التأميــن
عــادة بمؤشــر تكلفــة املعيشــة؛ مــن الواضــح أن حجــم وقيمــة اإلقامــة لهــا أيضــا تأثيــر
علــى القســط املســتحق.
وتعتمــد املســؤوليات املعنيــة علــى مــا إذا كان املؤمــن عليــه هــو مالــك أو مســتأجر
املســكن املؤمــن عليــه .فــي لوكســمبورج ،ليــس االشــتراك فــي التأميــن للمســتأجر
إلزاميــا؛ ولكــن يــكاد ال يقبــل أي مالــك عقــار مســتأجر غيــر مؤمــن ضــد األضــرار التــي
يســببها أو يحــدث تدهــور بنايــة لديــه.
ويتعــرض الســكن وســكانه ملخاطــر أكبــر بكثيــر مــن خطــر الحريــق ،وبالتالــي فــإن
شــركات التأميــن تقــدم مجموعــة كاملــة مــن اإلمكانــات لضمــان عــدم التعــرض لهــا
علــى ســبيل املثــال الســطو ،والعواصــف ،وأضــرار أنابيــب امليــاه ،وكســر الزجــاج ،والضــرر
الكهربائــي ،ومــا إلــى ذلــك ،والتــي يمكــن مــرة أخــرى أن تمتــد مــن خــال جميــع أنــواع
الضمانــات الخاصــة التــي تغطــي املســاعدة واملشــورة القانونيــة وتكاليــف اإلنقــاذ ،ومــا
إلــى ذلــك .يمكــن أن تكــون التأمينــات مكيفــة تمامــا مــع االحتياجــات الشــخصية .ومــرة
أخــرى يمكــن الجمــع بيــن هــذه املنتجــات ،ممــا يســمح التغطيــة الشــاملة بأســعار
تنافســية.

 19.3.4التأمين الشخصي
بالنســبة لبوليصــة التأميــن الشــخصية تتضمــن ضمانــة فــي حالــة الوفــاة ،يحق لشــركة
التأميــن الحصــول علــى معلومــات حتــى تتمكــن مــن تقييــم املخاطر القائمــة أو معرفة
ســبب وفــاة الشــخص املؤمــن عليــه .اعتمــادا علــى نــوع التأميــن ،يجــوز أيضــا طلــب
تقريــر طبــي مــن قبــل شــركة التأميــن .وتغطــي وثيقــة التأمين ضد اإلصابات الشــخصية
جميــع أفــراد األســرة مــن مخاطــر الحــوادث املنزليــة ســواء أثنــاء أوقــات الفــراغ أو الســفر
أو املدرســة أو فــي الشــارع أو فــي املنــزل أو بعــد االعتــداء أو الكــوارث الطبيعيــة أو
الكــوارث التكنولوجيــة .وهــي تحمــي مــن العواقــب املاليــة لحــادث شــخصي قــد يــؤدي
فــي أســوأ الحــاالت إلــى عجــز دائــم وفقــدان نوعيــة الحياة.يغطــي التأميــن علــى الســفر
حــوادث مثــل فقــدان أو ســرقة أو تلــف األمتعــة ،وإلغــاء الرحــات واملســاعدة فــي
املنــح والرعايــة الطبيــة .ويمكــن دمجهــا مــع أي تأميــن اختيــاري يغطــي علــى ســبيل
املثــال معــدات الترفيــه واألشــياء الثمينــة وتقديــم املســاعدة واملشــورة فــي جميــع
أنحــاء العالــم .ويمكــن للمغتربيــن أيضــا أن يجــدوا تغطيــة تأمينيــة محــددة مصممــة
خصيصــا لطريقــة حياتهــم.
وفــي لوكســمبورج ،تغطــي الرعايــة الصحيــة إحــدى مكاتــب الصحــة فــي the Caisse
 )Caisses de Maladie( .)Nationale de Santé (CNSوينتمــي املوظفــون عمومــا إلــى
مكتــب الصحــة الخــاص للموظفيــن ( . )Caisse de Maladie des Employés Privésإال أن
الرســوم الطبيــة قــد تتجــاوز املبالــغ التــي يغطيهــا صنــدوق التأميــن الصحــي القانونــي؛
هــذا هــو الســبب للتوصيــة ب  . concludingacomplementaryوتمنــح التأمينــات الصحيــة
اإلضافيــة مســتوى أعلــى مــن الخدمــات ،وتغطــي تكاليــف العيــادات الخارجيــة ونفقــات
االستشــفاء ،ومــا إلــى ذلــك.
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 19.3.5تأمين الحياة
والهــدف الرئيســي مــن تأميــن الحيــاة هــو الحمايــة مــن بعــض املخاطــر .ومن ثــم يحمي
املؤمــن عائلتــه مــن العواقــب املاليــة املحتملــة التــي قــد تنجــم عــن وفاتــه .وهــو
تأميــن لألقــارب مــن الدرجــة األولــى .ويهــدف التأميــن الــذي يغطــي حالــة الوفــاة إمــا
إلــى تغطيــة أســرة املتوفــى مقابــل خطــر الوفــاة املتوقعــة أو حماية رهن الســداد .وال
يــزال ضمــان الحيــاة فــي بــؤرة املناقشــات بشــأن نظــام املعاشــات التقاعديــة القانونــي
القائــم .وفــي مواجهــة احتمــال إعســار النظــام العــام ،وفــرت الحكومــة مزايــا ضريبيــة
للتأميــن علــى التقاعــد.
وأصبحــت الركائــز الثــاث للتأميــن علــى التقاعد تحظى بشــعبية كبيــرة ،وكانت الدعامة
األولــى هــي نظــام املعاشــات التقاعديــة القانونيــة .وتمثــل الركيــزة الثانيــة مخططــات
املعاشــات التقاعديــة التــي يقدمهــا مديــرو الشــركات ،والركيــزة الثالثــة تتعلــق بخطــة
التقاعــد الفرديــة .وأخيــرا ،ونظــرا لجــودة االدخــار ،فــإن ضمــان الحيــاة أكثــر وأكثــر تمشــيا
مــع املنتجــات املصرفيــة التــي تقــدم بدائــل اســتثمارية مختلفــة مثيــرة لالهتمــام
يمكــن تقســيمها إلــى أربــع فئــات كبيــرة علــى التوالــي تغطــي أحــداث املــوت والتقاعد
واالدخــار واالســتثمار.
هــذه هــي مــا يســمى بمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة الكالســيكية .ومــع ذلــك،
فقــد نشــأ جيــل جديــد مــن املنتجــات وهــو راســخ .فــي حيــن أن التأميــن علــى الحيــاة
الكالســيكية يوفــر تغطيــة بأســعار فائــدة ثابتــة ،ســواء كانــت مرتبطــة بالربــح أم ال،
شــهد الجيــل الجديــد تطويــر منتجــات أكثــر تطــورا مثــل:
·ضمانات الحياة بمعدالت مضمونة ومخاطر في الصندوق األساسي ،أو
·عقود التأمين املرتبطة بالوحدة ،مع وجود خطر من قبل صاحبها
منتــج ضمــان الحيــاة مــع معــدل فائــدة مضمــون هــو عقــد رســملة علــى أســاس نهــج
مالــي تمامــا .يتــم وضــع املــال علــى أســاس متوســط أو طويــل األجــل ويتــم اســتثماره
فــي أي صنــدوق مملــوك لشــركة التأميــن أو صنــدوق خارجــي .ويعتمــد العائــد علــى
أداء األصــول املســتثمرة واألربــاح املحققــة .كمــا يمكــن االشــتراك في عقود االســتثمار
ذات معــدل مضمــون أو بــدون تغطيــة.
ويرتبــط ضمــان الحيــاة املرتبــط بالوحــدات بصناديــق االســتثمار .وال تســتثمر أقســاط
املدخــرات بعملــة مناســبة ولكــن فــي أجــزاء مــن صناديــق االســتثمار أو غيرهــا مــن
القيــم القابلــة للتحويــل .وتســمى هذه األجــزاء وحدات الحســاب .وباملقارنة مع منتجات
التأميــن علــى الحيــاة الكالســيكية ،يتحمــل صاحــب املشــروع مخاطــر اســتثماره ،وال
يضمــن العائــد علــى االســتثمار ،بينمــا يضمــن العائــد بالنســبة للمنتجــات الكالســيكية
الحــد األدنــى مــن ســعر الفائــدة التقنــي الــذي تحــدده الجهــة التنظيميــة واملشــاركة
املحتملــة فــي املكاســب املحققــة.
ويجــوز لشــركة التأميــن أن ترفــض االشــتراك فــي بوليصــة تأميــن علــى الحيــاة إذا اعتبــر
التعــرض للمخاطــر مرتفعــا جــدا .وألن مبلــغ املــال املعنــي يمكــن أن يكــون مهمــا جــدا،
يجــب علــى شــركة التأميــن أن تصــر علــى تلقــي أكبــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات
التفصيليــة عــن صاحــب الوثيقــة ،ســواء كان ذلــك فيمــا يتعلــق بوضعــه املالــي ،أو
عمــره ،أو صحتــه ،أو أســرته ،ومــا إلــى ذلــك.
غســل األمــوال هــو عامــل مهــم آخــر يدفــع للمزيــد مــن االستفســارات ،والتــي قــد تبــدو
فــي بعــض األحيــان مملــة ولكــن فــي الواقــع تخــدم الحمايــة املثلــى للمشــتركين
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فــي تأميــن ضمــان الحيــاة.
إلــى جانــب وظيفتهــا األصليــة املتمثلــة فــي تغطيــة النــاس ضد الخســائر التــي تكبدها
مــن خــال التحامــل ،يوفــر التأميــن فــي الوقــت الحاضــر مجموعــة كبيــرة مــن املزايــا
والحلــول املرنــة التــي تلبــي االحتياجــات واألوضــاع الفرديــة .وهــو يتيــح الوصــول إلــى
املســاعدة املهنيــة واملشــورة لألطفــال وأوليــاء أمورهــم وحيواناتهــم األليفــة ،وكبــار
الســن واألســر والعمــال واملتقاعديــن واملغتربيــن ،فــي حياتهــم الخاصــة وكذلــك فــي
بيئتهــم املهنيــة .ال يــكاد يوجــد أي ملــف شــخصي ال يمكــن لشــركة التأميــن التعامــل
معــه.

 19.4الضرائب
ومــن الناحيــة املاليــة ،فــإن عقــد ضمــان الحيــاة فــي لوكســمبورغ محايــد تمامــا
بالنســبة لألفــراد غيــر املقيميــن .وال تفــرض ضرائــب فــي لكســمبورغ علــى أقســاط
التأميــن وال األربــاح الرأســمالية املحققــة عنــد تســليم العقــد أو اســتحقاقه وال حصيلــة
الوفــاة املدفوعــة للمســتفيدين .وفــي ســياق وحــدات الحســابات املرتبطــة بوثائــق
التأميــن علــى الحيــاة فــي لوكســمبورغ ،يتــم إعــادة اســتثمار الفوائــد وأربــاح األســهم
واملكاســب اإلجماليــة ألي ضريبــة .والضرائــب املطبقــة علــى كل مــن حاملــي
الوثائــق واملســتفيدين مــن عقــد ضمــان الحيــاة فــي لكســمبورغ هــي تلــك الخاصــة
ببلــد إقامتهــم .ويســتفيد ضمــان الحيــاة عمومــا مــن املعاملــة الضريبيــة املواتيــة
فــي معظــم البلــدان األوروبيــة .ولذلــك فــإن عقــود لوكســمبورغ مصممــة لالمتثــال
للمتطلبــات القانونيــة واملاليــة لبلــد إقامــة حامــل الوثيقــة.

 19.5املعاشات التقاعدية التكميلية والتأمين الطبي
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتخدم التأميــن أيضــا أكثــر فأكثــر كفوائــد للموظفيــن وكأداة
إلدارة املخاطــر.
كجــزء مــن اســتحقاقات املوظفيــن ،تقــدم العديــد مــن الشــركات معاشــا تقاعديــا وتأمينا
طبيــا إمــا لجميــع املوظفيــن وأســرهم أو ملجــرد املوظفيــن األساســيين وأســرهم .بمــا
أن هــذه السياســات عــادة مــا تكــون مكتوبــة كسياســات جماعيــة ،فــإن تكلفــة كل
موظــف أقــل دائمــا تقريبــا مــن تكلفــة التأميــن املعــادل إذا طلــب ذلــك كل موظــف
علــى أســاس خــاص .هــذا االقتصــاد مــن الحجــم يســمح للشــركات بتوفيــر الفوائــد التــي
تولــد الــوالء بتكلفــة أقــل مــن التكلفــة التــي يمكــن لألفراد شــراؤها من تلقاء أنفســهم.
بالنســبة للعديــد مــن الشــركات أيضــا ،فــإن بعــض املوظفيــن هــم مــن األصــول الهامــة،
وخســارتهم ســيكون لــه عواقــب تجاريــة خطيــرة .ولذلــك ،فــإن هــذه الشــركات تختــار
التأميــن علــى املوظفيــن الرئيســيين لحمايــة أنفســهم فــي حــال إصابــة املوظــف أو
قتلــه .وفــي هــذه الحــاالت يكــون املســتفيد الــذي يحصــل علــى الدفــع هــو الشــركة
نفســها.

 19.6تأمين املسؤولية املهنية
املســؤولية هــي االلتــزام القانونــي الــذي يقــع علــى كل شــخص لتقديــم تعويــض
عــن الضــرر أو اإلصابــة التــي يســببها (بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) لطــرف ثالــث.
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غيــر أن املســؤولية املهنيــة هــي شــكل املســؤولية التــي يتــم االحتجــاج بهــا عندمــا
يتســبب النشــاط التجــاري للشــركة فــي خســارة .وهــو ليــس إلزاميــا ولكنــه يوصــى بــه
بشــدة .تغطــي املســؤولية املهنيــة املســؤولية القانونيــة للشــركة تجــاه الغيــر .ويتم
التأميــن علــى أي مطالبــة بالتعويــض عــن خســارة ماليــة ناتجــة عــن إهمــال أو خطــأ أو
إغفــال مــن جانــب أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة أو املوظفيــن.

 19.7تأمين املدراء واملسؤولية
يحمي التأمين أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين من أي خسارة ناتجة عن اإلجراءات
القانونية املتخذة ضد مدير أو مسؤول عن خطأ ارتكب أثناء أداء واجباتهم.
في جميع أنحاء العالم ،تبين التشريعات األخيرة وقرارات املحاكم أن املديرين و
مسؤولين الشركات غالبا ما يواجهون مطالب بالتعويض عن األضرار .لذلك قد تختار
الشركات توفير التأمين للموظفين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة لحماية هؤالء
األفراد من مخاطر الخسارة املالية في حال رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل
العمالء أو املساهمين أو غيرهم من الشركات  /الكيانات الفردية التخاذ إجراءات في
سياق نشاطهم التجاري للشركة.
املصادر
·	 ACA Insurance Day 2012, 50 ans
”·	 STATEC 2013 “L’essor du secteur de l’assurance au Luxembourg
http://www.statistiques.public.lu/cata- logue-publications/luxem)bourg/2013/PDF-04-13.pdf (tableaux & graphiques
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الفصل 20
تعزيز الحياة العلمية
والتقنيات النظيفة في

لكسمبورغ
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تماشــيا مــع هدفهــا املتمثــل فــي مواصلــة تنميــة اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة،
تقــوم لكســمبورغ بزيــادة جهودهــا فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا .ومــن أجــل تحقيــق
نمــو اقتصــادي مســتدام ،ينبغــي أن تتوافــر هــذه الجهــود فــي إطــار دورة فعالــة ،تترجــم
فيهــا نتائــج البحــوث إلــى قيمــة اقتصاديــة قابلــة للتطبيــق وملموســة ،وبالتالــي
تصبــح قيمــة مضافــة للســكان بشــكل عــام
فــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،كشــفت وزارة االقتصــاد فــي أغســطس  2012النقــاب
عــن خطــة عمــل للتكنولوجيــا النظيفــة ،والتــي تواصــل تحســين مكانــة لوكســمبورغ
كمــكان رئيســي ألنشــطة البحــث والصناعــة واالســتثمار فــي قطاعــي علــوم الحيــاة
والتكنولوجيــا النظيفــة .تركــز االســتراتيجية علــى القيمــة االقتصاديــة للجهــود البحثيــة
مــن خــال االســتفادة مــن الكفــاءات األساســية القائمــة واالســتفادة مــن املزايــا
التنافســية للكســمبورغ مثــل موقعهــا املركــزي ،ووضعهــا الدولــي ،وبنيتهــا التحتيــة
املمتــازة ،وشــبكة البحــوث الكثيفــة فــي املنطقــة الكبــرى.
اســتمرار بنــاء «مركــز علــوم الحيــاة والتكنولوجيــا» يــؤدي إلــى زيــادة التنويــع االقتصــادي
فــي لكســمبورغ ،حيــث يعمــل كمحــرك للنمــو العضــوي للشــركات الجديــدة ونقــل
الشــركات القائمــة مــن خــال توفيــر فــرص فريــدة ،ومجتمــع ملتــزم بأبحــاث متطــورة.

20.1

علوم الحياة

شــهدت العلــوم الصحيــة تطــورا قويــا متخصصــة فــي مجــاالت الطــب الشــخصي،
والتشــخيص ،واملعلوماتيــة الحيويــة والصحــة الرقميــة لتكنولوجيــا املعلومــات الصحيــة

 2.11البحث في مجال طب العضالت
بهــدف تطويــر مراكــز الخبــرة فــي الطــب الجزيئــي محليــا ،شــكلت لوكســمبورغ ثــاث
شــراكات اســتراتيجية مــع املؤسســات البحثيــة الشــهيرة الواليــات املتحــدة العالــم
فــي عــام  .2008هــذا االســتثمار آتــى أكلــه حيــث ان لكســمبورغ اآلن تفخــر بنشــاط
بحثــي كبيــر وعالــي الجــودة فــي مناطــق معينــة مــن األمــراض
ويشــكل البنــك الحيــوي املتكامــل فــي لكســمبورغ ( ,)ibblبالشــراكة ،اليــوم نقطــة
مركزيــة لتحويــل نتائــج البحــوث إلــى أدوات للوقايــة والتشــخيص وعــاج األمــراض .حيث
أنــه هــو املــزود الوحيــد لبرنامــج شــهادة التعليــم املســتمر فــي مبــادئ الحيــوي فــي
العالــم.
مركــز البحــوث العامــة ( )crpاملعــروف اآلن باســم معهــد لوكســمبورغ للصحــة ( )lihأخــذ
زمــام املبــادرة فــي أبحــاث ســرطان الرئــة فــي الشــراكة لطــب شــخصي الــذي يختــار
ويتحقــق مــن صحــة املؤشــرات الحيويــة مــن أجــل تشــخيص وإدارة األمــراض بشــكل
أكثــر كفــاءة .علــى الرغــم مــن بقائهــم مســتقلين ( )ibbl and crp-santéاآلن متكاملــة
لتصبــح .lih
أدى إنشــاء مركــز لوكســمبورغ للطــب الحيــوي لألنظمــة ( )lcsbالــى عمليــة توظيــف
الباحثيــن العاملييــن فــي البــاد أثنــاء إجــراء املشــاريع الرئيســية بشــأن األمــراض
املنهكــة .ويســاعد برنامــج تمويــل جديــد لصنــدوق البحــوث الوطنيــة فــي لوكســمبورغ
( )fnrعلــى إنشــاء مركــز وطنــي للبحــوث الســريرية فــي مركــز الرعايــة الصحيــة املحلية
فــي  lcsbمــع تأثيــر مباشــر علــى مرضــى باركنســون .والهــدف مــن برنامــج  8ســنوات،
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والــذي يشــمل جميــع الجهــات الوطنيــة الفاعلــة فــي مجــال البحــوث الطبيــة الحيويــة،
هــو تحديــد طــرق جديــدة للتشــخيص املبكــر ملــرض باركنســون والتقســيم الطبقــي
للمرضــى فــي املجموعــات الفرعيــة .أحــد تركيــزات البرنامــج هــو دراســة قوميــة علــى
املــدى الطويــل ملــرض باركنســون الســريري ،والتــي ســتبدأ فــي عــام .2015
وتركــز هــذه املشــاريع البحثيــة علــى زيــادة البحــوث فــي مجــال التشــخيص الجزيئــي،
الــذي هــو حجــر الزاويــة فــي الطــب الشــخصي .ويســتند الطــب الشــخصي علــى تحســين
الوقايــة ،والفحــص املوجــه والتشــخيص املبكــر والعالج من أســباب املــرض مع عالجات
علــى أســاس بنيــة الفــرد الوراثيــة والبيولوجيــة ،أي عــاج موجــه ومناســب لــكل مريض.
وبالنســبة للحكومــة ،فــإن هــذه الشــراكة االســتراتيجية بيــن معاهــد البحــوث فــي
لوكســمبورغ واملنظمــات البحثيــة األمريكيــة الشــهيرة هــي فرصــة فريــدة مــن أجــل:
تطويــر مركــز للخبــرات مــن شــأنه أن يزيــد مــن الجهــود البحثيــة فــي  grand duchyويعــزز
التأثيــرات الوطنيــة والنفــوذ الدولــي وتفضيــل التنويــع االقتصــادي فــي قطــاع متطــور
وســريع النمــو مــن خــال تطويــر هــذه الخبــرات؛ ولكــن أيضا لخدمــة مصالح عامة الســكان
ألن نظــام الرعايــة الصحيــة يمكــن أن تســتفيد كثيــرا مــن نتائــج البحــوث .ومــن املحتمــل
أن يــؤدي ذلــك الــى تخفيضــات فــي التكاليــف فــي نظــام الرعايــة الصحيــة العامــة.

 20.1.2اتحاد لوكسمبورغ للطب الشخصي
ولــد اتحــاد لوكســمبورغ للطــب الشــخصي فــي عــام  ،2010لالنضمــام للمســاهمين
الرئيســيين ولتركيــز الجهــود
وتركــز مشــاريعهم البحثيــة علــى اختيــار املؤشــرات الحيويــة والتحقــق منهــا مــن أجــل
تشــخيص األمــراض وإدارتهــا علــى نحــو أكثــر فعاليــة ،بــدءا مــن الكشــف املبكــر حتــى
املتابعــة العالجيــة .كمــا تتقــوم  pmcبتنفيــذ برامــج فــي البحــوث التــي مــن شــأنها أن
تســاعد فــي جعــل لكســمبورغ رائــدة عامليــا فــي اعتمــاد الطــب الشــخصي كنظــام
الرعايــة الصحيــة الوطنيــة .وتشــمل مجــاالت التركيــز األوليــة الســرطان (الرئــة والقولــون
والثــدي) والســكري ومــرض باركنســون .وفــي اآلونــة األخيــرة ،بــدأت  pmcفــي إنشــاء
وإدارة فــوج الســكان العــادي ،والتــي ســوف تكــون بمثابــة مجموعــة مراقبــة لبرامــج
البحــوث األخــرى وتوفيــر معلومــات هامــة عــن كيفيــة تطــور املــرض فــي الســكان.
يحــرص  pmcعلــى بنــاء عالقــات تعــاون جديــدة بيــن األطبــاء والباحثيــن مــن لوكســمبورغ
وتعزيــز أوجــه التــآزر الجديــدة .للمســاهمة فــي هــذه العمليــة ،قامــت  pmcبتطويــر
صنــدوق « pmc fundاملصــدر الرئيســي» مــن أجــل مبــادرات جديــدة.

 20.1.3مبادرات أخرى في مجال علوم الحياة
 the house of biohealthهــو مرفــق اســتضافة افتتــح فــي عــام  .2014مــن هنــا تعمــل
وتنمــو الشــركات علــى مقربــة مــن مراكــز البحــوث املحليــة ،لتكــون أيضــا مرتبطــة
علــى الصعيــد العاملــي.
 letzbioهــو املشــروع الوطنــي الحالــي ز الــذي يهــدف إلــى دفــع علــوم الحيــاة باعتبارهــا
قطاعــا ناجحــا اقتصاديــا ،متزايــد البحــوث املتعلقــة بعلــوم الحيــاة ,االبتــكار والشــراكات.
 letz bio.luهــو موقــع مخصــص لهــذا القطــاع ،تــم اطــاق املوقــع فــي أوائــل عــام 2014
لعــرض جميــع األنشــطة فــي هــذا القطــاع والعمــل ليكــون نقطــة محوريــة.
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20.2

التكنولوجيا النظيفة

القضايــا الخضــراء تقــع فــي قلــب حكومــة لوكســمبورغ .ويوجــد فــي لوكســمبورغ
عــدد مــن الشــركات املتخصصــة فــي مجــال الطاقــة املتجــددة وإدارة النفايــات والبنــاء
اإليكولوجــي .وتواصــل الحكومــة دعــم األعمــال التجاريــة فــي الحــد مــن تأثيــر أنشــطتها
علــى البيئيــة والتحــرك نحــو نمــاذج أعمــال أكثــر اســتدامة .ويتماشــى ذلــك مــع جهــود
الحكومــة الراميــة إلــى ضمــان القــدرة التنافســية للكســمبورغ مــن خــال توفيــر الطاقــة
بأســعار معقولــة وزيــادة تطويــر قطــاع الطاقــة املتجــددة املزدهــر .توفــر لوكســمبورغ
بيئــة اقتصاديــة جذابــة لــرواد األعمــال مــن خــال حرصهــم علــى إضافــة قيمــة وتحقيــق
النمــو مــن خــال االســتفادة املثلــى مــن املــواد واملــوارد والطاقــة التــي ترتكــز علــى
ثــاث مجــاالت حيويــة :االقتصــاد الدائــري والبنــاء املســتدام والتنقــل.

 20.2.1االلتزام باالقتصاد الدائري
تقــوم لوكســمبورغ تدريجيــا بعــرض قيادتهــا مــن حيــث مبــادرات االقتصــاد الدائــري التــي
تتــراوح بيــن التصميمــات الداخليــة الصحيــة وتأجيــر قطــاع الصلب ومواد البنــاء ،مع قيام
صناعــات  ictمبنيــة علــى املعرفــة بقيــادة الخدمــات والخدمات اللوجســتية الدائرية .يؤثر
االلتــزام بالنمــاذج الدائريــة علــى الصناعــات التقليديــة مثــل البنــاء والتصنيــع والتجزئــة
والخدمــات اللوجســتية فضــا عــن قطــاع  ictوالتصنيــع ثالثــي األبعــاد .حتــى القطــاع
املالــي فــي لكســمبورغ يطــور نمــاذج تمويليــة جديــدة تدعــم هــذا النهــج التخريبــي.
وتقــوم إدارة البحــوث البيئيــة واالبتــكار ( )erinالتابعــة ملعهــد لوكســمبورغ للعلــوم
والتكنولوجيــا ( )listبتطويــر تكنولوجيــات وأدوات لتحســين رصــد وتقييــم واســتخدام
املــوارد الطبيعيــة واملتجــددة إلــى جانــب الشــركاء الصناعييــن .كمــا تقــوم جامعــة
لكســمبورغ بتنفيــذ مشــاريع محــددة لقطــاع التكنولوجيــا النظيفــة ،وخاصــة فــي مجــال
الهندســة الكهروضوئيــة والطاقــة املســتدامة.

 20.2.2الحكومة ملتزمة بالتصدي ملشاكل البيئة
وفــي أغســطس  ،2012كشــف وزيــر االقتصــاد étienne schneider ,عــن اســتراتيجية
التكنولوجيــات النظيفــة فــي لكســمبورغ كجــزء مــن خطــط الحكومــة للتنويــع
االقتصــادي .وللبالــد خبــرات راســخة فــي مجــال البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي مجــاالت
مثــل مكونــات الســيارات والبالســتيك واملــواد ،كمــا تقــوم ببنــاء القــدرات فــي مجــال
التكنولوجيــا الصحيــة والتكنولوجيــات النظيفــة واللوجســتيات .الهــدف مــن كل ذلــك هــو
الحفــاظ علــى شــبكة مــن املبتكريــن مــن شــأنها أن تســاعد هــذه األنشــطة االقتصاديــة
املتخصصــة للنمــو.
وســيتم التشــديد علــى ذلــك مــن خــال ربــط سياســة الطاقــة بسياســة التنويــع
االقتصــادي واســتغالل أوجــه التــآزر بيــن القطاعــات ذات الصلــة القويــة مثــل املاليــة
وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت  .ictمــن خــال وضــع لوكســمبورج علــى الخريطــة
للتكنولوجيــا النظيفــة ،تهــدف الحكومــة إلــى مواصلــة جهودهــا لدعــم تطويــر شــركات
لوكســمبورغ املنشــأة والشــركات قيــد االنشــاء وتشــجيع أنشــطتها التصديريــة .كمــا
ســتحافظ علــى بيئــة األعمــال املواتيــة مــن خــال الحفاظ علــى معدالت ضريبــة القيمة
املضافــة وضريبــة الشــركات وتكاليــف العمالــة بمســتويات تنافســية.
هنــاك العديــد مــن الحوافــز ووســائل الدعــم املتاحــة مــن خــال حكومــة لوكســمبورغ
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للشــركات امللتزمــة بتحســين جهودهــا البيئيــة .تعمــل  neobuildجنبــا إلــى جنــب مــع
 )ifsb (institut de forma- tion sectoriel du bâtimentلزيــادة القــدرة التنافســية لقطــاع
البنــاء فــي لوكســمبورغ وتطويــر البنــاء املســتدام ،وتدريــب القــوى العاملــة علــى
مواجهــة تحديــات املواعيــد النهائيــة الصارمــة التــي تقتــرب مــن عــام .2017
ويدعم الصندوق الوطني للبحوث في لوكسمبورغ
( , )fond national de la recherche, fnrالباحثين على بناء الجودة العلمية والتميز
من أجل تحسين البيئة البحثية في لوكسمبورغ .كما أنه يعزز الثقافة العلمية.
‘ ’myenergyيعملعلــىرفع الوعــي ويقدم معلومات عــن الطاقات املتجــددة وكفاءة
الطاقــة .وهــي تهــدف إلــى دعــم التخفيضــات فــي اســتهالك الطاقــة مــن جانــب األســر
والشركات.
تقــدم مجموعــة  ، ecoinnovation clusterالدعــم لالبتــكار مــن خــال تحفيــز الروابــط بيــن
مختلـ�ف الجهـ�ات الفاعلـ�ة فـ�ي القطاعيـ�ن الخـ�اص والعـ�ام .جنبـ�ا إلـ�ى جنـ�ب مـ�ع �luxinno
 ، vationيمكــن أن تســاعد فــي تطويــر األعمــال برامــج التمويــل.
لوكســمبورغ لألعمــال مرتبطــة مــع الهيــاكل الشــريكة الدوليــة ،مثــل مكاتــب التجــارة
واالســتثمار وســفارات لوكســمبورغ.
وأخيــرا ،فــإن كل مــا ســبق ممكــن بســبب اســتمرار الحوافــز والدعــم املقــدم مــن
وزارة االقتصــاد ،التــي تنفــذ اســتراتيجيات لتنويــع اقتصــاد لوكســمبورغ وضمــان أن تظــل
لكســمبورغ مركــزا لالمتيــاز فــي علــوم الحيــاة ،والتكنولوجيــات النظيفــة ،وتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت  ، ictوالخدمــات اللوجســتية.
 )www.letzgreen.lu( letzgreenهــو جهــد موحــد مــع جميــع أصحــاب املصلحــة املعنييــن
لتعزيــز التكنولوجيــات النظيفــة علــى الصعيــد العاملي.

20.3

صناعة الفضاء حاليا في لكسمبورغ

فــي غضــون ثالثيــن عامــا ،نمــت صناعــة الفضــاء فــي لوكســمبورغ مــن ال شــيء إلــى
واحــد مــن أكثــر الصناعــات ديناميكيــة فــي أوروبــا .لوكســمبورغ اليــوم موطــن ألكثــر
مــن  20شــركة التكنولوجيــا املتقدمــة للغايــة ،بمــا فــي ذلك مشــغل األقمــار الصناعية
ses (société européenne des satellites), luxspace, e uro-composites,العامليــة
 hitec luxembourgو gradel
وتنشــط جميع هذه الشــركات في واحد أو أكثر من قطاعات الفضاء واألرض والخدمات
وتشــارك مشــاركة تامــة فــي البحــث والتطويــر وتقديــم الخدمــات فــي مجــاالت مثــل
االتصــاالت الســتالتية والبنيــة التحتيــة الســتاليتات الصغيرة والدفــع الكهربائي ومراقبة
األرض والهــواء الســابليتي ورصــد حركــة املالحــة البحريــة ،واملالحــة واألمــن .ومنــذ عــام
 ،2005أصبحــت لكســمبورغ عضــو وكالــة الفضــاء األوروبيــة ( )esaوتشــارك حاليــا فــي
عــدد مــن برامــج ( )esaرفيعــة املســتوى.
وعلى نحو غير عادي في هذه الصناعة ،يمكن أن تقيد والدة قطاع الفضاء لحساب
الحكومة ،التي اتخذت القرار في الثمانينات لالستثمار في the “société européenne
.)des satellites” (ses
هذا هو نموذج للشراكات العامة والخاصة األخرى التي تقوم لوكسمبورغ ببنائها
اليوم .وأدى نجاح هذه االستراتيجية إلى تصميم إضافي على إيجاد اقتصاد حقيقي
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لالبتكار ،وقد دعمت كل حكومات لوكسمبورغ منذ ذلك الحين الشجاعة والدافع
وااللتزام بمواصلة بذل كل ما في وسعها لتوسيع القطاع ودفعه قدما .ويبلغ
اإلنفاق الحكومي على القطاع حاليا  ٪0.03من الناتج املحلي اإلجمالي ،وهو ما
يحتل املرتبة األولى في البلدان الخمس األولى في وكالة الفضاء األوروبية من
حيث نصيب الفرد.
ثمانيــة مختبــرات للبحــوث العامــة فــي البحــوث املتصلــة بالفضــاء متصلــة بشــراكة
وثيقــة مــع الصناعــة املحليــة .يتــم تمويــل البحــوث والتنميــة تمويــا كبيــرا وتدعمهــا
الحكومــة ،التــي يمكــن أن تقــدم املســاعدة املاليــة املباشــرة حيــث تــرى وجــود
إمكانــات تجاريــة كبيــرة.

 20.3.1سياسة الفضاء القومية من اجل تطوير قطاع الفضاء
في لكسمبورغ
وتمشــيا مــع تصميمهــا علــى إنشــاء قطــاع فضائــي متيــن وحيــوي ومبتكــر ،وضعــت
لكســمبورغ سياســة فضائيــة شــاملة .واألهــداف الرئيســية األربعــة هــي:
املساهمة في تنويع واستدامة األنشطة االقتصادية في لكسمبورغ
·توطيــد وتعزيــز املهــارات القائمــة فــي مجــال االتصــاالت الســلكية والالســلكية
ووســائل اإلعــام فضــا عــن النظــم األرضيــة
·توسيع املهارات في هذا القطاع
·وإعطاء بعد دولي لألنشطة من خالل الوصول إلى الشبكات الدولية.
20ز3ز 3معايير لدعم تطوير انشطة فضائية جديدة
ويتطلــب تحقيــق أهــداف السياســة الفضائيــة الوطنيــة تنفيــذ عــدة تدابيــر علــى
الصعيديــن األوروبــي والوطنــي .علــى مــدى الســنوات الثالثيــن املاضيــة ،دعمــت البــاد
بقــوة الصناعــة ،وقامــت بتوفيــر مجموعــة مــن السياســات وتوفيــر برامــج وتمويــل
موجــه مباشــرة لتشــجيع االبتــكار وريــادة األعمــال.
وتســاهم لكســمبورغ فــي مختلــف برامــج وكالــة الفضــاء األوروبيــة ،ليــس فقــط فــي
املجــاالت ذات األهميــة التاريخيــة لكســمبورغ ،مثــل االتصــاالت الســلكية والالســلكية،
بــل أيضــا فــي مجــاالت رصــد األرض واملالحــة والتكنولوجيــا واألمن .كما قامــت الحكومة
بتطويــر التعــاون املتعــدد األطــراف مــع جهــات فاعلــة رئيســية أخــرى فــي الفضــاء خــارج
لكســمبورغ ،مثــل املركــز الوطنــي للدراســات الفضائيــة cnes (centre national d’etudes
 ، )spatialesواملركــز األملانــي للدراســات الفضائيــة dlr (deutsches zentrum für luft-
 ،)und raumfahrtوالوكالــة الوطنيــة للمالحــة الجويــة والفضــاء (ناســا) nasa (national
.)aeronautics and space administration
وعلــى الصعيــد الوطنــي ،وضعــت الحكومــة عــدة برامــج لدعــم قطاعها الفضائــي .ويقدم
برنامــج «لوكســاونش»  luxlaunchتمويــا للدراســات التحضيريــة لدعــم الصناعــة
ومنظمــات البحــث فــي تحديــد فــرص جديــدة وتحســين إدمــاج الشــبكة الدوليــة للجهــات
الفاعلــة األوروبيــة فــي قطــاع الفضــاء .وتعطــى األفضلية ملجــاالت االتصاالت الســاتلية
واملالحــة الســاتلية ورصــد األرض .ويســاعد برنامــج  ، luximpulseالــذي تديــره وكالــة
الفضــاء األوروبيــة ،الشــركات علــى التحقيــق فــي األفــكار املبتكــرة وتطويرهــا لتصبــح
منتجــات .ويقــدم برنامــج  ، luxygtالــذي يهــدف إلــى تزويــد قطــاع الفضــاء بجيــل جديــد
مــن الخبــراء ،تدريبــا للخريجيــن الشــباب فــي مجــال التكنولوجيــات املتصلــة بالفضــاء.
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ويشــمل البرنامــج فرصــة للمشــارك فــي القيــام بمشــروع محــدد بتوجيــه مــن أحــد
موظفــي اإليســا.

 20.3.3الجهات الفاعلة الرئيسية
وتحافــظ وزارة االقتصــاد علــى العالقــات مــع وكالة الفضــاء األوروبية  esaوتدير الجوانب
السياســية واملاليــة فضــا عــن املســائل املتصلــة بالبرامــج املختلفــة .وتقــوم الــوزارة،
علــى أســاس قــدرات الصناعــة واألبحــاث العامــة واألهــداف ،بافتتــاح برنامــج ودعــم إعــداد
املشاريع.
 ،luxinnovationالوكالة الوطنية لالبتكار والبحوث ،هي نقطة االتصال الوطنية ملســائل
وكالــة الفضــاء األوروبيــة .علــى هــذا األســاس ،يوفــر لوكســينوفاتيون املعلومــات
والدعــم للشــركات ومراكــز البحــوث علــى اســتعداد للمشــاركة فــي مشــاريع r & d
األوروبيــة .كمــا تعمــل لوكســينوفاتيون نيابــة عــن الحكومــة ،كممثــل للوكســمبورغ
فــي اللجــان املكلفــة بتنفيــذ برامــج الفضــاء التابعــة لوكالــة الفضــاء األوروبيــة esa
واالتحــاد األوروبــي.
ويتمثــل دور مجموعــة لوكســمبورغ الفضائيــة ،التــي تديرهــا شــركة لوكســينوفاتيون
ويجمــع بيــن املؤسســات ومختبــرات البحــوث ،فــي زيــادة وضــوح أعضائهــا ،وتحفيــز
التعــاون علــى الصعيــد الدولــي ،وتحديــد وتطويــر فــرص تجاريــة جديــدة من خالل مشــاريع
تعاونيــة .وتتمتــع املجموعــة بحضــور قــوي فــي املؤتمــرات واملعــارض الدوليــة وتنظــم
الفعاليــات لتوفيــر الفــرص ألعضائهــا لاللتقــاء بالشــركاء املحتمليــن مــن البلــدان األخــرى.
كمــا أنهــا تســاعد بنشــاط الجهــات الفاعلــة مــن الخــارج التــي ترغــب بتأســيس أنشــطة
فــي لوكســمبورغ.
غــاي  )glae (groupement luxembourgeois de l’aéronautique et de l’espaceهــي
مجموعــة صناعيــة لصناعــة الطيــران والفضــاء تضــم أعضائهــا الشــركات الرائــدة فــي
قطــاع الفضــاء فــي لوكســمبورج .ويتمثــل دورهــا فــي إقامــة صلــة دائمــة بيــن أعضائها
وإســداء املشــورة لهــم والدفــاع عــن مصالحهــم املهنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
املشــتركة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي .غــاي هــي محــاور الحكومــة ملعالجــة
جميــع األســئلة املتعلقــة باملبــادرات التــي اتخذتهــا الســلطات فــي إطــار برامــج وكالــة
الفضــاء األوروبيــة ووضــع سياســة فضائيــة فــي . grand duchy

 20.4بيانات التواصل
Neobuild sa
5, zae krakelshaff l-3290 bettembourg
phone: (+352) 26 59 56 700
fax: (+352) 26 59 07 44
e-mail: info@neobuild.lu
www.neobuild.lu
)national research fund(fonds national de la rechcere, fnr
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maison du savoir
2, avenue de l’université l-4365 esch-sur-alzette tel: (+352) 26 19 25 - 1
fax: (+352) 26 19 25 - 35
postal address:
b.p. 1777
l-1017 luxembourg
e-mail: helena.burg@fnr.lu
www.fnr.lu

myenergy
28, rue michel rodange l-2430 luxembourg phone: (+352) 40 66 58
fax: (+352) 40 66 58 - 2
e-mail: gilbert.theato@myenergy.lu
www.myenergy.lu

luxembourg ecoinnovation cluster
7, rue alcide de gasperi
l-1615 luxembourg-kirchberg phone: (+352) 43 62 63 651
e-mail: marcel.klesen@luxinnovation.lu
www.ecoinnovationcluster.lu

luxembourg for business g.i.e.
19-21, boulevard royal l-2449 luxembourg
phone: (+352) 24 78 41 16
fax: (+352) 22 34 85
e-mail: info@luxembourgforbusiness.lu
www.luxembourgforbusiness.lu

ministry of the economy ministère de l’economie 19-21, boulevard royal
l-2449

luxembourg phone: (+352) 24 78 - 24 78
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fax: (+352) 46 04 48
e-mail: info@eco.public.lu
www.eco.public.lu
luxinnovation g.i.e.
national agency for innovation and research 5, avenue des hauts fourneaux
l-4362 esch-sur-alzette phone: (+352) 43 62 63 1
fax: (+352) 43 81 20
e-mail : info@luxinnovation.lu www.luxinnovation.lu, www.clusters.lu www.innovation.public.lu

glae a.s.b.l
7, rue alcide de gasperi luxembourg – kirchberg phone: (+352) 43 53 66 - 1
fax: (+352) 43 23 28
email: olivier.nicolay@fedil.lu
www.glae.lu
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الفصل 21
الضرائب املحددة
وضريبة القيمة املضافة
والجوانب القانونية
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امللكيــة الفكريــة (« :)»ipالضرائــب املحــددة وضريبــة القيمــة املضافــة والجوانــب
القانونيــة

21.1

لوكسمبورغ (صندوق امللكية الفكرية) :

اإلعفاء الضريبي لحقوق امللكية الفكرية
املؤهلة

لكســمبورغ هــي واحــدة مــن العديــد مــن الــدول األعضــاء األوروبيــة التــي لديهــا حاليــا
نظــام ضريبــي ينــص علــى إعفــاءات جزئيــة علــى دخــل معيــن مــن حقــوق امللكيــة
الفكريــة املؤهلــة (صنــدوق امللكيــة الفكريــة)

واعتبــارا ديســمبر ( 2015وقــت كتابــة هــذا املقــال) ،نســلط الضــوء علــى أن صنــدوق
امللكيــة الفكريــة فــي لكســمبورغ ،كمــا هــو الحــال مــع جميــع النظــم الضريبيــة األخــرى
املماثلــة للملكيــة الفكريــة (مثــل «صناديــق البــراءات») فــي االتحــاد األوروبــي مــن
املتوقــع أن يتــم تعديلــه بشــكل كبيــر فــي املســتقبل القريــب .وبنــاء علــى ذلــك ،مــن
املهــم التحقــق مــع مستشــارك الضريبــي فــي لوكســمبورغ مــن الوضــع الحالــي علــى
نظــام صنــدوق امللكيــة الفكريــة وأي تغييــرات محدثــة فــي القانــون.
وينبغــي ســن قواعــد انتقاليــة جديــدة فــي عــام  2016تتعلــق بجملــة أمــور منهــا القــدرة
علــى االســتفادة مــن صنــدوق امللكيــة الفكريــة الحالي حتى عــام  .2021ومن املتوقع
أن تشــمل القواعــد الجديــدة مــا يلــي (غير شــامل):
·يجــب نقــل أي حقــوق ملكيــة مؤهلــة تــم الحصــول عليهــا مــن «أطــراف ذات
صلــة» (محــددة بشــكل عــام) إلــى شــركة لوكســمبورغ بحلــول  31ديســمبر
2015
·يجــب تطويــر جميــع حقــوق امللكيــة الفكريــة املؤهلــة األخــرى واســتغالها
بحلــول  30يونيــو ( 2016أي ،املكتســبة مــن أطــراف غيــر ذات عالقــة أو التــي
أنشــأتها شــركة لوكســمبورغ نفســها)
·وال تنطبــق فائــدة صنــدوق امللكيــة الفكريــة إال علــى امللكيــة الفكريــة ،بمــا
فــي ذلــك التحســينات ،قبــل املواعيــد النهائيــة املذكــورة أعــاه.
وال تــزال قواعــد النظــام الضريبــي «صنــدوق امللكيــة الفكريــة» الجديــدة غيــر متاحــة
للجمهــور حتــى كانــون األول  /ديســمبر  .2015وفــي هــذه املرحلــة الزمنيــة ،مــن
املتوقــع أن يكــون لهــا نطــاق أضيــق مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة الســارية ومزيــد
مــن التركيــز علــى النشــاط االقتصــادي الكبيــر فــي إطــار «العالقــة املعدلــة“ وهــو نهــج
يتســق مــع مبــادرة منظمــة التعــاون و التنميــة oecd’s base erosion and profit shifting
.initiative

 21.1.1نطاق صندوق امللكية الفردية !
وفقا للدستور .الفقرة  50من قانون الضرائب في لكسمبورغ
( )lir, loi concernant l’impôt sur le revenuفــإن الدخــل الصافــي الــذي يحصــل عليــه دافــع
الضرائــب لكســمبورغ الســتخدامه أو الحــق فــي اســتغالل امللكيــة الفكريــة املؤهلــة
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قــد تســتفيد مــن إعفــاء بنســبة  ٪80علــى افتــراض اســتيفاء الشــروط .ويعــرف صافــي
الدخــل فــي القانــون علــى انــه الدخــل اإلجمالــي مطروحــا منــه املصروفــات ذات الصلــة
االقتصاديــة املباشــرة بهــذا الدخــل ،بمــا فــي ذلــك االســتهالك الســنوي ،والفوائــد
الناشــئة عــن تمويــل حقــوق امللكيــة الفكريــة والتخفيضــات املحتملــة .وينطبــق
اإلعفــاء بوجــه عــام علــى “ ”royaltiesوأربــاح رأس املــال (وكذلــك علــى الدخــل التجــاري
املتولــد عــن البــراءات فــي بعــض الحــاالت  -انظــر أدنــاه .)21-1-3
امللكية الفردية املؤهلة تشمل:
·حقوق الطبع والنشر البرمجيات
· براءات االختراع
· العالمات التجارية
· التصاميم والنماذج
· أسماء النطاقات
صافي الدخل السلبي على امللكية الفكرية يتم خصمه بشكل كامل من الضرائب
في السنة التي تحققت ،ولكن من املحتمل أن تخضع إلعادة االستيفاء (انظر أدناه).

 21.1.2القيود
يسري النظام على امللكية الفكرية املؤهلة املكتسبة أو املنشأة بعد 31
ديسمبر .2017
وباإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن الحصول على امللكية الفكرية من «شركة تابعة»،
والتي تعرف بأنه:
·الشــركة التــي تملــك مشــاركة مباشــرة ال تقــل عــن  ٪10فــي رأس مــال
املشــتري،
· شــركة فــي رأس املــال للمشــترك الــذي يشــارك فيــه املشــتري مباشــرة
بنســبة ال تقــل عــن  ٪10أو
·الشــركة األم املشــتركة التــي تمتلــك بشــكل مباشــرة مــا ال يقــل عــن ٪10
مــن رأس مــال كل مــن البائــع واملشــتري.
يتــم تســجيل صافــي املصروفــات املتراكمــة مــن خــال اتصــال اقتصــادي مباشــر مــع
امللكيــة الفكريــة كأصــل فــي امليزانيــة العموميــة خــال الســنة األولــى التــي تطالــب
فيهــا مصلحــة النظــام الضريبــي.
امللكية الفكرية التي هي جزء من الثروة الخاصة لألفراد مستبعدة من النظام.

 21.1.3استخدام براءات االختراع ذاتية التطوير لألعمال الخاصة
الفقــرة  50مــن الدســتور يســمح لدافــع الضرائــب الــذي قــام بتطويــر واســتخدام بــراءات
االختــراع الخاصــة بــه لالســتفادة مــن خصــم نظــري بنســبة  ٪80مــن صافــي الدخــل
اإليجابــي الــذي كان ســيحصل عليــه مــن طــرف ثالــث كمكافــأة للحــق فــي اســتخدام
البــراءة.
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يتــم تعريــف صافــي اإليــرادات اإليجابيــة فــي القانــون علــى انهــا اجمالــي دخــل امللكيــة
مخفضــة بمقــدار املصروفــات ذات الصلــة االقتصاديــة املباشــرة بهــذا الدخــل ،بمــا فــي
ذلــك االســتهالكات الســنوية واالنخفــاض املحتمــل .هــذا اإلعفــاء بنســبة  ٪80مــن
الدخــل الوهمــي ســيولد خســارة ضريبيــة قــد تعــوض الدخــل مــن مصــادر أخــرى (ماليــة،
تجاريــة ،إلــخ).
ويمكــن التقــدم لنظــام االســتفادة بمجــرد أن يقــوم دافــع الضرائــب بحمايــة بــراءة
االختــراع ذات الصلــة.

 21.1.4مكاسب رأس املال
قــد تســتفيد مكاســب رأس املالــي املحققــة عنــد التخلــص مــن امللكيــة الفكريــة
املؤهلــة مــن إعفــاء بنســبة ( ٪80تنطبــق الشــروط واألحــكام) ،ولكنهــا قــد تخضــع أيضــا
لقاعــدة إعــادة االســترداد كمــا هــو موضــح أدنــاه

 21.1.5قاعدة االسترداد
وعلــى غــرار قاعــدة االســترداد التــي تنطبــق علــى مكاســب رأس املــال مــن األســهم،
فــإن املكاســب الرأســمالية مــن امللكيــة الفكريــة املؤهلــة ســتظل خاضعــة للضريبــة
بنســبة  80٪مــن الخســائر الضريبيــة التــي نشــأت عــن طريــق مصاريــف ذات عالقــة
مباشــرة بامللكيــة الفكريــة بيــن االســتحواذ وتاريــخ التخلــص منهــا.

 21.1.6تقييم
ويــف حالــة بيــع امللكيــة الفكريــة لطــرف ذي عالقــة ،يجــب تحديــد القيمــة املحقفــة
بموجــب مبــادئ تجاريــة بحتــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب نقــل امللكيــة الفكريــة إلــى
شــركة لوكســمبورغ علــى أســاس ســعر تجــاري
وإذا لــم تتوفــر قيمــة ســوقية لتقييــم امللكيــة الفكريــة 50 ،مكــرر الفقــرة  6تنص على
أن القيمــة الســوقية املقــدرة للملكيــة الفكريــة كمــا هــي معرفــة فــي املــادة art.
 27, al. 2. 2يمكــن تحديــد  lriوفقــا ألي طريقــة مقبولــة جيــدا لتقييــم امللكيــة الفكريــة.
يحــق للشــركات التــي تســتوفي الشــروط املطلوبــة للتأهــل كمؤسســات صغيــرة
أو متوســطة الحجــم (كمــا هــو محــدد فــي مرســوم  grand ducalاملــؤرخ  16مــارس
 )2005تقييــم امللكيــة الفكريــة وقــت التحويــل بنســبة  110٪مــن إجمالــي املصروفــات
املدفوعــة إلنشــاءا امللكيــة الفكريــة

 21.1.7ضريبة القيمة الصافية
يخضــع ضرائــب دافعــي الضرائــب فــي لوكســمبورغ لضريبــة ســنوية علــى القيمــة
الصافيــة بمعــدل  ،0.5٪ويتــم تقييمهــا علــى أســاس صافــي قيمــة األصــول فــي بدايــة
الســنة.
امللكية الفكية مستوفية الشروط تكون معفاة بنسبة  100%من .nwt
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 21.1.8الضرائب األجنبية املقتطعة
الضرائــب األجنبيــة املســتقطعة علــى أســاس العائــدات يمكــن تقيدهــا فــي حــدود
معينــة علــى ضريبــة دخــل شــركة لكســمبورغ .إذا تعــذر اســتخدام جــزء مــن الضرائــب
املقتطعــة األجنبيــة كائتمــان ،فإنهــا تظــل مــع ذلــك قابلــة للخصــم مــن الضرائــب
كمصروفــات .نظــام االئتمــان الضريبــي غيــر متوفــر ألغــراض الضرائــب التجاريــة البلديــة.
ومــن الناحيــة العمليــة ،يمكــن لشــركات لوكســمبورغ الضريبيــة املقيمــة االســتفادة
مــن توجيهــات االتحــاد األوروبــي وكذلــك مــن شــبكة واســعة مــن املعاهــدات الضريبيــة
املزدوجــة التــي أبرمتهــا لكســمبورغ ،والتــي يمكــن أن تقلــل إلــى حــد كبيــر أو تلغــي
الضرائــب املقتطعــة األجنبيــة املفروضــة علــى االيــرادات املســتلمة.

21.2

 ( vatضريبة القيمة املضافة)

ويعتبــر بيــع واســتغالل امللكيــة الفكريــة أنشــطة اقتصاديــة (خدمــات) مــن حيــث
التوجيــه األوروبــي لضريبــة القيمــة املضافــة  2006/112وقانون ضريبــة القيمة املضافة
لكســمبورغ  .)vat law) ltvaشــركة luxembourg companyالتــي تقــوم بهــذه األنشــطة
كشــخص مؤهــل خاضــع للضريبــة ألغــراض ضريبــة القيمــة املضافــة علــى النحــو املحــدد
فــي .art. 4 of the ltva
ويحــق لألشــخاص الخاضعيــن للضريبــة الذيــن يشــترون  /يبيعــون  /يســتغلون امللكيــة
الفكريــة فــي لكســمبورغ أن يســجلوا ضريبــة القيمــة املضافــة فــي لكســمبورغ فــي
غضــون  15يومــا مــن بــدء نشــاطهم .وعليهــم أيضــا أن يقدمــوا عائــدات ضريبــة القيمــة
املضافــة ،التــي تعتمــد قيمتهــا علــى قيمــة املبيعــات الســنوية وكميــة الخدمــات
الــواردة مــن الخــارج.
عندمــا يشــتري الشــخص الخاضــع لضريبــة القيمــة املضافــة فــي لوكســمبورغ ()luxco
حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن مــورد أجنبــي (ذات املنشــأ فــي االتحــاد األوروبــي أو
خــارج االتحــاد األوروبــي) ،تعتبــر هــذه الخدمــة ســارية داخــل إقليــم لوكســمبورغ (art.
 .)17§1 b) ltvaيتــم دفــع ضريبــة القيمــة املضافــة مــن قبــل )luxco (art. 65§5 ltva
 ,بمعــدل  ،17٪ويمكــن اســتردادها وفقــا لقواعــد اســترداد ضريبــة القيمــة املضافــة
العاديــة.
وفيما يتعلق باستغالل وبيع امللكية الفكرية من قبل  ، luxoتطبق معاملة ضريبة
القيمة املضافة التالية:
• إذا كان العميل شخصا خاضعا للضريبة في لوكسمبورغ ،فإن مكان التوريد هو
لكسمبورغ (.)art.17 §1 ltva
تتحمل  luxcoمسؤولية دفع ضريبة القيمة املضافة في لوكسمبورغ
(.)art. 61§1 ltva
إذا كان العميــل شــخصا خاضــع للضريبــة متأســس فــي االتحــاد األوروبــي أو شــخص
خاضــع للضريبــة أو شــخص غيــر قابــل خاضــع للضريبــة ومتأســس خارج االتحــاد األوروبي،
فــإن مــكان التوريــد هــو مــكان إنشــاء مســتلم( ).)art. 17§1 b) and 17§8 a) ltvaيتــم دفــع
ضريبــة القيمــة املضافــة مــن قبــل األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة ذوي املنشــأ فــي
االتحــاد األوروبــي والذيــن يتــم توفيــر الخدمــة لهــم (آليــة تحصيــل الرســوم العكســية)
بموجــب قواعــد ضريبــة القيمــة املضافــة املحليــة.
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·وفــي حالــة أن يكــون العميــل شــخصا غيــر خاضــع للضريبــة فــي االتحــاد األوروبــي،
فــإن مــكان التوريــد موجــود في لكســمبورغ ( luxco .)art. 17§1 c) ltvaمســؤولية
عــن دفــع ضريبــة القيمــة املضافــة فــي لوكســمبورغ (.)art. 61§1 ltva

21.3

معالجة حسابية

·ويجــب أن تــدرج امللكيــة الفكريــة التــي يقصــد اســتخدامها علــى أســاس مســتمر
فــي أنشــطة الشــركة تحــت «األصــول غيــر امللموســة”.
·قــد تتعــرض رســملة امللكيــة الفكريــة للخطــر فــي بعــض الحــاالت (علــى ســبيل
املثــال فــي حــال عــدم وجــود رقابــة أو قيــاس موثــوق) .وفــق مثــل هــذه الحــاالت
قــد نعنبــر امللكيــة الفكريــة إمــا كمصروفــات كاملــة بشــكل مباشــر ،أو يتــم
تحميلهــا علــى أســاس مؤجــل.
·وينبغــي عمومــا اســتهالك امللكيــة الفكريــة علــى مــدى عمرهــا االقتصــادي
املفيــد أو الحــق فــي اســتخدامها .وفــي حالــة انخفــاض العمــر االقتصــادي ،يتــم
تعديــل فتــرة االســتهالك وفقــا لذلــك.
·يتــم االحتفــاظ باالســتهالك االســتثنائي فــي حالــة االنخفــاض الدائــم فــي قيمــة
امللكيــة الفكريــة.
·وسـ�وف تصنـ�ف إيـ�رادات امللكيـ�ة الفكريـ�ة ،التـ�ي تـ�م تحديدهـ�ا علـ�ى أنهـ�ا“ “�royal
 ”,tiesفــي بيــان الدخــل اعتمــادا علــى حيــازة امللكيــة الفكريــة النشــطة أو غيــر
النشــطة.

21.4

حقوق امللكية على البرمجيات

تخضــع حمايــة حقــوق التأليــف والنشــر علــى البرمجيــات لقانــون  18أبريــل  ،2001بصيغتــه
املعدلــة عــدة مــرات .ويمكــن حمايــة برنامــج الحاســوب بموجــب حــق املؤلــف إذا كان
عمــا أصليــا.
ويمكــن تقديــم الدليــل علــى تاريــخ إنشــاء البرنامــج بــأي وســيلة وبصفــة خاصــة مــن
خــال اإليــداع عبــر اإلنترنــت مــن خــال مكتــب  benelux officeللملكيــة الفكريــة
(.)office benelux de la propriété intellectuelle - obpi
ال يخلق اإليداع عبر اإلنترنت حق امللكية الفكرية املستقل.
وتســتمر حمايــة البرمجيــات طــوال عمــر مؤلفهــا وملــدة  70عامــا بعــد وفاتــه لصالــح
أي ورثــة ومســتفيد قانونــي .إذا كان البرنامــج قــد تــم إنشــاؤه مــن قبــل موظــف
ضمــن عمــل أو وفقــا لتعليمــات صاحــب العمــل ،يحــق لصاحــب العمــل ممارســة جميــع
الحقــوق املتعلقــة بالبرمجيــات (مثــل حقــوق النســخ والتكييــف والتوزيــع) ،مــا لــم
تنــص األحــكام التعاقديــة علــى خــاف ذلــك.
لوكســمبورغ بلــد عضــو فــي اتفاقيــة  bern conventionلحمايــة املصنفــات األدبيــة
والفنيــة .تحمــي االتفاقيــة مؤلــف العمــل األصلــي فــي البلــدان األعضــاء فــي اتفاقيــة
 bern conventionمنــذ لحظــة إنشــاء العمــل وبــدون أي شــكليات أخــرى.

21.5

براءات االختراع

بمقتضــى القانــون املــؤرخ بتاريــخ  20يوليــو  ،1992بصيغتــه املعدلــة عــدة مــرات ،يجــب
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الوفــاء بثالثــة معاييــر مــن أجــل أن يكــون االختــراع قابــا للبــراءة ›1‹ :يجــب أن يكــون جديــدا،
‹ ›2ابتكاريــا و ‹ ›3يحتمــل أن يكــون قابــا للتطبيــق الصناعــي .ويتــم منــح الحــق الحصــري
واإلقليمــي املؤقــت فــي االختــراع التقنــي عــن طريــق التســجيل بشــرط أن يقــدم
املختــرع بشــكل كاف فــي طلــب البــراءة وصفــا مفصــا لالختــراع الــذي يتــم الكشــف
عنــه للجمهــور .وعلــى املختــرع أن يحصــل علــى بــراءة اختــراع فــي كل بلــد يرغــب فــي
منحــه الحــق الحصــري.
ويمكــن الحصــول علــى حمايــة االختــراع عــن طريــق البــراءة فــي لكســمبورغ مــن خــال
ثالثــة إجــراءات إداريــة منفصلــة تكــون حمايتهــا متماثلــة:
إجــراء داخلــي ،يــدوم نحــو  18شــهرا ،يتــم مــن خاللــه منــح البــراءة الوطنيــة للكســمبورغ
التــي تصدرهــا وزارة االقتصــاد ومكتــب امللكيــة الفكريــة
( )office de la propriété intellectuelleوالتي ال تقيم إمكانية االختراع للبراءة؛
·إجــراء أوروبــي يــدوم ملــدة  3ســنوات ،ويحمــل البــراءة األوروبيــة (التــي تغطــي
مــا يصــل إلــى  38بلــدا أوروبيــا فــي كانــون الثانــي  /ينايــر  )2015باإلشــارة إلــى
لكســمبورغ مــن قبــل املكتــب األوروبــي للبــراءات ( .)epoيدرس هــذا األخير الطلب
بدقــة ويقــوم برفضــه إذا لــم يتــم اســتيفاء كافــة معاييــر األهليــة للبــراءة؛
·إجــراء دولــي (مــن خــال طلــب واحــد ،يمكــن ملقــدم الطلــب الحصــول علــى بــراءة
اختــراع فــي  148بلــدا) ،التــي تخضــع ملعاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات ()pct
املؤرخــة  19يونيــو  ،1970مــن خــال التعامــل مــع املنظمــة العامليــة للملكيــة
الفكريــة ( )wipoيتــم الحصــول علــى بــراءة االختــراع الوطنيــة للوكســمبورغ أو
بــراءة االختــراع االوروبيــة.
يحصــل صاحــب البــراءة ،بعــد الحصــول علــى املوافقــة ،علــى الحمايــة الختراعــه ملــدة
عشــرين عامــا اعتبــارا مــن تاريــخ إيداعــه ،شــريطة أن يدفــع رســوم التجديــد كل ســنة.
وتنتهــي صالحيــة بــراءات االختــراع فــي لوكســمبورغ بعــد  6ســنوات بــدون تقريــر بحثــي.
ونمــاذج املنفعــة املحليــة بموجــب التشــريعات الوطنيــة ،التــي تكــون اقــل صعوبــة
فــي الحصــول عليهــا مــن البــراءات ،وشــهادات الحمايــة التكميليــة ( )ccpللمنتجــات
الطبيــة واملنتجــات الطبيــة النباتيــة مؤهلــة لنظــام ضريبــة امللكيــة الفكريــة
www.bibliopi.lu.

 21.6العالمة التجارية أو االسم التجاري ،التصميم
و النماذج

تنظــم العالمــات التجاريــة (وعالمــات الخدمــة) أو األســماء التجاريــة ،وكذلــك التصاميــم
والنمــاذج اتفاقيــة  benelux conventionبشــأن امللكيــة الفكريــة ،التــي أقرهــا القانــون
املــؤرخ  16أيــار  /مايــو  .2006منــذ عــام  ،1970كانــت حمايــة العالمــات التجاريــة والرســوم
والنمــاذج أو النمــاذج فــي لكســمبورغ هــي يحكمهــا تشــريع .benelux convention

ويتــم الحصــول علــى الحــق الحصــري فــي العالمــة التجاريــة  beneluxأوال مــن خــال
التســجيل (الرســمي) مع مكتب  .)benelux office of intellectual property (boipويمكن
تقديــم الطلــب عبــر اإلنترنــت ( .)www.boip.intويقــوم مكتــب  beneluxبإجــراء فحــص
رســمي وفنــي للعالمــة التجاريــة قبــل التســجيل وإصــدار شــهادة تســجيل .وتســتغرق
إجــراءات التســجيل حوالــي  4أشــهر .ويســتمر تســجيل العاملــة التجاريــة 10 benelux
ســنوات ويمكــن تمديدهــا لفتــرة إضافيــة مدتهــا  10ســنوات عــن طريــق دفــع ضريبــة
التســجيل فقــط قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء التســجيل .وتمنــح الحمايــة فــي
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بلجيــكا وهولنــدا ولكســمبورغ.
يمكــن ألي فــرد أن يكــون لــه عالمــة تجاريــة مســجلة باســمه (علــى ســبيل املثــال،
رياضــي محتــرف يحمــل اســم تجــاري فــي الســجل ،يتــم إلغائــه مــن الســجل أو نقلــه
فــي العقــود املبرمــة بيــن مالــك اســم النطــاق والســجل و  /أو املســجل).
حــق امللكيــة الحصــري فــي التصميــم أو النمــوذج فــي نطــاق صالحيــة benelux
مطلــوب لتســجيل الحقــوق ،مــع إجــراء فحــص رســمي.
وينشــر التســجيل فــي “bulletin international des dessins ou modèles - international
 .”design gazetteتســجيل أي تصميــم أو نمــوذج يســتمر ملــدة  5ســنوات ،وهــو قابــل
للتجديــد ملــدة أربــع ســنوات متتاليــة ملــدة  5ســنوات فقــط عــن طريــق دفــع ضريبــة
تســجيل ملــدة اثنــي عشــر شــهرا قبــل تاريــخ انتهــاء صالحيــة التســجيل.
بجانــب حمايــة ال  ،beneluxيعتبــر املجتمــع األوروبــي لحمايــة العالمــات التجاريــة
والرســوم والنمــاذج نظــام مســتقل للتســجيالت التــي توفــر حمايــة موحــدة في جميع
أنحــاء أراضــي االتحــاد األوروبــي .يتــم ادارة تســجيالت العالمــات التجاريــة املجتمعيــة و
التصميمـ�ات و النمـ�اذج املجتمعيـ�ة مـ�ن خـلال مكتـ�ب �office for harmonization in the inter
)nal market (ohim

في  alicanteبإسبانيا.
ويمكــن أيضــا حمايــة العالمــات التجاريــة والتصاميــم والنمــاذج فــي لكســمبورغ مــن
خــال طلــب دولــي (وفقــا لنظــام مدريــد للعالمــات التجاريــة واتفــاق الهــاي للتصاميــم
والنمــاذج) www.boip.int, http://oami.europa.eu

21.7

أسم النطاق

ويتــم اإلشــراف علــى غالبيــة الســجالت ألســماء النطاقــات املتعلقــة باملنطقــة
الجغرافيــة (مثــل أســماء النطاقــات التــي تنتهــي ب „ “lu.و „ “fr.و „ “uk.وغيرهــا) مــن
قبــل الســلطة اإلشــرافية الحكوميــة املعنيــة (علــى العكــس مــن ذلــك فــان أســماء
النطاقــات التــي تنتهــي ب „ “com.أو «  »netأو „ “org.أو غيرهــا ،تشــرف عليهــا منظمــة
دوليــة :املؤسســة الدوليــة لألســماء واألرقــام املخصصــة ())icann؛ مثــا خدمــة اســم
النطــاق مــن  foundation restena a.s.b.lفــي لوكســمبورغ ( .)dns-luيختلــف تنظيــم
وأداء مختلــف الســجالت اختالفــا كبيــرا مــن بلــد إلــى آخــر.
تتطلــب بعــض الســجالت أن يتــم تســجيل اســم النطــاق مــن خــال املســجل أو مكتــب
تســجيل معتمــد؛ وتتــرك الســجالت األخــرى الخيــار أمــام املســجل ،الــذي يمكنــه بالتالــي
تســجيل اســم النطــاق مباشــرة مــم خــال الســجل ،أو يعهــد إلــى مســجل معتمــد
بهــذه املهمــة.
يتم تسجيل أسماء النطاقات وفقا ملبدأ «من يأتي أوال يتم خدمنه أوال» وبدون
رقابة أولية على الحقوق القائمة املحتملة لألطراف الثالثة .ويتم املوافقة على
تسجيل اسم النطاق أو استمراره في السجل أو إزالته من السجل أو نقله في
العقود املبرمة بين صاحب اسم النطاق والسجل و  /أو املسجل ويمكن تسجيل
اسم النطاق ،مرهون بدفع الرسم السنوية ،إما مباشرة من قبل via dns-( restena
 luتعمل كمسجل) ,أو من قبل املسجل املعتمدين لهذا الغرض من قبل restena
(.) www.restena.lu
تسجيل اسم النطاق ال يعطي املسجل حق حصري على اسم النطاق ،ولكن
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فقط حق استخدامه .ويمكن الحصول على حماية اسم النطاق من خالل التسجيل
كعالمة تجارية ،شريطة أن تستوفي شروط التسجيل.
www.dns.lu

 21.8االمتثال لحقوق الطبع والنشر -
the mission of luxor
في ظل اقتصاد املعلومات واملعرفة الناشئ اليوم ،تتزايد أهمية املحتوى وصناعات
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ونظمهــا القانونيــة لحــق املؤلــف .وقــد حــددت
دراســة حديثــة الصناعــات األساســية لحــق املؤلــف باعتبارهــا قطاعــا اقتصاديــا رائــدا مــن
حيــث معــدالت النمــو الســنوية الحقيقيــة والقيمــة املضافــة للناتــج املحلــي اإلجمالي
للواليــات املتحــدة وكمحــرك رئيســي للنمــو فــي االقتصــاد األمريكــي ككل .وتتجــاوز
هــذه الصناعــات حاليــا أداء الصناعــة الكيميائية ذات التصنيف العالي تقليديا .وقد ذكرت
حكومــة لكســمبورغ أن «تكاليــف اقتصــاد املعرفة اليوم واألصول الثابتة ليســت ســوى
جــزء مــن املعادلــة؛ حيــث أن األفــكار املبتكــرة التــي تدفــع القــدرة التنافســية العامليــة.
تــدرك لوكســمبورغ جيــدا هــذا التحــدي ،ولذلــك تســعى الحكومــة لتوفيــر بيئــة متجاوبــة
وداعمــة تحفــز وتخلــق أبحاثــا تكافــئ االبتــكار والتميــز ،وتعــزز إدارة امللكيــة الفكريــة «.
ويضمــن جــزء مــن إدارة امللكيــة الفكريــة املذكــورة آنفــا فــي لوكســمبورغ مــن قبــل
منظمــة  ,)luxembourg organization for reproduction rights( luxorrوهــي منظمــة
جماعيــة إلدارة حــق املؤلــف مخولــة مــن وزيــر االقتصــاد (توجــد منظمــات إداريــة أخــرى
فــي  grand duchy of luxembourgإلدارة أنــواع أخــرى مــن حقــوق التأليــف والنشــر ،مثــل
 sacem luxembourgلألعمــال الصوتيــة ،أو  algoaلألعمــال الســمعية البصريــة)
وتتمثــل مهمــة  luxorrعلــى وجــه الخصــوص فــي التنفيــذ الفعــال ألحــكام القانــون
املــؤرخ  18أبريــل  2001بشــأن حــق املؤلــف والحقــوق املجــاورة لــه وقواعــد البيانــات،
بصيغتــه املعدلــة عــدة مــرات ،فــي  grand duchy of luxembourgويحدد القانون شــروط
حمايــة األعمــال الفكريــة لصالــح مؤلفيــه أو خلفائــه كمــا ينظــم إجــراءات إعمــال حــق
االستنســاخ الــذي تملكــه الشــركات التــي تقــوم بجمــع وتوزيــع اإلتــاوات.
يتعيــن علــى جميــع أصحــاب املصلحــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص الناشــطين فــي
اقتصــاد لكســمبورغ عنــد الســعي فــي أنشــطتهم أن يقومــوا بنســخ إمــا عــن طريــق
تقنيــات النســخ التصويــري أو عــن طريــق رقمنــه املصنفات النصيــة واملصورة املحمية
لــكل مــن لكســمبورغ واألصــل األجنبــي .وتتولــى  luxorrمســؤولية تحصيــل وتخصيــص
حقـ�وق امللكيـ�ة الفكريـ�ة وفقـ�ا للمـ�اد ة  66مــن القانــون املذكــور آنفــا والئحــة �grand du
 calفــي  30يونيــو  2004بشــأن الــوكاالت التــي تديــر وتخصــص حقــوق التأليــف والنشــر
فيمــا يتعلــق بحقــوق النســخ مــن خــال تقنيــات التصويــر والتصويــر الرقمــي لألعمــال
التصويريــة املكتوبــة والثابتــة املتاحــة للجمهــور بشــكل قانونــي علــى شــكل ،كتــب أو
منشــورات صحفيــة أو مواقــع اإلنترنــت.
لهذا الغرض ،تقوم  ، luxorrبموجب االتفاقية ،بإصدار أذونات االستنســاخ للمســتخدمين
بواســطة تقنيــة النســخ والتصويــر الرقمــي املطلوبــة مــن قبلهــم وجمــع اإلتــاوات
التــي تــؤدي هــذه التراخيــص.
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الفصل 22
نظرة على قانون
الضرائب :ضريبة القمة
املضافة والجمارك
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luxorr
(luxembourg organisation for reproduction rights), asbl 7, rue alcide de gasperi
l-1615 luxembourg phone: (+352) 26 68 35 76
fax: (+352) 26 68 35 77
mail: info@luxorr.lu
www.luxorr.lu

 22.1قيمة الضريبة املضافة ( )vatفي لكسمبورغ
يتــم تحديــد نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة فــي لكســمبورغ بنــاء علــى قانــون ضريبــة
القيمــة املضافــة املــؤرخ  12فبرايــر  ،1979الذي ينفذ أحــكام وتوجيهات االتحاد األوروبي،
وال ســيما التوجيــه الســادس بصيغتــه املعدلــة علــى مر الســنين.
ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة عامة تطبق على اساس نسبة مئوية من
السعر الذي يتم إصدار الفواتير به لجميع األنشطة التجارية بما في ذلك توريد السلع
والخدمات داخل لكسمبورغ.
كما هو الحال في ضريبة االستهالك ،يتم جمع ضريبة القيمة املضافة من األشخاص
الخاضعين للضريبة نيابة عن السلطات في لكسمبورغ ( , )output vatفي نهاية
املطاف فان املستهلك النهائي .من يتحمل قيمة الضريبة
ولذلــك ،ال ينبغــي أن تظــل ضريبــة القيمــة املضافــة رســوما علــى األشــخاص الخاضعيــن
للضريبــة علــى القيمــة املضافــة :فهــم يحــق لهــم اســترداد قيمــة ضريبــة القيمــة
املضافــة التــي دفعوهــا إلــى األشــخاص اآلخريــن الخاضعيــن لهــذه الضريبــة علــى
مشــترياتهم ألغــراض تجاريــة ( ،)input vatمــا لــم يشــاركون فــي أنشــطة محــددة نكــون
معفــاة ممــا يحــد مــن حقهــم فــي اســترداد ضريبــة القيمــة املضافــة.
يتــم دفــع ضريبــة القيمــة املضافــة إلــى مصلحــة الضرائــب لوكســمبورغ مــن األشــخاص
الخاضعيــن لهــذه الضريبــة بعــد خصــم ضريبــة القيمــة املضافــة للمدخــات املدفوعــة
ملورديهــا .يتــم دفــع ضريبــة القيمــة املضافــة والخصومــات بشــكل دوري عنــد تقديــم
عوائــد ضريبــة القيمــة املضافــة.

22.1.1

السلطة املختصة

الســلطة املختصــة فــي لكســمبورغ لجمــع ضريبة القيمة املضافة هــي اإلدارة العامة
للملكيــة الفكريــة والنطاقــات ( .administration de l’enregistrement et des domaines5راجــع
القســم  22.3للحصــول علــى تفاصيــل االتصــال واملوقــع حيــث تتوفــر مزيــد مــن تفاصيــل
االتصــال حســب االختصــاص واملنطقة)
5
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املرحلــة األولــى للشــخص الخاضــع لضريبــة القيمــة املضافــة لبدء خصــم ضريبة القيمة
املضافــة وجمعهــا هــي التســجيل لضريبــة القيمــة املضافــة (انظــر فيمــا يلــي) فــي
املكتــب املختــص .ولهــذا الغــرض ،توجــد املكاتــب املختصــة علــى النحــو التالــي:
اعتبــارا مــن  1ينايــر  2015يمكــن لألشــخاص الخاضعيــن لضريبــة القيمــة املضافــة فــي
دولــة اوروبيــة أخــرى فــي االتحــاد األوروبــي فــي مجــال االتصــاالت والبــث اإللكترونــي
والخدمــات اختيــار إعــام مركــزي لدفــع ضريبــة القيمــة املضافــة املســتحقة فــي 27
دولــة عضــو
 1املكتب املختص
أنشطة الشخص الخاضع للضريبة

 2.مكاتب االختصاص الفرعية
ألن األنشطة غير املوصوفة في  :1تعتمد
على الشكل االجتماعي للشخص الخاضع
للضريبة وcanton of establishment

luxembourg i

غير متوفر

luxembourg ii

غير متوفر

luxembourg
iii

خدمات التمويل

n/a

luxembourg
iv

الصناعة والتجارة
محالت السوبر ماركت ذات
مبيعات السنوية أكبر من
 6.250.00يورو

أنشئت في cantons of echternach,
 grevenmacherو remich

luxembourg v

غير متوفر

luxembourg x

غير متوفر

luxembourg
xi

غير متوفر

شركة ذات مسؤولية محدودة ()sarl
أنشئت  cantonsلوكسمبورغ و mersch
األشخاص غير املقيمين الخاضعين للضريبة (جميع
األنشطة)

esch i

غير متوفر

esch ii

أعمال السيارات بما
في ذلك التأجير والنقل
البري

diekirch i

غير متوفر

diekirch ii

األنشطة العقارية

شركة محدودة ( )saأنشئت في
 cantonsلوكسمبورغ و mersch

بخالف  ، sa, sarlالتي أنشئت في cantons
لوكسمبورغ و mersch

استرداد ضريبة القيمة املضافة لألشخاص غير
املقيمين
أنشئت في canton of esch sur alzette
أنشئت في canton of capellen

أنشئت في the cantons of clervaux,
diekirch, redange-sur-attert, vianden and
wiltz
غير متوفر

أخـ�رى ،فـ�ي حيـ�ن تسـ�جيل علـ�ى ضريبـ�ة القيمـ�ة املضافـ�ة لكسـ�مبور غ va�( moss
 )lue-added tax - mini one- stop-shopالبوابــة  .2هــذه البوابــة هــي أيضــا متاحــة
للخدمــات املماثلــة التــي يقدمهــا املورديــن ذوي املنشــأ مــن خــارج االتحــاد األوروبــي.

 22.1.2التسجيل لقيمة الضريبة املضافة في لكسمبورغ
أي شــخص يقــوم بشــكل مســتقل بنشــاط خاضــع لضريبــة القيمــة املضافــة والتــي
هــي مــن الضــروري أن يتــم اعالنهــا ودفعهــا فــي لكســمبورغ يجــب تســجيل فــي
املكتــب املختــص فــي غضــون أســبوعين مــن بــدء األنشــطة للضريبــة ،بغــض النظــر
عــن الشــخص (عمــل تجــاري أو شــخص منفــرد) أوفــي أي مــكان تنتمــي إليــه (فــي
لكســمبورغ أو فــي الخــارج) .النشــاط الخاضــع لضريبــة القيمــة املضافــة هــو أي نشــاط
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اقتصــادي ،مهمــا كان الغــرض أو نتيجــة ذلــك النشــاط.
يتــم تســجيل ضريبــة القيمــة املضافــة مــن خــال تعبئــة طلــب معيــن أو بشــكل
إلكترونــي فــي املكتــب املختــص .ويجــب تقديــم بعــض الوثائــق واملعلومــات مــع
الطلــب ،بمــا فــي ذلــك تاريــخ بــدء األنشــطة الخاضعــة للضريبــة ،ووصــف األنشــطة،
ونســخة عــن وضــع الشــركة أو بطاقــة هويــة الفــرد ،ومــا إلــى ذلــك.
ويحظر على األشخاص التالية أسماؤهم التسجيل في ضريبة القيمة املضافة:
·األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة فــي لكســمبورغ والتــي ال يتجــاوز مجمــوع
الضريبــة  25،000يــورو :هــؤالء األشــخاص يجــب علهــم إبــاغ املكتــب املختــص
بأنهــم يقومــون بنشــاط خاضــع للضريبــة ،ويتــم التبليــغ مــرة واحــدة في الســنة
بخصــوص اإليــرادات الناتجــة عــن أنشــطتهم الخاضعــة للضريبــة لهــذا املكتــب.
·األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة علــى القيمة املضافة الذين ال تفتح أنشــطتهم
أي حــق الســتعادة ضريبــة القيمــة املضافــة (مثــل األشــخاص الذيــن يمارســون
أنشــطة ماليــة لعمــاء االتحــاد األوروبــي) والذيــن ال يحصلــون علــى خدمــات
مــن الخــارج ،ويكونــون مســؤولين عنهــا دفــع ضريبــة القيمــة املضافــة فــي
لكســمبورغ.
·األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة علــى القيمــة املضافــة الذيــن يعملــون فقــط
فــي أنشــطة خاضعــة لنظــام ضريبــة القيمــة املضافــة مــع وقــف التنفيــذ
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي  article 60bisمكــرر مــن قانــون ضريبــة القيمــة
املضافــة فــي لكســمبورغ.
الكيــان القانونــي الــذي ال ينفــذ أي معامــات خاضعــة لضريبــة القيمــة املضافــة ولكــن
يســتحوذ على ســلع مجتمعية بمبلغ ســنوي يتجاوز  10،000يورو يجب عليه التســجيل
لضريبــة القيمــة املضافــة فــي لكســمبورغ وحســاب ضريبــة القيمــة املضافــة فــي
لكســمبورغ علــى للمكتســبات املجتمعيــة.
العائد السنوي أو الحصول على
السلع أو الخدمات من املوردين
األجانب وتخضع لضريبة القيمة
املضافة في لوكسمبورغ
(باستثناء ضريبة القيمة املضافة)

إعالن دوري

البيان السنوي

أقل من  112،000يورو

ال

نعم

يتجاوز  112،000يورو
ولكن أقل من 620،000
يورو
يتجاوز  620،000يورو

ربع سنوي

نعم

شهري

نعم

يعتمد تواتر عائدات ضريبة القيمة املضافة على معدل الدوران السنوي الخاضع
للضريبة و  /أو على املبلغ السنوي لعمليات االستحواذ على السلع أو الخدمات
الواردة من الخارج إلعالنها في لكسمبورغ
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…)recapitulative statement for intracommunity (ic
شهري

فصلي

توصيل املنتجات

توريد الخدمات

اجباري

ممكن

إذا تجاوزت قيمة شحنات
 icخالل الثالثة أشهر
األخيرة  50،000يورو
ممكن إذا كان املبلغ من
 icالوالدات على مدى 3
أشهر املاضية ال يتجاوز أور
000 ،50

ممكن

يجب تقديم البيانات التكميلية
من قبل األشخاص الخاضعين
للضريبة الذين يسلمون البضائع من
لوكسمبورغ إلى شركة تجارية في
دولة عضو أخرى ،وبواسطة األشخاص
الخاضعين لضريبة تقديم الخدمات إلى
األعمال التي أنشئت في دولة عضو
غير لوكسمبورغ ،و تخضع لضريبة
القيمة املضافة في الدولة العضو
للعميل

يقدم األشخاص التالية أسماؤهم إعالنا مبسطا لضريبة القيمة املضافة:
·األشــخاص الخاضعين للضريبة على القيمة املضافة الذين ال تفتح أنشــطتهم
أي حــق الســترداد الضريبــة علــى القيمــة املضافــة والذين يتلقــون خدمات من
الخارج يكونون مســؤولين عنها دفع ضريبة القيمة املضافة في لكســمبورغ.
·الكيانــات القانونيــة التــي ال تحمــل أي معامــات ضريبيــة خاصــة لضريبة القيمة
املضافــة ولكــن لديهــا اســتحواذ علــى ســلع بشــكل داخلــي بمبلــغ ســنوي
يتجــاوز  10،000يــورو ضريبــة القيمــة املضافــة

 22.1.4فوترة ضريبة القيمة املضافة في لكسمبورغ
عنــد إصــدار فاتــورة للمعاملــة فــي نطــاق ضريبــة القيمــة املضافة ،يجب على الشــخص
الخاضــع للضريبــة الوفــاء بمتطلبــات قانــون ضريبة القيمة املضافة في لوكســمبورغ:
·يتــم إصــدار فاتــورة لجميــع املعامــات الخاضعــة للضريبــة مــا لــم يكــن العميــل
غيــر خاضــع للضريبــة واملعاملــة خاضعــة للضريبــة فــي لكســمبورغ أو مــا لــم
تكن املعاملة معفاة بموجب املادة  article 44 c., d. or iمن قانون ضريبة القيمة
املضافــة فــي لكســمبورغ (الخدمــات املاليــة أو التأمينيــة أو إدارة الصناديــق).
·يجــب إصــدار الفاتــورة فــي موعــد ال يتجــاوز  15مــن الشــهر التالــي للحــدث
الخاضــع للضريبــة ،أو عنــد اســتالم الدفــع فــي حالــة الدفــع املســبق.
·يجــب أن تتضمــن الفاتــورة اإلرشــادات اإللزاميــة التــي يحددهــا قانــون ضريبــة
القيمــة املضافــة فــي لكســمبورغ ،ولكــن يمكــن إصــدار فواتيــر مبســطة فــي
بعــض الحــاالت مــع عــدد محــدود مــن اإلشــارات (عندمــا يتجــاوز إجمالــي الفاتــورة
الـــ 100يورو) .
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املعدالت ابتداء من
1/1/15
17%
متوسط ٪14
(appendix c lux vat
)law
أقل من 8%
(appendix a lux vat
)law
مخفض بشكل كبير3%
(appendix b lux vat
)law

ويشمل بشكل خاص
تنطبق على جميع السلع والخدمات غير املؤهلة
للحصول على معدل مخفض
بعض أنواع النبيذ واملطبوعات اإلعالنية
والكتالوجات التجارية ،وإدارة االئتمان
والضمانات االئتمانية ،وإدارة وحفظ األوراق
املالية ،وما إلى ذلك.
الغاز ،الحطب ،الزهور ،مصففي الشعر ،إصالح
بعض املنتجات ،التنظيف في املنازل
الخاصة ،استيراد األعمال الفنية ،الخ.
الكتب واملواد الغذائية بما في ذلك الطعام
في املطاعم واملشروبات باستثناء
املشروبات الكحولية وإمدادات املياه وبعض
املستحضرات الصيدالنية والفنادق ونقل
الركاب والدخول إلى الحفالت واملسارح
والبث والتلفزيون وما إلى ذلك.

·وتعتمد معدالت ضريبة القيمة املضافة املطبقة في لوكسمبورغ على
طبيعة السلع املسلمة أو الخدمات املقدمة

 22.1.5استرداد قيمة الضريبة املضافة في لكسمبورغ
للحصــول عبــى حــق خصــم ضريبــة القيمــة املضافــة علــى املشــتريات ،يجــب
علــى األشــخاص الخاضعيــن لضريبــة القيمــة املضافــة أن يحملــوا فاتــورة
صحيحــة صــادرة وفقــا ملتطلبــات قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة لكســمبورغ.
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بالنســبة لألشــخاص الخاضعيــن لضريبــة القيمــة املضافــة املســجلين لضريبــة
القيمــة املضافــة فــي لكســمبورغ ،يتــم اإلبــاغ عــن زيــادة فــي ضريبــة القيمــة
املضافــة فــي العائــدات الدوريــة التاليــة ،وينبغــي ردهــا مــن قبــل الســلطة فــي
الوقــت الــذي يتــم فيــه تقييــم العائــد الســنوي لضريبــة القيمــة املضافــة املقابلــة.
ومــع ذلــك يمكــن طلــب اســتردادها مــن قبــل الشــخص الخاضــع لضريبــة القيمــة
املضافــة وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا فــي املــادة  55مــن قانــون ضريبــة
القيمــة املضافــة فــي لكســمبورغ.
الشخص الخاضع لضريبة القيمة
املضافة الذي أنشئ في دولة
عضو أخرى في االتحاد األوروبي

الشخص الخاضع لضريبة القيمة
املضافة الذي أنشئ في دولة عضو
أخرى في االتحاد األوروبي

يودع طلب استرداد األموال في مكتب
لكسمبورغ املختص::

يودع طلب استرداد األموال إلكترونيا في
الدولة العضو
من الشخص الخاضع للضريبة

املوعد النهائي :يونية من السنة التالية

املوعد النهائي 30 :سبتمبر من السنة
التالية
طلب استرداد إلكتروني

bureau xi - b.p. 31 l-2010 luxembourg phone:
(+352) 44 905 343

طلب استرداد ورقي

يمكــن لألشــخاص األجانــب الخاضعيــن للضريبــة علــى القيمــة املضافــة الذيــن ال يطلــب
منهــم التســجيل فــي لكســمبورغ اســترداد ضريبــة القيمــة املضافــة لكســمبورغ
املدفوعــة علــى النفقــات بعــد إجــراء االســترداد ويختلــف االجــراء اعتمــادا علــى مــا إذا
كان املنشــأ داخــل او خــارج االتحــاد االوروبــي.

22.2

الجمارك في لكسمبورغ

ويخضــع النظــام الجمركــي فــي لكســمبورغ للوائــح األوروبيــة european regulations
 2913/92 and 2454/93وكذلــك األحــكام ذات الصلــة مــن قانــون الجمــارك البلجيكــي.
وســيجري إصــاح النظــام فــي مايــو  2016عندمــا يبــدأ ســريان تنفيــذ أحــكام الالئحــة
األوروبيــة ( european regulation 952/2013قانــون الجمــارك االتحــادي).
والسلطة املختصة في لكسمبورغ للمسائل الجمركية هي
. administration des douanes et accises
وعنــد اســتيراد الســلع مــن خــارج االتحــاد األوروبــي إلــى لكســمبورغ ،تدفــع الرســوم
الجمركيــة ،إن وجــدت ،إلــى ســلطة الجمــارك فــي حيــن يتــم اســتيراد ضريبــة القيمــة
املضافــة علــى الــواردات مــن قبــل مســتورد ســجل ضريبــة القيمــة املضافــة فــي
لوكســمبورغ .نتائــج التقييــم الذاتــي بشــكل غيــر مســبق مــن ضريبة القيمــة املضافة
علــى االســتيراد تصنــف فــي نفــس عائــد ضريبــة القيمــة املضافــة كضريبــة القيمــة
املضافــة القابلــة لالســترداد.
وينطبــق اإلغــاق بقيمــة منخفضــة علــى الشــحنات الصغيــرة حيــث اال تكــون هنــاك
ضريبــة مســتحقة علــى الــواردات عندمــا ال تتجــاوز قيمــة الشــحنة  22يــورو ،وال يتــم
دفــع أيــة رســوم جمركيــة عندمــا ال تتجــاوز القيمــة  150يــورو.
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22.3

معلومات التواصل
administration de l’enregistrement et des domaines
adresse:
1-3 avenue guillaume l-1651 luxembourg
adresse postale :
boîte postale 31
l-2010 luxembourg phone: (+352) 44 905 - 1
fax: (+352) 45 42 98
e-mail: info@aed.public.lu
www.aed.public.lu

بشكل عام ال يوجد خلل بنظام السماح باستعادة الرسوم الجمركية املدفوعة عند
استيراد البضائع التي يعاد تصديرها .ولذلك ،توجد عدة أنظمة معلقة معفاة من
الرسوم نقوم بتجنب تكاليف الرسوم الجمركية في بعض الحاالت
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الفصل 23
نظرة على قانون
الضرائب :الضرائب على
الشركات
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23.1

مقدمة

يقــدم هــذا الفصــل ملحــة عامــة عــن الضرائــب فــي لكســمبورغ التــي تــم ســنها اعتبــارا
مــن  1ينايــر  2015والتــي تنطبــق عنــد القيــام بأعمــال تجاريــة فــي لوكســمبورج .ســيركز
الفصــل فــي املقــام األول علــى إجــراء األعمــال التجاريــة فــي لوكســمبورغ مــن خــال
شــركة ،مــع مناقشــات إضافيــة حــول اســتخدام الشــركاء وفــروع شــركة أجنبيــة.
ويناقــش كل مــن «الضرائــب املباشــرة» (تلــك الضرائــب التــي تفــرض مباشــرة علــى
األعمــال التجاريــة مثــل ضريبــة دخــل الشــركات) و «الضرائــب غيــر املباشــرة» (الضرائــب
املفروضــة علــى تبــادل الخدمــات أو األصــول التــي تنطــوي علــى نشــاط تجــاري) .يتــم
تنــاول قضايــا ضريبــة القيمــة املضافــة فــي فصــل منفصــل.
ويتنــاول الفصــل أوال متطلبــات االمتثــال الضريبــي املختلفــة ،مثــل مواعيــد التســجيل
واإليــداع ،ثــم يركــز علــى نظــرة عامــة علــى الضرائــب نفســه.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا الفصــل يقــدم ملحــة عامــة عــن ضرائــب الشــركات فــي
لكســمبورغ ألغــراض املعلومــات ،وينبغــي أال يفســر بــأي شــكل مــن األشــكال على أنه
مشــورة ضريبيــة .نوصــي بــأن يتــم طلــب املشــورة املهنيــة مــن مستشــار الضرائــب
املؤهليــن فــي لكســمبورغ لجميــع القضايــا الضريبيــة.

 23.2التسجيل لدى مصلحة الضرائب في
لوكسمبورغ لغرض الضريبة املباشرة

قبل الشروع في أنشطة األعمال التجارية ،من الضروري أن تسجل لدى السلطات
الضريبية املباشرة في لوكسمبورغ ()administration des contributions directes
للحصول على رقم تعريف ضريبي ( .)numéro fiscalعندما يتم تنفيذ األنشطة
التجارية من خالل كيان مطالب بالتسجيل في سجل شركة luxembourg company
(مثل  .sa, s.à r.lالخ) ،يتم تحديد رقم التعريف الضريبي تلقائيا من قبل السلطات
الضريبية في لوكسمبورغ بعد االنتهاء من التسجيل.
التسجيل من خالل  ).r.c.s( registre du commerce et des sociétésيمكن طلبه من
خالل .www.rcsl.lu
إذا كان التسجيل غير إلزامي (على سبيل املثال األعمال التي يقوم بها تاجر
وحيد غير مقيم) ،ال يتم تقديم رقم التعريف الضريبي إال عند الطلب إلى املكتب
املختص( )bureau d’imposition sociétés 1 à 6على العنوان التالي:
18, rue du fort wedell
l-2982 luxembourg
مكاتب  bureaux d’imposition sociétés 1 to 5مختصة بالشركات التجارية.
مكتب  bureau d’imposition sociétés 6مختصة في تمويل الشركات.

 23.3تقديم اإلقرارات الضريبية ألغراض الضرائب
املباشرة

الضرائـ�ب املباشـ�رة التـ�ي لهـ�ا التزامـ�ات إيـ�داع هـ�ي ضريبـ�ة الدخـ�ل علـ�ى الشـ�ركات( (�l’impôt sur le revenu des col
 ,)lectivités, citو الضريبــة التجاريــة البلديــة ( )l’impôt commercial communal, mbtوضريبــة
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القيمــة الصافيــة (.)l’impôt sur la fortune, nwt
كيفية الحصول على طلبات استعادة الضرائب
يمكــن تحميــل جميــع الطلبــات الضرائب علــى املوقع اإللكتروني للســلطات الضريبية،
كمــا انهــا تتوفر باللغــة اإلنجليزية:
.)www.impotsdirects.public.lu (formulaire
العملة
يجــوز للشــركات التــي لديهــا رأســمالها القانونــي وحســابها وحســاباتها الســنوية بنفس
العملــة األجنبيــة أن تســتكمل طلــب العملــة املعمــول بهــا ألغــراض ضريبيــة بنــاء علــى
طلــب كتابــي مــن الســلطات الضريبيــة .وتســمح تطبيقــات العملــة املعمــول بهــا
للشــركات بتحديــد قواعدهــا الخاضعــة لضريبــة دخــل الشــركات وضريبــة األعمــال البلديــة
وضريبــة القيمــة الصافيــة بالعملــة األجنبيــة لــرأس مالهــا وتحويــل القاعــدة الخاضعــة
للضريبــة إلــى اليــورو باســتخدام ســعر الصــرف املعمــول بــه .أمــا بالنســبة للشــركات
القائمــة ،فــإن املوعــد النهائــي لهــذا الطلــب هــو ثالثة أشــهر قبــل نھایة الســنة املالیة
التــي تتــم فيهــا العملیــة .بالنســبة للشــركات املنشــأة حديثــا ،فــإن املوعــد النهائــي
يمتــد حتــى نهايــة الســنة املاليــة األولــى.
إن قــرار تطبيــق نظــام العملــة املعمــول بهــا ال رجعــة فيــه وال ينتهــي ،مــن حيــث
املبــدأ ،إال إذا تغيــرت عملــة رأس مــال الشــركة.
االستئناف ضد التقييم
وفي حالة عدم موافقة دافع الضرائب على التقييم الضريبي ،يجوز تقديم طعن موثق
لــدى الســلطات الضريبيــة املختصــة فــي لكســمبورغ (إما مع رئيــس املكتب الضريبي
الــذي أصــدر التقييــم الــذي ســيقوم بتوجيــه الطعــن إلــى رئيــس الســلطات الضريبيــة
املباشرة أو مباشرة مع رئيس السلطات الضريبية املباشرة) من خالل املطالب ة (�ré
 )clamationوفي حالة تقديم الطعن ،ليس من الضروري طلب املساعدة من محام.
وينبغــي تقديــم االســتئناف فــي غضــون ثالثــة أشــهر مــن تلقــي اإلخطــار بالتقييــم
الضريــب .ومــع ذلــك ،ال يــزال يتعيــن علــى دافعــي الضرائــب تســوية الضريبــة
املســتحقة علــى النحــو الــذي تقيمــه الســلطات مــا لــم يوافقــوا علــى تعليــق الدفــع.
ويتعيـ�ن علـ�ى رئيـ�س السـ�لطات الضريبيـ�ة املباشـ�رة أن يسـ�تجيب للمطالبـ�ة   (�récla
 )mationفــي غضــون ســتة أشــهر مــن تقديــم املطالبــة .وإذا رفــض رئيــس مصلحــة
الضرائــب املباشــرة املطالبــة (أو اعتبــر مرفوضــا ،إذا لــم يــرد أي رد فــي غضــون ســتة
أشــهر مــن الطعــن) ،يجــوز لدافــع الضرائــب اســتئناف القــرار مــن خــال النظــام القانونــي
فــي لكســمبورغ ( )recours en reformationفــي غضــون ثالثــة أشــهر مــن القــرار.
إجراء اتفاق ضريبي مسبق
يجــوز لدافــع الضرائــب أن يطلــب الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن ســلطات الضرائــب
للحصــول علــى توجيهــات بشــأن تطبيــق قانــون الضرائــب فــي لكســمبورغ بنــاء علــى
الوقائــع والظــروف الخاصــة بدافــع الضرائــب .وفيمــا يتعلــق بقضايــا تســعير التحويــل،
يمكــن طلــب اتفاقيــة التســعير املســبق ( )apaمــن الســلطات الضريبيــة.
تــم إضفــاء الصبغــة الرســمية علــى إجــراء التخليــص الضريبــي املســبق فــي القانــون
املحلــي لكســمبورغ اعتبــارا مــن  1ينايــر  .2015وســتقدم لجنة املشــورة نصيحة ملزمة
بشــأن الطلــب .تتــراوح الرســوم اإلداريــة بيــن  3000يــورو و  10،000يــورو لــكل طلــب،
حســب تعقيــد الطلــب وعــبء العمــل لــدى الســلطات الضريبيــة .وســيتضمن التقريــر
الســنوي لســلطات الضرائــب املباشــرة ملخصــا رمزيــا مجهــوال الهويــة عــن التصاريــح
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الضريبيــة املســبقة الصــادرة خــال الســنة.
تكــون اتفاقيــة الضريبــة املســبقة ســارية املفعــول ملــدة خمــس ســنوات وســتكون
ملزمــة للســلطات الضريبيــة ،مــا لــم:
·يكن وصف الحالة أو املعامالت غير كامل أو غير دقيق
·الحالــة أو املعامــات التــي تحققــت فيمــا بعــد تختلــف عــن تلــك املوصوفــة
فــي الطلــب؛ أو
·لم يعد القرار متوافقا مع القانون الوطني أو األوروبي أو الدولي

 23.3.1إيداع ضريبة الدخل للشركات وإقرارات الضرائب ودفع
الضرائب املستحقة
ويتعيــن علــى الكيانــات الخاضعــة ل  luxembourg citأن تقــدم عوائدهــا قبــل 31مايــو
مــن الســنة التاليــة لنهايــة الســنة املاليــة .ومــع ذلــك ،فمــن املمكــن تقديــم طلــب
التمديــد مــع الســلطات الضريبيــة .يمكــن فرض غرامة قدرها  ٪10علــى املبلغ النهائي
للضريبــة املســتحقة ،وكذلــك غرامــة ( )astreinte pécuniaireللتأخــر في إيداع العودة.
بمجــرد أن تعبئــة طلــب االســترداد مــع الســلطات الضريبيــة لوكســمبورغ ،ســيتم إصــدار
تقييــم الضرائب.
ويتعيــن علــى الســلطات الضريبيــة مراجعــة العائــد وإصــدار التقييــم الضريبــي النهائــي
خــال فتــرة  5ســنوات تبــدأ فــي اليــوم األول التالــي النتهــاء الســنة املاليــة وتغلــق
فــي نهايــة الســنة الخامســة بعــد الســنة املاليــة.
يجــوز للســلطات الضريبيــة إصــدار تقييــم ضريبــي مؤقــت (يخضــع ملزيــد مــن الســيطرة)
وتحديــد االلتــزام الضريبــي علــى أســاس اإلقــرار الضريبــي املقــدم ،دون مراجعــة اإلقــرار
الضريبــي .ويصبــح هــذا التقييــم الضريبــي املؤقــت نهائيــا بعــد فتــرة الســنوات الخمــس
املذكــورة أعــاه ،مــا لــم تصــدر الســلطات الضريبيــة تقييمــا ضريبيا نهائيا بعد اســتعراض
اإلقــرار الضريبــي قبــل انقضــاء فتــرة الســنوات الخمــس.
ينبغــي تســوية الضريبــة املســتحقة خــال شــهر واحــد مــن تلقــي الضريبــة .وبموجــب
التشــريع املعمــول بــه ،قــد يتعيــن دفــع مبالــغ مقدمــة كل ثالثــة أشــهر فــي  10مــارس
و  10يونيــه و  10أســبتمبر و  10ديســمبر .وبمــا أن الغــرض مــن هــذه الدفعــات املســبقة
هــو تغطيــة إجمالــي التزامــات ضريبــة الدخــل والتســويق للســنة الضريبيــة املعنيــة،
فــإن كل دفعــة تســاوي مبدئيــا  25٪مــن التقديــر الضريبــي آلخــر ســنة ضريبيــة تــم
تقييمهــا .العقوبــات املتأخــرة املفروضــة علــى املدفوعــات مقدمــا املتأخــرة حاليــا
إلــى ( 0.6٪رســوم الفائــدة الشــهرية) مــن إجمالــي الدفعــة الفصليــة املســتحقة.
قــد تكــون هنــاك حاجــة أيضــا لتعبئــة طلبــات إضافيــة والوثائــق الداعمــة اعتمــادا علــى
األنشــطة والتخطيــط الضريبــي لدافــع الضرائــب .علــى ســبيل املثــال ،للتــأھل للحصــول
علــی اعتمــادات ضریبیــة اســتثماریة معینــة ألنــواع معینــة مــن االســتثمارات ،یجــب
تقدیــم نمــوذج  .800ويمكــن االطــاع علــى قائمــة الوثائــق املرفقــة باإلقــرار الضريبــي
فــي اإلقــرار الضريبــي  )530( 500نفســه.
يرجــى مالحظــة أنــه بالنســبة للشــركات الخاضعــة ل  citو  ، mbtيتــم تضميــن العائــد
 mbtفــي  modèle 500وفــي  modèle 530وبالتالــي ال تحتــاج إلــى أن يتــم االيــداع
بشــكل منفصــل.
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عائدات ضريبة الدخل للشركات
يتم اعادة  citالستخدامها كالتالي:
نوع الكيان

شكل االستخدام

شركة مقيمة

modèle 500

شركة غير مقيمة

modèle 530

الوثائق املرفقة
الحسابات السنوية املعتمدة ،بما في ذلك
امليزانية العمومية ،بيان الربح والخسارة ،أي
إيضاحات تفسيرية.
وثائــق تثبــت دخــل الشــركة فــي لوكســمبورغ
واملصروفــات القابلــة للخصــم ذات الصلــة ،وكذلــك
البيانــات املاليــة للشــركة (علــى ســبيل املثــال
امليزانيــة العموميــة واألربــاح والخســائر).

عائد ضريبة االعمال البلدية
نوع الكيان

شكل االستخدام

شركة مقيمة

modèle 300

شركة غير مقيمة

modèle 300

الوثائق املرفقة
الحسابات السنوية املعتمدة ،بما في ذلك
امليزانية العمومية ،بيان الربح والخسارة ،أي
إيضاحات تفسيرية.
وثائــق تثبــت دخــل الشــركة فــي لوكســمبورغ
واملصروفــات القابلــة للخصــم ذات الصلــة ،وكذلــك
البيانــات املاليــة للشــركة (علــى ســبيل املثــال
امليزانيــة العموميــة واألربــاح والخســائر).

وبنــاء علــى ذلــك ،ينطبــق  modèle 300أعــاه علــى الشــركات املقيمــة عندمــا
تكــون الشــركات خاضعــة فقــط لــل ( mbtمثــل الشــراكة التــي تقــوم بنشــاط تجــاري).
تســتحق الدفعــات مقدمــا مــن  mbtبشــكل ربــع ســنوي فــي  10فبرايــر و  10مايــو و 10
أغســطس و  10نوفمبــر.

 23.3.2ضريبة القيمة الصافية (:)nwt
اإلطار الزمني لتقديم اإلقرار الضريبي ودفع الضرائب
بالنســبة ل  ، nwtيتــم احتســاب «القيمــة املوحــدة» ( )valeur unitaireمطروحــا منهــا
أصــول الشــركة (اعتبــارا مــن أول ينايــر مــن كل عــام) وتــدرج فــي ملحــق إلقــرار ضرائــب
دافعــي الضرائــب .ســوف يقــوم دافعــو الضرائــب بتقديــم نمــوذج نــوت اســتنادا إلــى
القيمــة املوحــدة املحســوبة.
منــذ  1ينايــر  ،2015يتــم تحديــد كل مــن القيمــة املوحــدة وصافــي القيمــة علــى أســاس
سنوي.
ومــن املقــرر أن تســدد املدفوعــات املســبقة عــن  nwtكل ثالثــة أشــهر فــي  10فبرايــر
و  10مايــو و 10أغســطس و  10نوفمبــر.
شرط تقديم صافي ضريبة القيمة العائد
شــركات لوكســمبورغ مطلــوب منهــا بشــكل عــام ان تقــدم عوائــد  nwtبغــض النظــر
عمــا إذا كانــت الشــركة لديهــا صافــي القيمــة.
طلبات ضريبة القيمة الصافية للشركة الستخدامها
يتم سرد  nwtالتي سيتم استخدامها في الجدول في الصفحة التالية.
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23.4

ضريبة لوكسمبورغ املباشرة

 23.4.1مقدمة
 23.4.1.1ضريبة لوكسمبورغ اإلقامة للشركات
بصفــة عامــة ،تخضــع الشــركة املقيمــة فــي لوكســمبورغ ل  citعلــى دخلهــا العاملــي.
وتعتبــر الشــركة مقيمــة ضريبيــا فــي لوكســمبورغ إذا كان مقرهــا القانونــي
( )siège statutaireأو مــكان اإلدارة املركزيــة ( )administration centraleيقــع فــي
لوكســمبورغ .يتــم تحديــد مــكان اإلدارة املركزيــة للمنشــأة مــن خــال اختبــار الواقائــع
والظــروف ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار موقــع مقــر إدارة الشــركة ،حيــث تعقــد اجتماعــات
مجالــس إدارة الشــركة ،و يتــم الحفــاظ علــى املحاســبة املركزيــة ،و تكــون املحفوظات،
وحيــث يتــم عقــد اجتماعــات املســاهمين .ويوجــد مكتــب الشــركة املســجل بصفــة
عامــة فــي اللوائــح الداخليــة للشــركة (.)les statuts
طلبات ضريبة القيمة الصافية للشركة التي سيتم استخدامها
نوع الكيان
الحسابات السنوية املعتمدة ,بما في ذلك
امليزانية العمومية ،بيان الربح والخسارة ،أي
إيضاحات تفسيرية ،تحديد القيمة املوحدة.
وثائق تثبت دخل الشركة في لوكسمبورغ
واملصروفات القابلة للخصم ذات الصلة ،والبيانات
املالية للشركة (على سبيل املثال امليزانية
العمومية ،واألرباح والخسائر) ،وتحديد القيمة
املوحدة.

الطلب الذي يجب استخدامه

امللفات املرفقة

modèle fort. 2

شركة مقيمة

modèle fort. 3

شركة غير مقيمة

 24.4.1.2الشركات غير املقيمة
إذا كانــت الشــركة ليســت مقيمــة ألغــراض ضريبــة فــي لوكســمبورغ ،فإنهــا تخضــع
بشــكل عــام فقــط لضريبــة لوكســمبورغ .علــى مصــدر الدخــل .أنــواع مصــدر الدخــل
فــي لوكســمبورغ التــي يمكــن لشــركة غيــر مقيمــة أن تصبــح عرصــة لهــا كالتالــي:
·األربــاح املســتمدة مــن منشــأة دائمــة (مثــل مكتــب أو فــرع) موجــودة فــي
لكســمبورغ؛
·الدخل من االستغالل الزراعي والحرجي في لكسمبورغ؛
·األربــاح املحققــة مــن نشــاط مهنــي (مثــل الخدمــات القانونيــة أو الخدمــات
االستشــارية) التــي تمــارس فــي لكســمبورغ؛ و
·الدخل الناتج عن العقارات في لوكسمبورغ.
ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن معاهــدة الضريبــة املزدوجــة املطبقــة بيــن بلــد اإلقامــة
غيــر املقيــم ولكســمبورغ قــد تخفــف عــن الضرائــب املفروضــة علــى مصــدر الدخــل فــي
لوكســمبورغ.

 24.4.2أنواع الضرائب املباشرة في لوكسمبورغ
كما ذكر أعاله ،تشمل الضرائب املباشرة املفروضة على الشركات في لكسمبورغ
.cit, mbt and nwt
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ضريبة الدخل على الشركات
معدالت ال  citموضحة باألسفل
الضريبة املستحقة

الدخل الخاضع للضريبة

أقل من  15.000يورو

20%

أكثر من  15.000يورو

21%

و باإلضافــة إلــى ذلــك ،يدفــع رســم إضافــي قــدره  7فــي املائــة مــن التزامــات ال cit
إلــى صنــدوق البطالــة ،ممــا يولــد نســبة هامشــية مــن  citتبلــغ + 21% ( 22.47%
(. )7%*21%عمومــا ،شــركات لوكســمبورغ فقــط أو الشــركات األجنبيــة مــع مصــدر
دخــل فــي لوكســمبورغ تخضــع ل  . citشــركات رأس املــال فــي لكســمبورغ الخاضعــة
ل  citتشــمل األشــكال القانونيــة التاليــة:
·شركة عامة محدودة ()société anonyme or sa
·شركة ذات مسؤولية محدودة ().société à responsabilité limitée or s.à r.l
· الشراكة محدودة باألسهم (société en commandite par actions or sca), and
· الشركات األوروبية (.)société européenne or se
·وعلى العكس من ذلك ،فإن الكيانات التجارية الشفافة التالية في
لوكسمبورغ ال تخضع  citفي لكسمبورغ:
·الشراكة العامة ()société en nom collectif or snc
·شراكة املحدودة املشتركة (société en commandite sim- ple or
)secs
·شراكة خاصة محدودة ()société en commandite spéciale or scsp
·شركة مدنية (.)société civile, e.g. société civile immobilière or sci
و فيمــا يتعلــق بالكيانــات الضريبيــة الشــفافة أعــاه ،يتــم تحديــد أي التــزام مــن التزامات
 citعلــى مســتوى الشــريك  /امللكيــة ومــا إذا كان هــذا الشــريك  .cit /علــى ســبيل
املثــال ،إذا كانــت الشــراكة العامــة ( )sncمملوكــة مــن قبــل اثنيــن مــن الشــركاء (شــركة
لوكســمبورغ ذات مســؤولية محــدودة ( ).s.àr.lو فــرد)  ،فقــط  .s.àr.lســوف تدفــع
 citفــي لوكســمبورغ حيــث يتــم تخصيــص أربــاح الشــراكة لــكل شــريك وفقــا التفاقيــة
الشــراكة.
يرجــى مالحظــة أن قائمــة الشــركات املذكــورة أعــاه ليســت شــاملة لجميــع أنــواع
الكيانــات التجاريــة لوكســمبورغ.
الحد األدنى للضريبة
منذ  1يناير  ،2013ينطبق نظام الحد األدنى من ضريبة الدخل للشركات ( )mcitلجميع
الشركات دافعي ضرائب.
يتــم فــرض  mcitبقيمــة  3000يــورو ســنويا ( 3،210يــورو بمــا فــي ذلــك رســوم التضامــن
اإلضافيــة بنســبة ) ٪7علــى الشــركات التــي يوجــد مقرهــا القانونــي أو مــكان اإلدارة
341

املركزيــة فــي لكســمبورغ ،والتــي تشــمل أصولهــا املاليــة) بمــا فــي ذلــك األســهم
واألوراق املاليــة القابلــة للتحويــل واملدينيــن مــن الشــركات ذات الصلــة و الودائــع
املصرفيــة والنقديــة) تتجــاوز  ٪90مــن إجمالــي أصولهــا و  350،000يــورو .عندمــا يكــون
مجمــوع األصــول املاليــة أقــل مــن أو يســاوي  350،000يــورو (ولكــن يمثــل أكثــر مــن
 ٪90مــن إجمالــي امليزانيــة العموميــة) ،فــإن  mcitتبلــغ  500يــورو ( 535يــورو بمــا فــي
ذلــك رســوم التضامــن اإلضافيــة .)٪7
تخضــع جميــع الكيانــات الجماعيــة األخــرى في لوكســمبورغ التي لديهــا مقرها القانوني
أو اإلدارة املركزيــة فــي لكســمبورغ لضريبــة دخــل دنيــا تدريجيــة علــى أســاس مجمــوع
ميزانيــة الســنة الضريبيــة ذات الصلــة وتتــراوح قيمــة  mcitمــن  500يــورو(  535يــورو
بمــا فــي ذلــك الرســوم اإلضافيــة التضامنيــة بنســبة  ) ٪7ليتجــاوز إجمالــي امليزانيــة
العموميــة  350،000يــورو ،إلــى  20،000يــورو(  21،400يــورو بما في ذلك رســوم التضامن
بنســبة ) ٪7ليتجــاوز إجمالــي امليزانيــة العموميــة  20مليــون يــورو
ضريبة األعمال البلدية
وتخضــع أيضــا شــركة مقيمــة لكســمبورغ ل  mbtعلــى دخلهــا املحلــي املصــدر (أي
الدخــل املكتســب فــي لكســمبورغ) .يتــم فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة بنســبة
 ٪6.75إلــى  ،٪12اعتمــادا علــى البلديــة التــي أنشــئت فيهــا الشــركة أو التــي تمــارس
فيهــا األعمــال التجاريــة (علــى ســبيل املثــال معــدل مدينــة لوكســمبورغ هــو )٪6.75
وبنــاء علــى ذلــك ،تخصــص اإليــرادات التــي مصدرهــا مــن  mbtإلــى بلديــة املنشــأ
وعــاوة علــى ذلــك ،تخضــع املنشــآت الدائمــة والكيانــات املشــاركة ل  mbtعلــى
األربــاح ،شــريطة أن يكــون النشــاط التجــاري مؤهــا ألنشــطة تجاريــة .فاألنشــطة غيــر
التجاريــة (مثــل توليــد إيــرادات إيجــار العقــارات) لــن تخضــع ل . mbt
يتــم حســاب الضريبــة الخاضعــة ل  mbtعلــى أســاس مماثــل ل  ، citمطروحــا منهــا
خصــم قياســي قــدره  17،500يــورو للكيانــات الخاضعــة ل  40،000( citيــورو للشــراكات).
معدل ضريبة دخل الشركات الفعال في لكسمبورغ (أي  citزائد ) mbt
ويبلــغ املعــدل اإلجمالــي ل (cit-mbtأي معــدل الضريبــة الفعليــة علــى الشــركات) 29.22
فــي املائــة (أي معــدل ضريبــة الدخــل املقــدر بنســبة  22.47فــي املائــة باإلضافــة إلــى
معــدل العائــد علــى املعامــات التجاريــة فــي مدينــة لوكســمبورغ بنســبة  6.75فــي
املائة).
صافي الضريبة املستحقة
نظرة على صافي الضريبة املستحقة
وتخضــع الشــركة املقيمــة فــي لوكســمبورغ إلــى (l’im- pôt sur la fortune) nwt
 ٪0.5مــن قيمتهــا املوحــدة كل ســنة .علــى الرغــم مــن أن صافــي قيمــة األصــول
للشــركة ،يمكــن ان يكــون حســاب القيمــة املوحــدة معقــد .يتــم أخــذ القيمــة الســوقية
العادلــة للموجــودات بعيــن االعتبــار .والديــون قابلــة للخصــم بشــكل عــام إذا كانــت
تتعلــق بأصــول تجاريــة .عــاوة علــى ذلــك ،قــد يتــم إعفــاء بعــض األصــول مــن حســاب
القيمــة املوحــدة (علــى ســبيل املثــال ،حاملــي األســهم املؤهليــن للحصــول علــى
إعفــاء مــن مشــاركة لوكســمبورغ أو امللكيــة الفكريــة املؤهلــة  -انظــر أدنــاه ( .كمــا
يجــوز للمعاهــدة القابلــة للتطبيــق أن تعفــي بعــض األصــول ،مثــل األصــول املخصصــة
ملؤسســة دائمــة أو بعــض حاملــي األســهم.
يتــم تحديــد القيمــة املوحــدة للشــركة اعتبــارا مــن أول ينايــر مــن كل عــام ،بينمــا يبلــغ
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الحــد األدنــى  nwtلاللتزامــات غيــر املباشــرة هــو  62.5يــورو للشــركة العامــة املحــدودة
( )saو  25يــورو للشــركة ذات املســؤولية املحــدودة ( .).s.àr.l
تقليص ضريبة القيمة الصافية
كبديــل لدفــع ضريبــة القيمــة الصافيــة ،يجــوز للشــركة املطالبــة بتخفيــض ( )to nilمــن
التزامــات ضريبــة القيمــة الصافيــة .ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق تخصيــص احتياطي
ضريبــة صافيــة بقيمــة خمــس مــرات علــى األقــل مــن القيمــة الصافيــة (املرغوبــة).
ويتعيــن االحتفــاظ بهــذا املبلــغ فــي االحتياطــي املذكــور أعــاه ملــدة خمــس ســنوات.
غيــر أن تخفيــض الضريبــة الصافيــة قــد ال يتجاوز مبلغ ضريبة دخل الشــركات املســتحقة
(بمــا فــي ذلــك الرســوم التضامنيــة ولكــن باســتثناء االعتمــادات االســتثمارية والضرائب
املســتقطعة األجنبيــة) ،وال يمكــن تقيــده علــى مبلــغ الحــد األدنــى للضريبــة (بمــا فــي
ذلــك رســوم التضامــن اإلضافية).

23.5

الضرائب املقتطعة

 23.5.1الفائدة
ال تقوم لكسمبورغ بفرض أي ضريبة اقتطاع على دفع الفائدة العادية ،إال في
بعض الحاالت املحددة جدا مثل الفائدة على السندات املشاركة في األرباح وبعض
مدفوعات الفائدة من املدخرات الثابتة املدفوعة لألشخاص العاديين املقيمين في
لوكسمبورغ.

 23.5.2العائدات
ال يوجد ،من حيث املبدأ ،أي ضريبة مستقطعة على العائدات املدفوعة للشركات
املقيمة أو غير املقيمة.
ومع ذلك ،فإن الدخل املتحقق من األنشطة الفنية أو األدبية أو الرياضية التي تجري
في لكسمبورغ واملدفوع لغير املقيمين يخضع لضريبة اقتطاع تبلغ  10في املائة
من إجمالي الدخل.

 23.5.3األرباح
إن أي توزيــع لألربــاح مــن قبــل شــركة لوكســمبورغ تخضــع لضريبــة اســتقطاع األربــاح.
ويبلغ معدل الضريبة املحلية املســتقطعة  ٪15من إجمالي أرباح األســهم املدفوعة.
يتضمــن تعبيــر األربــاح عمومــا جميــع املبالــغ واملزايــا املدفوعــة للمســاهمين ،بمــا
فــي ذلــك توزيعــات األربــاح وأســهم األربــاح وتوزيــع األربــاح الخفيــة.
يجــب علــى املــوزع املقيــم أن يحيــل ضريبــة االســتقطاع املجمعــة إلــى الســلطات
الضريبيــة فــي لكســمبورغ فــي غضــون  8أيــام مــن توزيــع األربــاح .مــا لــم يقــرر خــاف
ذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي ( ،)agmيتــم توزيــع أربــاح عاديــة (علــى
ســبيل املثــال بــدال مــن التوزيعــات الخفيــة) (ينــص القانــون علــى „إتاحتهــا») فــي اليــوم
التالــي الجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي
يمكــن تخفيــض نســبة الضريبــة املقتطعــة علــى األربــاح املحليــة بنســبة  ٪15بموجــب
أحــكام معاهــدة الضريبــة املزدوجــة املطبقــة أو تجنبهــا بموجــب إعفــاء املشــاركة مــن
343

األربــاح املدفوعــة (انظــر اســفل )23.6.3

 23.5.4عائدات التصفية
وال تفرض لكسمبورغ أي ضريبة مقتطعة على توزيع عائدات التصفية.

23.6

إعفاء لوكسمبورغ للمشاركة

ولــدى لكســمبورغ نظــام يتعلــق بالدخــل أو املكاســب أو صافــي القيمــة املتعلقــة
بشــكل اساســي بحيــازة األســهم (املســاهمات الهامــة) .وعمومــا ،يشــار إلــى هــذا
النظــام عــادة باســم «نظــام اإلعفــاء مــن املشــاركة» ،ويوفــر إعفــاء ضريبــي فــي
لكســمبورغ علــى األربــاح املوزعــة ،وعائــدات التصفيــة ،وأربــاح رأس املــال ،وضريبــة
االســتقطاع علــى األربــاح ،وغيــر ذلــك إذا اســتوفيت شــروط معينــة.

 23.6.1اإلعفاء من األرباح املوزعة
عادة ما تعفى توزيعات األرباح من األسهم إذا:

 23.6.1.1تكون املنفعة كالتالي
·إن يكــون الكيــان الجماعــي املقيــم لكســمبورغ الخاضــع للضريبــة بالكامــل قــد
أنشــئ بموجــب أحــد األشــكال القانونيــة املدرجــة فــي تذييــل الفقــرة  10مــن
املــادة  166مــن قانــون ضريبــة الدخــل فــي لكســمبورغ (أي شــركة مســاهمة
أو شــركة  ،,société anonymeوهــي شــراكة محــدودة باألســهم أو الشــركة أو
شــركة  société en commandite par actionsأو شــركة مســاهمة ،أو تعاونــي
أو  ، ,or société à responsabilité limitéeأو شــركة تعاونيــة) ،أو
·شــركة مقيمــة لكســمبورغ تخضــع للضريبــة بالكامــل غيــر مدرجــة فــي ملحــق
الفقــرة  10مــن املــادة  166مــن قانــون ضريبــة الدخــل لكســمبورغ ،أو
·إقامــة دائمــة لكيــان جماعــي فــي لوكســمبورغ مشــمول باملــادة  2مــن
توجيهــات  ،)eu / 2011/96( eu parent-subsidiaryأو
·إقامــة دائمــة لشــركة فــي لوكســمبورغ ومقيمــة فــي دولــة أبرمــت معهــا
لوكســمبورج معاهــدة ضريبيــة مزدوجــة ،أو
إقامــة دائمــة فــي لوكســمبورغ لشــركة أو شــركة تعاونيــة مقيمــة فــي دولــة عضــو
فــي املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة غيــر دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي.

 23.6.1.2شركة التوزيع هي
·كيان جماعي مشمول باملادة  2من توجيهات eu parent-subsidiary
( ،)eu / 2011/96أو
·شركة مقيمة في لكسمبورغ تخضع للضريبة بالكامل غير مدرجة في
ملحق الفقرة  10من املادة  166من قانون ضريبة الدخل في لكسمبورغ ،أو
· إن نكون الشركة غير مقيمة و تخضع بالكامل لنظام ضريبي مماثل ل
لوكسمبورغ ( citأي الحد األدنى ملعدل ضريبة الدخل البالغ  ٪10.5يفي
عموما بهذا الشرط طاملا أن األساس الخاضع للضريبة يتم تحديده وفقا
لقواعد ومعايير مماثلة لتلك املطبقة في 23.6
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 23.6.1.3في التاريخ الذي يتم فيه توفير الدخل،
يحتفــظ املســتفيد باألســهم املعنيــة لفتــرة ال تقــل عــن  12شــهرا وأنــه خــال هــذه
الفتــرة ال يقــل معــدل الحيــازة عــن  ٪10مــن رأس مــال شــركة التوزيــع ،أو ســعر الشــراء
لهــذه املســاهمة بمــا ال يقــل عــن  1،200،000يــورو
فــي حــال اســتيفاء الشــروط املذكــورة أعــاه ،يجــب أن تعفــى أرباح األســهم املســتلمة
مــن ضريبــة الدخــل فــي لكســمبورغ .ومــع ذلــك ،هنــاك قاعــدة عــدم الســماح بشــأن
األربــاح التــي قــد تنطبــق .أي مصاريــف ذات عالقــة اقتصاديــة مباشــرة مــع األســهم،
مثــل مصاريــف الفوائــد أو انخفــاض قيمــة املســاهمة الناتجــة عــن توزيع األربــاح املعفاة،
والتــي تخفــض األســاس الضريبــي فــي ســنة توزيــع األربــاح غيــر مســموح بهــا فــي
دخــل األربــاح املعفــاة.
يرجــى مالحظــة أن املبالــغ املســتلمة عنــد التصفيــة الجزئيــة أو الكليــة لشــركة تابعــة
قــد تســتفيد أيضــا مــن اإلعفــاء املشــار إليــه أعــاه مــن األربــاح.
ينطبــق اإلعفــاء أيضــا علــى املشــاركات التــي تتــم فــي شــركة مؤهلــة مــن خــال
الكيانــات الضريبيــة الشــفافة.
وأخيــرا ،فــإن توزيعــات األربــاح التــي يوزعهــا كيــان مؤهــل (أي شــركة مقيمــة فــي
لوكســمبورغ تخضــع للضريبــة بالكامــل ،وهــي شــركة مقيمــة فــي دولــة أبرمــت معهــا
لكســمبورغ معاهــدة ضريبيــة مزدوجــة وتخضــع بالكامــل لضريبــة الدخــل التــي تــوازي
 citشــركات لوكســمبورغ أو شــركة تــم تغطيتهــا مــن قبــل الشــركة األم  -الشــركة
التابعــة) والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل شــركة فــي لوكســمبورج تخضــع للضريبة
بالكامــل ،والتــي ال تعفــى بموجــب إعفــاء املشــاركة ،يجــب أن تعفــى مــن حيــث املبــدأ
مــن ضريبــة الدخــل املوحــد بنســبة  ٪50مــن املبلــغ اإلجمالــي لألربــاح.

 23.6.2إعفاء أرباح رأس املال من بيع أسهم
الشــروط املؤهلــة بموجــب هــذه القواعــد مماثلــة لتلــك التــي تتعلــق بإعفــاء األربــاح،
إال أن معــدل الحيــازة ال يقــل عــن قيمــة  ٪10مــن رأس مــال الشــركة املســتبعدة ،وقــد
ال يقــل ســعر الشــراء عــن  6،000،000يــورو (مقابــل  1،200،000يــورو مطلوبــة لتوزيعــات
األربــاح).
بشــرط اســتيفاء الشــروط املذكــورة أعــاه ،فــإن املكســب الرأســمالي املحقــق عنــد
اســتبعاد امللكيــة معفــى مــن ضريبــة الدخــل ( citو  .)mbtومع ذلك ،فقــد تم إدخال نظام
الســتعادة هــذا االســتحقاق ،الــذي بموجبــه يتــم تخفيــض املبلــغ املعفــى مــن الكســب
بمجمــوع النفقــات ذات الصلــة اقتصاديــا (علــى ســبيل املثــال ،الفائــدة املدفوعــة علــى
الديــن املتعلــق بحيــازة األســهم) والنقصــان فــي تكلفــة االقتنــاء ،وخصمهــا علــى مــدى
الســنوات الســابقة وفــي ســنة التخلــص منهــا.

 23.6.3اإلعفاء من ضريبة استقطاع لوكسمبورغ على األرباح
املدفوعة
يوفر قانون الضرائب في لكسمبورغ إعفاء لضريبة االستقطاع في لكسمبورغ على
األرباح املدفوعة ،شريطة استيفاء الشروط التالية:
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 23.6.3.1أن تكون الشركة املوزعة:
·كيــان جماعــي مقيــم فــي لكســمبورغ و أن يكــون خاضــع للضريبــة بالكامــل
و قــد أنشــئ بموجــب أحــد األشــكال القانونيــة املدرجــة فــي تذييــل الفقــرة
 10مــن املــادة  166مــن قانــون ضريبــة الدخــل فــي لكســمبورغ (أي شــركة
مســاهمة أو  société anonymeوهــي شــراكة محــدودة باألســهم أو société
أو شــركة ذات مســؤولية محــدودة أو  ، ,société à responsabilité limitéeأو
تعاونــي أو  ،) ،société cooperativeأو
·شــركة مقيمــة لكســمبورغ تخضــع للضريبــة بالكامــل غيــر مدرجــة فــي ملحــق
الفقــرة  10مــن املــادة  166مــن قانــون ضريبــة الدخــل لكســمبورغ ،أو

 23.6.3.2أن تكون الشركة املستلمة لألرباح:
•كيـ�ان جماعـ�ي مشـ�مول باملـ�اد ة  2مــن توجيهــات االتحــاد األوروبــي �eu pa
)rent-subsidiary directive
(2011/96/eu
•أي شــركة أخــرى خاضعــة للضريبــة بالكامــل مقيمــة فــي لكســمبورغ ولكنهــا
غيــر مدرجــة فــي تذييــل للفقــرة  10مــن املــادة  166مــن قانــون ضريبــة الدخــل
لكســمبورغ
•تم االنشاء بشكل دائم ألحد الكيانات املؤهلة أعاله
•منشــأة جماعيــة مقيمــة فــي بلــد أبرمــت فيــه لكســمبورغ معاهــدة ضريبيــة
مزدوجــة ،شــريطة أن يخضــع هــذا الكيــان بالكامــل لضريبــة مماثلــة ملعاهــدة cit
فــي لكســمبورغ ،فضــا عــن االنشــاء الدائــم لهــذا الكيــان فــي لكســمبورغ.
•شــركة سويســرية مقيمــة تخضــع لضريبــة الشــركات مــع عــدم وجــود إمكانيــة
لإلعفــاء
•شــركة أو شــركة تعاونيــة مقيمــة فــي دولــة هــي جــزء مــن املنطقــة االقتصاديــة
األوروبيــة ( )eeaمــن خــارج الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي وتخضــع بالكامــل
لضريبــة مماثلــة لضريبــة لوكســمبورغ cit
•شــركة أو شــركة تعاونيــة تــم تأسيســها بشــكل دائــم فــي دولــة تشــكل جــزءا
مــن املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة ( )eeaمــن خــارج الــدول األعضــاء فــي االتحــاد
األوروبــي

 3.6.3.3في التاريخ الذي تتوفر فيه الدخل،
يحتفــظ املســتفيد املباشــر ملــدة ال تقــل عــن  12شــهرا ،بحصــة ملكيــة ال تقــل عــن
 ٪10أو ســعر شــراء ال يقــل عــن  1،200،000يــورو مــن شــركة التوزيــع.

 23.6.4اإلعفاء من ضريبة القيمة الصافية
تخضــع الشــركات املقيمــة فــي لوكســمبورغ مــن حيــث املبــدأ إلــى ضريبــة القيمــة
املضافة بنسبة  ٪0.5على صافي قيمة أصولها املعدلة في بداية السنة الضريبية.
346

ومع ذلك ،سيتم إعفاء حاملي األسهم من ضريبة  nwtشريطة استيفاء شروط معينة.
وهــذه الشــروط هــي نفســها بالنســبة لإلعفــاء مــن ضريبــة الدخــل علــى األربــاح
التــي تحصــل عليهــا الشــركات املقيمــة فــي لوكســمبورغ (انظــر تحــت البنــد
 ،)23.6.1إال أن اإلعفــاء مــن ضريبــة  nwtال يخضــع ألي شــرط يتعلــق بفتــرة االحتفــاظ.
ال يتم خصم الديون املتعلقة باقتناء مساهمات معفاة عند تحديد قيمة الوحدة.

23.7

إعفاء خاص لحقوق امللكية الفكرية ()ip

(املرجــع فصــل  21للحصــول علــى وصــف تفصيلــي للنظــام الضريبــي لحقــوق امللكيــة
الفكرية)
«صنــدوق امللكيــة الفكريــة» فــي لكســمبورغ “ :”ip boxاإلعفــاءات الضريبيــة لحقــوق
امللكيــة الفكريــة
يخضــع نظــام „صنــدوق امللكيــة الفكريــة» فــي لكســمبورغ لبعــض بنــود الدخــل ورأس
املــال املكتســب علــى بعــض حقــوق امللكيــة الفكريــة املؤهلــة و املتاحة للشــركات
والشــراكات واألفراد.
يشــمل النظــام إعفــاء ضريبــي بنســبة  ٪80مــن الدخــل الناتــج عــن اســتخدام بعــض
حقــوق امللكيــة الفكريــة واســتغاللها و  /أو التخلــص منهــا ،ممــا يــؤدي إلــى تخفيــض
معــدل الضريبــة الفعلــي إلــى ( ٪5.84علــى ســبيل املثــال بالنســبة لضريبــة الشــركات
فــي مدينــة لوكســمبورغ ،قــد يختلــف معــدل الضريبــة الفعلــي تبعــا ملعــدل ضريبــة
البلديــة املطبــق) .ويمكــن أيضــا أن تكــون حقــوق امللكيــة الفكريــة املؤهلــة معفــاة
تمامــا مــن .nwt
يتــم فقــط تغطيــة حقــوق امللكيــة التاليــة :البرمجيــات والعالمــات التجاريــة والنمــاذج
وأســماء النطاقــات.

 23.8املبادئ العامة للضرائب املباشرة في
لوكسمبورغ

 23.8.1تحديد الربح الخاضع للضريبة في لوكسمبورغ

يتــم تحديــد ربــح األعمــال التجاريــة بالرجــوع إلــى صافــي األصــول املســتثمرة فــي بدايــة
وإغــاق الفتــرة التجاريــة .وبصفــة عامــة ،يتــم إضافــة األربــاح املدفوعــة خــال الســنة
التجاريــة ،فــي حيــن يتــم خصــم املســاهمات الرأســمالية التــي تحــدث خالــل الســنة
املحاســبية مــن الحســاب.
وكقاعــدة عامــة ،تتبــع الحســابات ألغــراض الضرائــب الحســابات التجاريــة (مــا لــم ينــص
علــى خــاف ذلــك) .وللحصــول علــى الربــح الخاضــع للضريبــة للســنة الحاليــة ،تؤخــذ
اإلعفــاءات الضريبيــة (علــى ســبيل املثــال ،بســبب أي إعفــاء مــن اشــتراكات املنفعــة
أو منافــع تعاهديــه ســارية املفعــول) واالختالفــات املحتملــة فــي االســتقطاعات أو
االســتهالكات فــي االعتبــار.
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 23.8.2االستهالك
ويمكن استهالك األصول الثابتة وفقا ملبادئ املحاسبة التجارية .يجب استهالك
األصول ذات العمر اإلنتاجي ألكثر من سنة وبسعر اكتتاب يزيد على  870يورو وفقا
لطريقتين من طرق االستهالك املقبولة عموما (أي طريقة القسط الثابت أو طريقة
الرصيد املتناقص  -في حاالت استثنائية ،قد يتم تطبيق طريقة غير اعتيادية (.
ومبوجب طريقة القسط الثابت ،يتم استهالك املمتلكات بمبالغ متساوية على
مدى العمر اإلنتاجي املتوقع .كما يمكن حسن النية  goodwillبطريقة القسط الثابت
على مدى  10سنوات .ويبين الجدول أدناه العمر اإلنتاجي املقبول عموما ومعدالت
االستهالك املقابلة.
األصل

معدل االستهالك %

املباني املكتبية

3 - 1.5

املباني الصناعية

4-5

النباتات

10-20

متطلبات املكتب

20

املركبات

25

وبالنســبة لألغراض الضريبية في لوكســمبورغ ،فإن األراضي واملســاهمات واملخزون
ال تخضــع عادة لالســتهالك.
وعــاوة علــى ذلــك ،يتــم قبــول انخفاضــات اســتثنائية فــي ظــروف معينــة ،كمــا
أن االســتهالك الخــاص متــاح لالســتثمارات فــي بعــض األصــول (مثــل األصــول التــي
تســتهدف حمايــة البيئــة أو توفيــر الطاقــة أو إيجــاد فــرص العمــل للمعوقيــن (انظــر
قســم الحوافــز أدنــاه)).

 28.8.3املصاريف القابلة للحسم
كقاعــدة عامــة ،ال يتــم اقتطــاع املصروفــات إال إذا كانــت هــذه األصــول تخــدم مصلحــة
الشــركة .وتشــمل املصروفــات غيــر القابلــة للخصــم تلــك املرتبطــة اقتصاديــا بالدخــل
املعفــى أو غيــر القابلــة للخصــم وفقــا ألحــكام محــددة فــي القانــون (مثــل املصاريــف
الخاصــة والهدايــا أو التبرعــات ومدفوعــات  citومدفوعــات  mbtومدفوعــات ضريبــة nwt
والضرائــب األجنبيــة إذا كانــت قابلــة لالعتمــاد ،والغرامــات).

 23.8.4معدل الرأسمالية الضعيفة
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود قواعــد رســمية لــرأس املــال الضعيــف فــي قانــون
الضرائــب فــي لوكســمبورغ ،فــإن اإلدارة الضريبيــة تتطلــب عــادة أن تراعــي الشــركات
نســبة الديــن إلــى حقــوق امللكيــة ( 85:15لحضــور املشــاركة) .وفــي حالــة خــرق هــذه
النســبة ،يجــوز لــإدارة الضريبيــة أن تطالــب بــأي فائــدة تقابــل الديــون الزائــدة باعتبارهــا
توزيعــات أربــاح مخفيــة.

 23.8.5االئتمان الضريبي
ينــص قانــون الضرائــب فــي لوكســمبورغ علــى عــدد معيــن مــن االئتمانيــات الضريبيــة.
ويمكــن اســتخدام األرصــدة الضريبيــة لتعويــض مبلــغ ضريبــة  citاملســتحقة الدفــع.
وهنــاك نوعــان مختلفــان مــن اإلعفــاءات الضريبيــة املتاحــة ،أي اإلعفــاءات الضريبيــة
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للضرائــب املدفوعــة فــي البلــدان األجنبيــة مــن أجــل الدخــل املتأتــي مــن تلــك البلــدان
األجنبيــة والحوافــز الضريبيــة التــي تتخــذ شــكل ائتمانيــات ضريبيــة.

 23.8.6االحتياطي
ال تخصــم األربــاح املخصصــة لالحتياطيــات ألغــراض ضريبيــة .ويتعيــن علــى الشــركات
عــادة تخصيــص  ٪5مــن أرباحهــا الســنوية إلــى «االحتياطــي القانونــي» حتــى يبلــغ هــذا
االحتياطــي  ٪10مــن رأس مــال الشــركة.

 23.8.7املخصصات
وتنقســم املخصصــات ،الــواردة فــي الجانــب الســلبي مــن امليزانيــة العموميــة ،إلــى
فئتيــن )1( :مخصصــات للخســائر و ( )2مخصصــات لاللتزامــات غيــر املؤكــدة ،لتغطيــة
تكاليــف ملموســة فــي املســتقبل .ثــم تكــون هــذه املخصصــات قابلــة للخصــم العــام
ألغــراض الضريبــة .ويجــوز تكويــن مخصــص إعادة اســتثمار لتأجيل املكاســب الرأســمالية
املحققــة عنــد التصــرف فــي أصــل مــا ،عندمــا يتــم إعــادة االســتثمار فــي أصــل مماثــل.
كمــا يمكــن أيضــا أن يتــم تكويــن هــذا املخصــص إلعــادة االســتثمار فــي األصــول التــي
دمــرت بســبب كارثــة.

 23.8.8الخسائر املرحلة
يجــب تعويــض الخســائر املتكبــدة خالــل الفتــرات التجاريــة الســابقة مــع أربــاح الســنة
الحاليــة (إن وجــدت) إلــى أقصــى حــد ممكــن .يتــم ترحيــل الخســائر التــي ال يمكــن
تعويضهــا فــي الســنة الحاليــة إلــى أجــل غيــر مســمى .ال توجــد خســائر بأثــر رجعــي
بموجــب قانــون لكســمبورغ.

 23.8.9توزيع األرباح املؤقتة
توزيعــات األربــاح التــي تحــدث خــال الســنة املاليــة (مثــل التوزيعــات املباشــرة
للمســاهمين ،والدخــل املــوزع علــى أي نــوع مــن األوراق املاليــة التــي تســمح
للمالكيــن باملشــاركة فــي أربــاح الشــركة ،وأي مزايــا تنســب بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر إلــى مســاهم أو عضــو أو طــرف معنــي والتــي تــم منــحھا بســبب وضــعھا
کمســاهم أو عضــو أو طــرف معنــي) یجــب أن یتــم إعــادة تحویــلھا إلــی صافــي قیمــة
األصــول فــي نھایــة الســنة.

 23.8.10توحيد الضرائب
يتــم توحيــد الضرائــب إذا تــم التوصــل إلــى حصــة ملكيــة بنســبة  ٪95مــن قبــل الشــركة
األم أو حصــة بنســبة  ٪75بعــد موافقــة وزاريــة .وتســمح وحــدة املاليــة العامــة (أي
املجموعــة املوحــدة ألغــراض ضريبــة لكســمبورغ) للشــركات التابعــة بجمــع نتائــج
الضرائــب الخاصــة لهــا مــع النتيجــة الضريبيــة للشــركة األم للمجموعة املوحــدة .للتأهل
لتوحيــد الضرائــب ،يجــب أن تكــون الشــركة األم وشــركاتها التابعــة شــركات مقيمــة
وخاضعــة لضريبــة لكســمبورغ ولهــا نفــس الســنوات املاليــة .إن أي شــركة دائمــة
املنشــأ فــي لوكســمبورج الدائمــة لشــركة مســاهمة غيــر مقيمــة تخضــع بالكامــل
لضريبــة مماثلــة ل  luxembourg citوبذلــك تكــون أيضــا مؤهلــة كشــركة أم للمجموعــة.
وتســمح القواعــد الضريبيــة بالتوحيــد بيــن شــركة أم في لكســمبورغ وشــركتها التابعة
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لهــا بشــكل غيــر مباشــرة مــن خــال شــركات مؤهلــة غيــر مقيمة فــي لكســمبورغ .إن
املوافقــة اإلداريــة مطلوبــة ألغــراض الدمــج ويجــب الحصــول عليهــا قبــل نهايــة الســنة
التجاريــة للشــركات التــي تســعى إلــى تحقيــق الوحــدة املاليــة .يتــم منــح التجميــع
الضريبــي ملــدة  5ســنوات.
وتوحيد الضرائب مسموح به لكل من  citو ،mbtولكن ليس ل .nwt

 23.8.11الحوافز الضريبية
يوجد عدة حوافز ضريبية تتخذ شكل ائتمانيات ضريبية.
 1يتــم منــح ائتمــان ضريبــي لالســتثمارات للكيانــات املقيمــة الخاضعــة لضريبــة دخــل
الشــركات .وينقســم هــذا االئتمــان الضريبــي إلــى ( )1ائتمــان ضريبــي لالســتثمارات
العامليــة و ( )2ائتمــان ضريبــي لالســتثمارات التكميليــة .ويجــب أن يخصص كال النوعين
مــن االئتمانيــات مقابــل االلتــزام بضريبــة الدخــل املتعلــق بالســنة التــي أجريــت خاللهــا
االســتثمارات .ال يوجــد أي اســترجاع مــن ضريبــة الدخــل حيــث يتجــاوز االئتمــان الضريبــي
لالســتثمار مبلــغ ضريبــة الدخــل املســتحقة .ومــع ذلــك ،يمكــن تســديد االعتمــادات
الزائــدة خــال فتــرة  10ســنوات.
·إن االئتمان الضريبي لالســتثمارات العاملية (املمنوحة على القيمة العاملية
لألصــول املؤهلــة املســتحوذ عليهــا خــال الســنة املاليــة) يســاوي  ٪7مــن
لالســتثمارات العامليــة حتــى  150،000يــورو و ٪2علــى املبلــغ اإلضافــي.
بالنســبة لالســتثمارات املؤهلــة لالســتهالك الخــاص (انظــر أعــاه) ،يتــم رفــع
هــذه املعــدالت إلــى  ٪8و ٪4علــى التوالــي .ويمكــن أن تكــون االســتثمارات
مؤهلــة لــكل مــن االئتمانيــات املذكــورة أعــاه
·يتــم منــح ائتمــان ضريبــي بنســبة  ٪12فيمــا يتعلــق باالســتثمارات التكميليــة
(أي الفــرق بيــن صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات املؤهلــة لســنة معينــة
والقيمــة املرجعيــة أي متوســط صافــي القيمــة الدفتريــة لهــذه املوجــودات
علــى مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة ،يتــم زيــادة الفــرق عــن طريــق
االســتهالك علــى املوجــودات املؤهلــة التــي تــم شــراؤها خالل الســنة املالية
الحاليــة (.
يتــم منــح هــذه اإلعفــاءات الضريبيــة عمومــا فيمــا يتعلــق بجميــع األصــول القابلــة
لالســتهالك امللموســة (أمثلة على األصول املســتبعدة هي تلك القابلة لالســتهالك
علــى مــدى أقــل مــن  3ســنوات ،وجميــع الســيارات لالســتخدام الشــخصي ،واألصــول
املســتعملة واملبانــي)
 2يمكــن اســتخدام االئتمــان الضريبــي الناتــج عــن توظيــف بعــض األفــراد العاطليــن عــن
العمــل بنســبة  15فــي املائــة مــن إجمالــي األجــور املدفوعــة عــن األشــهر الســتة
والثالثيــن األولــى مــن بدايــة فتــرة العمــل .ويمكــن تعييــن االئتمــان مــن ضريبــة الدخــل
للســنة الحاليــة ويمكــن ترحيلــه خــال فتــره  10ســنوات.
 3ويتوافــر خــال الســنة التــي يتــم فيهــا دفــع مصروفــات االئتمــان الضريبــي للتدريــب
املهنــي بمــا يعــادل  10فــي املائــة مــن نفقــات الشــركة مــن أجــل التطويــر املهنــي
املســتمر .يمكــن تســديد االئتمــان مــن ضريبــة الدخــل (إال إذا تــم تخفيــض ضريبــة الدخل
عــن طريــق ضريبــة اســتقطاع غيــر قابلــة لالســترداد) مــن الســنة الحاليــة ،ويمكــن
ترحيلهــا ملــدة أقصاهــا  10ســنوات .وال يتوفــر ائتمــان ضريبــة الدخــل إال بالشــكل التالــي:
·لم تطلب الشركة منحة نقدية لتغطية نفقات التدريب
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·ينتمــي املوظفــون املشــاركون فــي التدريــب إلــى الضمــان االجتماعــي فــي

لوكســمبورغ ،ويعملــون لــدى شــركة فــي لكســمبورغ ،ويمارســون أعمالهــم
فــي لوكســمبورغ
·يتم ما ال يقل عن نصف جميع الدورات التدريبية خالل ساعات العمل العادية.

 23.8.12أسعار التحويل
يشــير قانــون ضريبــة الدخــل فــي لكســمبورغ صراحــة إلــى شــروط التجــارة الحــرة
املتفــق عليهــا بيــن الشــركات املســتقلة كمعيــار لتقييــم الشــروط املتفــق عليهــا
بيــن األطــراف ذات الصلــة .يتــم تطبيــق هــذا املعيــار علــى كل مــن األطــراف املقيمــة
وغيــر املقيمــة ويســمح بتعديــل األربــاح ألهــداف تســعير التحويــل.
أمــا بالنســبة لشــركات التمويــل داخــل املجموعــة ،فهنــاك تعميــم ،يشــير عــادة إلــى
املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي وينص على
تطبيــق مبــدأ تجــاري بحــري فيمــا يتعلــق بالكيانــات في لكســمبورغ التي تقوم أساســا
بمعامــات تمويــل فيمــا بيــن املجموعــات .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يحــدد التعميــم أيضــا،
فــي جملــة أمــور ،أجــرا علــى أســاس تجــاري فيمــا يتعلــق بأنشــطة التمويل املشــتركة
بيــن املجموعــات ومســتوى مناســب مــن مــادة لكســمبورغ لهــذه األنشــطة.
وبصفة عامة ،يعطى اهتمام خاص لوثائق تسعير التحويل.

 23.9الضرائب غير املباشرة

يجــب دفــع مبلــغ إجمالــي قــدره  75يــورو عنــد تأســيس شــركة لكســمبورغ ،وتعديــل
قوانيــن شــركة فــي لوكســمبورغ ،ونقــل اإلدارة املركزيــة أو املقعــد املســجل
للشــركات األجنبيــة إلــى لوكســمبورغ
أمــا بالنســبة لألصــول العقاريــة فــي لوكســمبورغ ،فــإن االشــتراكات املقدمــة إلــى
الشــركة األربــاح عــن طريــق األســهم تخضــع للتســجيل بنســبة 0.6 ٪ورســوم الطباعــة
بنســبة .0.5 ٪ســتظل مســاهمات األصــول العقاريــة التــي يتــم دفعهــا بوســائل أخــرى
غيــر األســهم خاضعــة لواجــب تســجيل قــدره  ٪6وواجــب النســخ بنســبة ( 1%رســوم
بلديــة بنســبة  ٪3تســتحق أيضــا إذا كان العقــار يقــع فــي مدينــة لوكســمبورغ).
علــى كل حــال فــأن التحويــات التــي تتــم فــي إطــار إعــادة هيكلــة الشــركة (أي معاملة
تســاهم فيهــا شــركة أو أكثــر بجميــع أصولهــا أو فــرع نشــاط شــركة أو أكثــر) اكــون
معفــاة مــن أي رســوم تســجيل بموجــب شــروط معينــة.

23.10

قائمة معاهدات الضرائب املزدوجة في

لوكسمبورغ

يتضمــن الرســم البيانــي فــي الصفحــة التاليــة معــدالت الضريبــة املقتطعــة التــي
تنطبــق علــى مدفوعــات توزيعــات األربــاح والفائــدة وحقــوق امللكيــة وفقــا لتاريــخ
املراجعــة (.)01/01/2015

بشــكل عملــي حيثمــا يكــون معــدل املعاهــدة فــي حالــة معينــة أعلــى مــن املعــدل
املحلــي ،ينطبــق هــذا األخيــر .ويجــوز تطبيــق معــدل مخفــض للمعاهــدة عنــد املصــدر
إذا قدمــت شــهادة اإلقامــة املناســبة إلــى الوكيــل املقيــم الــذي يقــوم بتســديد
املبلــغ وشــريطة اســتيفاء الشــروط ذات الصلــة لتخفيــض املعــدل املطبــق (ويمكــن
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االطــاع علــى هــذه الشــروط فــي املعاهــدات الضريبيــة ذات الصلــة).
وفيمــا يلــي املعاهــدات الضريبيــة التــي يجــري التفــاوض بشــأنها وفقــا لتاريــخ
االســتعراض:
اســتونيا وألبانيــا وأنــدورا واألرجنتيــن وبوتســوانا وبرونــاي وقبــرص وكرواتيــا ومصــر
وإســتونيا (معاهــدة جديــدة) وهنغاريــا (معاهــدة جديــدة) وقيرغيزســتان والكويــت
ولبنــان ونيوزيلنــدا وعمــان وباكســتان وجمهوريــة التشــيك (معاهــدة جديــدة ( ،اململكة
املتحــدة (معاهــدة جديــدة) ،الســنغال ،صربيــا ،ســنغافورة (معاهــدة جديــدة) ،ســوريا،
أوكرانيــا ،أوروغــواي.
ويمكــن االطــاع علــى املعلومــات ذات الصلــة علــى املوقــع اإللكترونــي للســلطات
الضريبيــة:
http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/conv_ vig/index.html and http://
www.impotsdirects.public.lu/ conventions/conv_neg/index.html
التغييرات القادمة في  1يناير :2016
القســم  .23.4.2ضريبــة  mimimum flat taxو net worthســيتم تغييــر الضريبــة اعتبــارا
مــن  1ينايــر  2016مــع إدخــال معــدل  nwtغيــر قابــل لالســتبدال واســتبدال الحــد ل cit
بحــد أدنــى ( nwtوتغييــرات أخــرى).
القسم  .23.6.1اإلعفاء من األرباح املوزعة ،والباب  .23.6.3اإلعفاء من ضريبة استقطاع
لوكسمبورغ على األرباح املدفوعة
من  1يناير  2016بإدخال قاعدة ملكافحة الهيمنة وقاعدة عامة ملكافحة إساءة
االستخدام ،باإلضافة إلى التعديالت األخيرة التي أدخلت على توجيه االتحاد األوروبي
. eu parent-subsidiarity directive
سيتم تغيير القسم  23.7اإلعفاء الخاص لحقوق امللكية الفكرية من خالل جملة
أمور منها إلغاء نظام امللكية الفكرية الحالي اعتبارا من  1يوليو .2016
القســم  23.8.10توحيــد الضرائــب :مــن أجــل االمتثــال لقانــون االتحــاد األوروبــي ،يتــم
تطبيــق تدابيــر جديــدة (اعتبــارا مــن عــام  )2015تنــص علــى جملــة أمــور منهــا إمكانيــة
التقــدم بطلــب مــا يســمى بالوحــدة الضريبية “ ”horizontalيمكن للشــركات الشــقيقة
تشــكيل مجموعــة وحــدة ضريبيــة فــي ظــل ظــروف معينــة (دون أن تكــون الشــركة
األم جــزءا مــن وحــدة الضرائــب ).
قائمــة معاهــدات االزدواج الضريبــي املبرمــة مــع لكســمبورغيتضمن الرســم البيانــي
التالــي معــدالت الضريبــة املقتطعــة التــي تنطبــق علــى مدفوعــات توزيعــات األربــاح
والفوائــد والرســوم وفقــا لتاريــخ املراجعــة (.)01/01/2015
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الفائدة
)(م

أرباح

0

0

0/15

barbados

0

0/15

10/15

belgium

15/25

0/10/15

15/25

brazil

5

0/10

5/15

bulgaria

0/10

0/10

6/10

0/10

5/10

china

10

0

0/10

czech republic

0

0

5/15

denmark

5/10

0/10

5/15

estonia

5

0

5/15

finland

0

10

5/15

france

0

0

0/5/10

georgia

5

0

5/15

germany

5/7

8

7,5

greece

0

0

5/15

guernsey

3

0

0/10

hong-kong

0

0

5/15

hungary

0

0

5/15

iceland

10

0/10

10

india

10/12,5

0/10

10/15

indonesia

0

0

5/15

ireland

0

0

5/15

isle of man

5

0/5/10

5/10/15

israel

10

0/10

15

italy

10

0/10

5/15

japan

0

0

5/15

jersey

10

0/10

5/15

kazakhstan

5

0/10

0/5/15

lao (people’s
democratic
)republic of

5/10

0/5/10

10/15

)korea (south

5/10

0/10

5/10

latvia

0

0

0/5/15

liechtenstein

5/10

0/10

5/15

lithuania

5

0

5/15

macedonia

royalties
8

interest
)(m
0/10

canada

dividends
0/5/10

malaysia
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10

0

5/15

malta

0

0

5/10

mauritius

10

0/10

5/15

mexico

5

0/5

5/10

moldova

0

0

5/15

monaco

5

0/10

0/5/15

mongolia (ter)minated

10

10

10/15

morocco

0

0

2,5/15

netherlands

0

0

5/15

norway

5

0/5

5/15

panama

5

0/5

0/15

poland

10

10/15

15

portugal

5

0

0/5/10

qatar

10

0/10

5/15

romania

0

0

5/15

russia

0

0

0/15

san marino

5/7

0

5

saudi arabia

5

0/5

0/10

seychelles

10

0/10

0/5/10

singapore

10

5/15

5/15

slovak republic

5

0/5

5/15

slovenia

0

0

5/15

south africa

10

0/10

5/10/15

spain

10

0/10

7,5/10

sri lanka

0

0

0/15

sweden

0

10

0/5/15

switzerland

10

0/10/15

10/15

taiwan

10

0/12

0/15

tajikistan

15

0/10/15

5/15

thailand

10

0/7.5/10

5/10

trinidad and
tobago

12

7,5/10

10

tunisia

10

10/15

5/20

turkey

0

0

0/5/10

united arab
emirates

5

0

5/15

united kingdom

0

0

0/5/15

united states

5

0/10

5/15

uzbekistan
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الفصل 24
نظرة عامة على
القانون التجاري
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باألخــذ بعيــن االعتبــار أن لكســمبورغ دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي ،فــإن تشــريعات
األعمــال التجاريــة فــي لكســمبورغ قــد نقلــت إلــى حــد كبيــر املبــادئ األربعــة للحريــة
التــي تحكــم «الســوق املشــتركة“ التــي يرمــي االتحــاد األوروبــي إلــى إنشــائها ،والتــي
هــي:
حرية تنقل البضائع
حرية تنقل الخدمات
حرية تنقل األشخاص
حرية تنقل رأس املال
وهــذه املبــادئ األربعــة ،التــي تســتمد منهــا املبــادئ والقواعــد املتعلقــة باملنافســة
العادلــة التــي تنطبــق علــى جميع قطاعات األعمال املمكنة ،توفــر اإلطار األيديولوجي
للقوانيــن واللوائــح املنطبقــة علــى األنشــطة التجاريــة التــي يمكــن االضطــاع بهــا في
لكســمبورغ ،وبعضهــا محــدد أدناه.

24.1

جوانب قانون املنافسة

وفيمــا يتعلــق بقضايــا قانــون املنافســة ،تنطبــق أحــكام املنافســة املعمــول بهــا
فــي االتحــاد األوروبــي باإلضافــة إلــى األحــكام املحليــة فــي لكســمبورغ .الهــدف مــن
أحــكام املنافســة فــي االتحــاد األوروبــي التــي تحكــم أي نــوع مــن األعمــال التجاريــة هــو
ذو شــقين .أوال ،أنهــا تضمــن أن أي نــوع مــن االتفاقــات بيــن املشــاريع التجاريــة لالتحــاد
األوروبــي وان ال تمنــع أو تقيــد أو تشــوه املنافســة داخــل الســوق املشــتركة (املــادة
 101مــن معاهــدة تســيير االتحــاد األوروبــي ( .))tfeuوبموجــب هــذه القواعــد ،يســمح
بإبــرام االتفاقــات التــي تســهم فــي تحســين إنتــاج أو توزيــع الســلع أو تعزيــز التقــدم
التقنــي واالقتصــادي ،مــع تلبيــة رغبــات املســتهلكين .وثانيــا ،تحظــر قواعــد االتحــاد
األوروبــي االنتهــاكات املحتملــة مــن جانــب مشــروع تجــاري لــه مركــزه املهيمــن بقــدر
مــا قــد يؤثــر علــى التجــارة بيــن دولتيــن عضويــن فــي االتحــاد األوروبــي (املــادة  102مــن
.)tfeu
وباإلضافة إلى لوائح االتحاد األوروبي ،يتضمن قانون لوكســمبورغ أيضا أحكاما قانونية
محليــة بشــأن املمارســات التجاريــة غيــر العادلــة واملنافســة غيــر املشــروعة .وتنظــم
هــذه القواعــد اإلفصــاح عــن األســرار التجاريــة خــال فتــرة أو بعــد انتهــاء عالقــة العمــل،
ومبيعــات التخليــص وممارســات التــداول التــي قــد تعتبــر غيــر عادلــة بموجــب القواعــد
املعينــة (مثــل اإلعــان التجــاري غيــر العــادل ،واملبيعــات باملكافــآت) ،واملمارســات
التجاريــة التــي تتعــارض مــع املصلحــة العامــة أو قــد تقيــد أو تشــوه املنافســة.
وصــدر قانــون جديــد للمنافســة فــي لكســمبورغ فــي  23أكتوبــر  ،2011أدخــل تغييــرات
مؤسســية معينــة  -تــم تعييــن مجلــس املنافســة كهيئــة إداريــة مســتقلة واحــدة
مختصــة فــي مجــال املنافســة (كان مجلــس املنافســة فــي الســابق مــع يخضــع
ملفتــش املنافســة فــي الهيئــات املختصــة) ويتولــى مجلــس املنافســة مهمــة
ضمــان تطبيــق القواعــد املتعلقــة باالتفاقــات املحظــورة وإســاءة اســتعمال املركــز.
ويتمتــع مجلــس املنافســة بســلطات التحقيــق ويجــوز لــه أن يبــدأ التحقيقــات علــى
أســاس الشــكاوى الخاصــة ،بنــاء علــى طلــب وزارة االقتصــاد أو بمبــادرة منهــا .وباإلضافة
ـول باقتــراح مشــاريع نــص تشــريعي فــي مجــال
إلــى ذلــك ،فــإن مجلــس املنافســة مخـ َّ
املنافســة ،وإجــراء بحــوث الســوق ،وإبــاغ الشــركات بالتفســير الســليم لألحــكام
القانونيــة املتعلقــة بإســاءة اســتعمال املركــز واالتفاقــات املنافيــة للمنافســة
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ولــم تقــم الهيئــة التشــريعية فــي لكســمبورغ بعــد بإدخــال أي إجــراء مســبق يحكــم
التركيزات بين املشاريع الوطنية .ولذلك فإن دور سلطة املنافسة في لوكسمبورغ
محــدود فــي مجــال التركيــز علــى مــا يلــي:
وظيفــة قمعيــة ضــد إســاءة اســتخدام مركــز مهيمــن ،ومــا إلــى ذلــك (فــي مرحلــة قــد
يكــون فيهــا التركيــز قــد وقــع بالفعــل وأدى إلــى انتهــاكات).
وظيفــة تعــاون مــع الســلطات املنافســة فــي الــدول األعضــاء األخــرى فــي االتحــاد
األوروبــي ومــع مفوضيــة االتحــاد األوروبــي وفــي ســياق شــبكة املنافســة األوروبيــة
أو استفســارات مفوضيــة االتحــاد األوروبــي ،وتقديــم املســاعدة للتحقيقــات داخــل
إقليــم لكســمبورغ بنــاء علــى طلبهــا أو بمبــادرة مــن ســلطات لكســمبورغ (قبــل أو
بعــد انتهــاء املعاملــة).
وكمبــدأ عــام ،فــإن أي إجــراء يتنافــى مــع املمارســات التجاريــة العادلــة أو يتعــارض مــع
التــزام تعاقــدي يســعى مــن خاللــه شــخص يمــارس نشــاطا تجاريــا إلــى ابعــاد الزبائــن من
أحــد منافســيه ،يعتبــر ممارســة تجاريــة غيــر عادلــة.

24.2

حماية املستهلك

تــم وضــع قواعــد حمايــة املســتهلك فــي قانــون املســتهلك املــؤرخ  8أبريــل ،2011
الــذي تــم جمعــه فــي مدونــة واحــدة مــن القوانيــن املنفصلــة التــي معمــوال بهــا
حتــى ذلــك الحيــن فــي مجــال حمايــة املســتهلكين .وينــص قانــون املســتهلك علــى
توجيــه االتحــاد األوروبــي رقــم  2008/122بشــأن حمايــة املســتهلكين فيمــا يتعلــق
ببعــض الجوانــب املتعلقــة بالوقــت املحــدد ،والعطــات الطويلــة األجــل ،وعقــود إعــادة
البيــع وتبــادل العمــات ،والتوجيــه األوروبــي رقــم  2008/48بشــأن اتفاقــات االئتمــان.
وينــص قانــون املســتهلك علــى التــزام باملعلومــات العامــة للمهنييــن ،فضــا
عــن القواعــد العامــة املنطبقــة علــى العقــود املبرمــة مــع املســتهلكين وتعريــف
الضمانــات القانونيــة وفتــرات االنســحاب ( 14يومــا) و املمارســات التجاريــة غيــر العادلــة.
واملمارســات التجاريــة غيــر العادلــة .كمــا تقــدم قواعــد محــددة بشــأن العقــود عــن بعــد
وعقــود االئتمــان االســتهالكي وعقــود اإلجــازات الطويلــة األجــل وغيرهــا.
وهنــاك أنــواع معينــة مــن املمارســات التجاريــة إمــا محظــورة أو محكومــة بنظــام صــارم.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك الحظــر املتعلــق بالبيــع عنــد الخســارة أو بيــع السلســلة.
يحــدد قانــون املســتهلك البنــود املســيئة التــي تعتبــر باطلــة والغيــة إذا تــم تضمينهــا
فــي العقــود مــع املســتهلك .وتشــمل قائمــة البنــود املســيئة واملمنوعــة بالتالــي
مــا يلــي :البنــود التــي تحتفــظ مقــدم الخدمــة الحــق فــي إنهــاء العقــد مــن جانــب واحــد
دون أي ســبب محــدد وصحيــح منصــوص عليــه فــي العقــد مقدمــا؛ البنــود التــي تحــد
مــن الضمانــات القانونيــة فــي حالــة العيــوب الخفيــة أو عــدم املطابقــة؛ أحــكام تحظــر
علــى املســتهلك تعويــض التزامــات مقــدم الخدمــة وغيرهــم .يمكــن أن يخضــع مقــدم
الخدمــة لغرامــة تتــراوح بيــن  300و 10.00يــورو إذا حــاول أن يفــرض أي شــرط إســاءة
اســتعمال ضــد املســتهلك منصــوص عليهــا بموجــب قــرار صــادر عــن املحكمــة.
األنــواع التاليــة مــن ممارســات املبيعــات هــي أمثلــة ملمارســات البيــع التــي تخضــع
لقيــود محــددة:
اليانصيب ،اليانصيب والسحوبات املزاد العلني بيع السلع الجديدة مبيعات الرصيف
املبيعات (يتم تحديد فترات املبيعات الصيفية والشتوية بموجب مرسوم وزاري)
مبيعات التصفية
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ويتضمــن قانــون املســتهلك أيضــا قســما يصــف املمارســات التجاريــة غيــر العادلــة
ويقســمها إلــى ممارســات تجاريــة عدوانيــة ومضللــة .وينــص قانــون املســتهلك
علــى معاييــر تعريــف املمارســات التجاريــة العدوانيــة واملضللــة وينشــئ قائمتيــن
ســوداويتين مــن هــذه املمارســات التجاريــة .وفيمــا يلــي أمثلــة علــى املمارســات
التجاريــة التــي يفتــرض أنهــا عدوانيــة أو خادعــة:
إعطــاء االنطبــاع للمســتهلك أنــه لــن يكــون قــادرا علــى مغــادرة املبانــي قبــل إبــرام
العقــد
يتطلــب الدفــع الفــوري أو املؤجــل للمنتجــات التــي يتــم تقديمهــا دون أن يثــوم
املســتهلك بطلبهــا أو أن يطلــب إعــادة أو حفــظ هــذه الســلع.
تشــجيع املباشــر لألطفــال مــن خــال اإلعــان لشــراء أو إقنــاع والديهــم أو أحــد البالغيــن
اآلخريــن لشــراء واملنتجــات لهــم
ِّ
موقــع علــى مدونــة لقواعــد الســلوك عندمــا ال يكــون
بالنســبة ملقــدم خدمــة يــدع أنــه
كذلــك؛ يعلــن أو يعطــي انطباعــا بــأن بيــع املنتــج هــو قانونــي ،بينمــا هــو ليــس كذلــك
تخضع أي ممارسة تجارية خادعة أو عدوانية لغرامة تتراوح بين  251و 120،000يورو.

24.3

امللكية الفكرية

وتغطــي حقــوق امللكيــة الفكريــة امللكيــة الصناعيــة  -ال ســيما العالمــات التجاريــة
وبــراءات االختــراع  -وحقــوق املؤلــف ،واملعروفــة عمومــا بحقــوق التأليــف والنشــر
بموجــب النظــم القانونيــة املندرجــة تحــت نظــام  anglo-saxon legal systemsالقانونــي.
ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى االطــاع علــى الفصــل  21بشــأن امللكيــة
الفكريــة.

 24.3.1امللكية الصناعية
وينبغــي للبــراءات والتصاميــم والعالمــات التجاريــة ( )1احتــرام الشــروط القانونيــة و ()2
تســجيلها فــي الســجالت الوطنيــة  /الدوليــة إذا كانــت قابلــة للتنفيــذ .وعــاوة علــى
ذلــك ،ينبغــي أن تتخــذ التراخيــص واتفاقــات النقــل أشــكاال معينــة.
براءات االختراع
وينظــم القانــون املــؤرخ  20يوليــه  1992مبــادئ األهليــة للبــراءة وبــراءات االختــراع.
ولكــي يكــون االختــراع قابــا للبــراءة ،يجــب أن يســتوفي ثالثــة شــروط رئيســية:
·االبــداع والحداثــة (أي يجــب أال تكــون جــزءا مــن حالــة املجــال الــذي يتعلــق بــه
االختــراع)
·النشــاط االبتــكاري (أي أن طريقــة االختــراع يجــب أال تكــون واضحــة بالنســبة إلــى
شــخص ماهــر فــي املجــال الــذي يتعلــق بــه االختــراع املعنــي)
·االستخدام الصناعي
ويســتثنى قانــون لكســمبورغ برامــج الحاســوب مــن نطــاق األهليــة للبــراءة ،غيــر أن
إمكانيــة الحصــول علــى بــراءة اختــراع للبرامــج الحاســوبية موضــع نقــاش كبيــر علــى
املســتوى األوروبــي بــراءات االختــراع صالحــة ملــدة  20عامــا.
وفــي ديســمبر  ،2012وافــق مجلــس االتحــاد األوروبــي والبرملــان األوروبــي علــى
نظاميــن يضعــان األســاس لحمايــة البــراءات املوحــدة فــي االتحــاد األوروبــي .وفــي
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فبرايــر  ،2013وقعــت  25دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي اتفاقــا بشــأن
املحكمــة املوحــدة للبــراءات إلنشــاء محكمــة مشــتركة بينهــا ذات اختصــاص حصــري
للبــراءات األوروبيــة فــي املســتقبل تكــون ذات تأثيــر وحــدوي.
العالمات التجارية
وتخضــع العالمــات التجاريــة التفاقيــة  beneluxللملكيــة الفكريــة املؤرخــة فــي فبرايــر
 .20055ووفقــا لهــذه املعاهــدة ،فــإن العالمــات التجاريــة املســجلة فــي أحــد بلــدان �be
 neluxمحميــة تلقائيــا وغيــر مقســمة فــي أراضــي الــدول املشــمولة .ولكــي تكــون
العالمــة التجاريــة محميــة ،ينبغــي أن تكــون مميــزة ومتوفــرة وأن تشــير إلــى منتــج أو
خدمــة.
وتســري العالمــات التجاريــة املســجلة لــدى املكتــب األوروبــي للعالمــات التجاريــة -
منظمــة التنســيق فــي الســوق الداخليــة ( - )ohimفــي جميــع بلدان االتحــاد األوروبي،
بمــا فــي ذلــك لكســمبورغ .ويمكــن أيضــا اعتبار لوكســمبورغ بلدا للحماية عند تســجيل
العالمــات التجاريــة الدوليــة لــدى املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة (.)wipo
تتمتــع العالمــات التجاريــة بالحمايــة ملــدة  10ســنوات مــع إمكانيــة التجديــد ،ولكن إذا لم
يقــم صاحــب العالمــة التجاريــة فــي غضــون فتــرة خمــس ســنوات متواصلــة باســتخدام
حقيقــي للعالمــة فــي االتحــاد األوروبــي فيمــا يتعلــق بالبضائــع أو الخدمــات التــي تــم
تســجيلها ،وال توجــد أســباب وجيهــة لعــدم االســتخدام ،يجــوز إبطــال العالمــة التجاريــة.

 23.3.2حقوق املؤلف
تحمي حقوق املؤلف ( )droits d’auteurاملصنفات األدبية والفنية األصلية ،بغض
النظر عن شكلها أو نوعها ،بما في ذلك الصور واألفالم واملوسيقى والبرمجيات.
وتستفيد قواعد البيانات أيضا من حماية فريدة من نوعها لحقوق املؤلف .وتتشابه
الحقوق املجاورة ( )droits voisinsمع حقوق املؤلف وتحمي أعماال محددة مثل
أعمال فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات البث ومنتجي األفالم.
األعمال األدبية والفنية
ويحمي القانون املؤرخ في  18أبريل  2001حقوق املؤلف املصنفات األدبية
والفنية إذا كانت أصلية .ويمكن للمؤلفين (أي أصحاب حقوق التأليف) أن ينقلوا
الحقوق الثقافية واألخالقية املتعلقة بحقهم في التأليف (بحيث ال يعاني شرفهم
وسمعتهم من الحقوق املعنوية ).قوق املؤلف محمية في لوكسمبورغ عند
إنشاء العمل األصلي ،ال يوجد تسجيل رسمي ضروري.
برامج الكمبيوتر محمية أيضا بقواعد حق املؤلف .وبموجب قانون لكسمبورغ ،تنقل
حقوق املؤلف املتعلقة ببرامج الحاسوب التي ينشئها املوظفون تلقائيا إلى
صاحب العمل في ظروف معينة.
حقوق املؤلف قابلة للتنفيذ ملدة  70عاما بعد وفاة املؤلف .ويشكل التعدي على
حقوق املؤلف جريمة جنائية.
قواعد البيانات
ولكي تكون قواعد البيانات محمية قانونيا ،يجب أن تكون قواعد البيانات أصلية من
حيث اختيار أو مكان العناصر املكونة لها ،التحقق أو عرض محتوى قاعدة البيانات
يجب أن يبرره استثمارات نوعية أو كمية كبيرة.
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إن حمایة قواعد البیانات ال تمتد إلی محتواھا أو البرامج املستخدمة في إنشائها أو
تشغیلھا أو استخدامھا ،إال أنه یمکن حمایة ھذه العناصر بشکل منفصل من خالل
حقوق أخرى.
ويحق لصاحب حقوق قاعدة البيانات أن يحظر:
·استخراج أو إعادة استخدام كل أو جزء كبير من محتوى قاعدة البيانات
·االستخالص املنهجي واملتكرر أو إعادة استخدام جزء غير جوهري من
محتوى قاعدة البيانات إذا اعتبر ذلك مخالفا للتشغيل العادي لقاعدة البيانات
هذه أو التسبب في مساس غير مبرر باملصالح املشروعة لصاحب حقوق
قاعدة البيانات.

 24.3.3الحوافز الضريبية لحقوق للملكية الفكرية ip
قــد يســتفيد دافعــو الضرائــب التجاريــون فــي لوكســمبورغ فــي ظــروف معينــة مــن
إعفــاء بنســبة  ٪80علــى صافــي الدخــل اإليجابــي أو مكســب رأس املال املســتمد من
اســتخدام أو ترخيــص حقــوق املؤلــف فــي البرمجيــات أو بــراءات االختــراع أو العالمــات
التجاريــة أو التصاميــم أو النمــاذج أو أســماء النطاقــات أو ( )2التخلــص مــن حقــوق
امللكيــة الفكريــة هــذه .وتســمح بــراءات االختــراع التــي يســجلها ويســتخدمها دافعــي
الضرائــب فــي إطــار نشــاطه بــأن يســتفيد مــن إعفــاء  ٪80من صافــي اإليــرادات اإليجابية
التــي كان مــن املمكــن الحصــول عليهــا مــن ترخيــص هــذه البــراءات لطــرف ثالــث.
ويجــب أن تكــون حقــوق امللكيــة الفكريــة املؤهلــة قــد اكتســبت (أو أنشــأت حســب
مقتضــى الحــال) بعــد  31ديســمبر  ،2007ويجــب أال تكــون هــذه الحقــوق قــد اكتســبت
مــن «شــركة مرتبطــة» ،علــى النحــو املحــدد فــي القانــون املنطبــق .ويجــب تســجيل
املصروفــات ذات الصلــة االقتصاديــة املباشــرة بحقــوق امللكيــة الفكريــة كأصــول فــي
امليزانيــة العموميــة للشــركة.
السلطة املختصة في لكسمبورغ لحقوق امللكية الفكرية هي:
intellectual property officeministère de l’economie
19-21 , boulevard royal
l-2429 luxembourg
phone: (+352) 247 84113
fax: (+352) 247 94113
e-mail: dpi@eco.etat.lu

24.4

الخصوصية

يحمي قانون لوكسمبورغ املؤرخ في  2أغسطس  2002معالجة البيانات الشخصية.
ال تتــم معالجــة البيانــات الشــخصية إال بموافقــة صاحــب البيانــات أو إذا كانــت املعالجــة
ضروريــة ملــا يلــي:
·االمتثال اللتزام قانوني تخضع له البيانات
·أداء مهمــة يتــم تنفيذهــا للمصلحــة العامــة أو فــي ممارســة الســلطة
الرســمية املخولــة ملراقــب البيانــات أو طــرف ثالــث تفصــح عنــه البيانــات
·أداء العقــد الــذي يكــون صاحــب البيانــات طرفــا فيــه أو مــن أجــل اتخــاذ خطــوات
بنــاء علــى طلــب صاحــب البيانــات قبــل الدخــول فــي عقــد أغــراض املصالــح
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املشــروعة التــي يتبعهــا مراقــب البيانــات أو طــرف ثالــث أو األطــراف التــي
يتــم اإلفصــاح عــن البيانــات فيهــا ،إال إذا تجــاوزت املصالــح أو الحقــوق والحريــات
األساســية لصاحــب البيانــات
·حمايــة املصالــح الحيويــة لصاحــب البيانــات يجــب علــى وحــدة تحكــم البيانــات
التأكــد مــن معالجــة البيانــات بطريقــة عادلة ومشــروعة .يجب أن تكــون البيانات
علــى وجــه الخصــوص:
·يتــم جمعهــا ألغــراض محــددة وصريحــة ومشــروعة وال تتــم معالجتهــا بطريقــة
ال تتفــق مــع تلــك األغــراض
·كافيــة وذات صلــة وغيــر مفرطــة فيمــا يتعلــق باألغــراض التــي يتــم جمعهــا و
 /أو معالجتهــا بشــكل أكبــر
·دقيقــة ،وحيثمــا كان ذلــك ضروريــا ،حتــى اآلن .يجــب اتخــاذ كل خطــوة معقولــة
للتأكــد مــن أن البيانــات التــي تكــون غيــر دقيقــة أو غيــر كاملــة ،فيمــا يتعلــق
باألغــراض التــي جمعــت مــن أجلهــا أو التــي يجــري فيهــا تجهيزهــا ،يتــم محوهــا
أو تصحيحهــا
·تحفــظ فــي شــكل يســمح بتحديــد موضوعــات البيانــات التــي لــم تعــد ضروريــة
ألغــراض جمــع البيانــات ومعالجتهــا
وال يســمح بمعالجــة البيانــات الحساســة (مثــل البيانــات املتعلقــة باألصــل العرقــي أو
االثنــي ،أو اآلراء السياســية ،أو املعتقــدات الدينيــة أو الفلســفية ،أو العضويــة النقابيــة،
ومــا إلــى ذلــك) إال فــي ظــروف محــددة جــدا ،مثــل املوافقــة الواضحــة علــى صاحــب
البيانــات علــى معالجــة بياناتــه الحساســة
يجــب أن توافــق مراقبــة البيانــات مــع مبــدأ الشــفافية مــن خــال تقديــم معلومــات
واضحــة إلــى البيانــات املتعلقــة صاحــب البيانــات بخصــوص معالجــة البيانــات املتعلقــة
بهــم وكذلــك إلــى الســلطة املختصــة .واعتمــادا علــى نــوع البيانــات التــي يتعيــن
معالجتهــا وأغــراض املعالجــة ،قــد يتعيــن علــى وحــدة تحكــم البيانــات االمتثــال لبعــض
اإلجــراءات اإلداريــة قبــل بــدء عمليــة البيانــات الشــخصية .ويمكــن أن تشــمل هــذه
اإلجــراءات الرســمية اإلذن املســبق أو اإلخطــار .وتشــمل عمليــة املعالجــة الخاضعــة
للترخيــص املســبق ،علــى ســبيل املثــال ،معالجــة البيانــات الجينيــة أو معالجــة الترصــد
فــي مــكان العمــل .ويجــب إخطار اللجنــة الوطنية بجميع العمليــات األخرى (أي املعالجة
التــي ال تعفــى صراحــة مــن اإلخطــار واملعالجــة التــي ال تتطلــب إذنــا مســبقا) .وتخضــع
عمليــات نقــل البيانــات إلــى البلــدان التــي ال توفــر مســتوى كاف مــن الحمايــة وفقــا
للبرملــان األوروبــي إلجــراءات محــددة.
ويجــب إبــاغ األفــراد الذيــن تتــم معالجــة بياناتهــم بحقوقهــم فــي الوصــول إلــى البيانــات
املتعلقــة بهــم وتصحيحهــا .ويوفــر القانــون مواصفــات رســمية يتعيــن االمتثــال لهــا.
كمــا يجــب علــى مراقبــي البيانــات ضمــان أمــن وســرية البيانــات املعالجــة ،خاصــة عنــد
نقــل البيانــات إلــى بلــد ثالــث (أي ليــس عضــوا فــي املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة).
ســلطة لوكســمبورغ هــي املســؤولة عــن اإلشــراف علــى تطبيــق القانــون ،تلقــي
اإلخطــارات ومنــح التراخيــص هــي مســؤولية اللجنــة الوطنيــة لحمايــة البيانــات (:)ncpd
national commission for data protection (cnpd)1, avenue du rock’n’roll
l-4361 esch-sur-alzette
phone: (+352) 26 10 60-1
fax: (+352) 26 10 60-29
www.cnpd.lu
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فــي عــام  2012اقترحــت املفوضيــة األوروبيــة مشــروع الالئحــة الجديــدة التــي تهــدف
إلــى توحيــد قواعــد حمايــة البيانــات فــي جميــع أنحــاء االتحــاد األوروبــي .ويوفــر مشــروع
الالئحــة بعــض املســتجدات الرئيســية ،مثــل إزالــة الشــكليات اإلداريــة املرهقــة وإرســاء
مبــدأ التوفيــق الذاتــي لوحــدات التحكــم فــي البيانــات .كمــا يمــدد مشــروع الالئحــة
حــدود قواعــد حمايــة البيانــات باالتحــاد األوروبــي ،مــع األخــذ فــي االعتبــار إمكانيــة فــرض
اجــراءات ،تحــت ظــروف معينــة ،علــى وحــدات تحكــم البيانــات املنشــأة خــارج االتحــاد
األوروبــي ،ولكنهــا تقــوم بمعالجــة البيانــات الشــخصية للمســتهلكين مــن االتحــاد
األوروبــي .وقــد تــم التصويــت علــى مشــروع الالئحــة مــن قبــل البرملــان األوروبــي
ولكــن ال يــزال يتعيــن أن يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء.

 24.5ويغطي القانون التجاري (قانون التجارة)
وغيره من القوانين املحددة إجراءات اإلفالس
وينص قانون لكسمبورغ على األنواع التالية من اإلجراءات:
·اإلفالس ()faillite
·إدارة التحكم ()gestion contrôlée
·تعليق املدفوعات ()sursis de paiement
·التفاوض مع الدائنين ()concordat préventif de faillite
·اإلغالق اإللزامي (.)liquidation judiciaire
التصفيــة اإللزاميــة تختلــف بعــض الشــيء عــن اإلجــراءات األخــرى حيث أن هــذه اإلجراءات
تعالجهــا املحكمــة التجاريــة عندمــا تتبــع الشــركة أنشــطة مخالفــة للقانــون الجنائــي أو
تتنافــى بشــكل خطيــر مــع أحــكام القانــون التجــاري أو القوانيــن التــي تنظــم الشــركات
التجاريــة بمــا فــي ذلــك تلــك املتعلقــة بالحصــول علــى اإلذن للقيــام بأنشــطة التــداول
( .)droit d’établissementويمكــن إفــاس هــذه الشــركات التــي تخضع إلجــراءات اإلفالس
فــي وقــت الحــق إذا كانــت مفلســة.
واإلفــاس هــو اإلجــراء الرئيســي فــي حالــة العســر املالي فــي لكســمبورغ (بالغالب ال
يتم اســتخدام the gestion contrôlée, the concordat préventif de faillite and the
 )sursis de paiementويجــب الوفــاء بثالثــة شــروط تراكميــة إلعــان إفــاس الشــركة:
·أن تكون شركة تجارية أو تاجر
·عدم القدرة على رفع االئتمان
·عدم القدرة على سداد الدين عند استحقاقه.
ويتمثل دور  curateur’sفي بيع أصول الشركة وتسديد ديونها.
ولكــي يحصــل الدائنــون مدعاهــم من الشــخص املفلس أو الكيــان املفلس ويتم اخدها
بعيــن االعتبــار فــي إجــراءات اإلفــاس ،يتعيــن علــى الدائنيــن تقديــم إعــان بمطالباتهــم
إلــى كاتــب القســم التجــاري فــي املحكمــة املحليــة ذات الصلــة ،فــي حــدود املــدة
الزمنيــة املحــددة فــي الحكــم الــذي أعلــن بموجبــه اإلفــاس رســميا.
ويجري حاليا مناقشة مشروع قانون ينقح إجراءات اإلفالس في لكسمبورغ
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 24.6تأجير أو الحصول على مباني لالستخدام
كمكاتب في لوكسمبورغ

عــادة مــا تكــون اتفاقيــات اإليجــار الخاصــة باألماكــن املســتخدمة ألغــراض تجاريــة لفتــرة
تســع ســنوات مــع خيــارات إلغــاء كل ثــاث ســنوات تنطبــق علــى املؤجــر واملســتأجر.
ويجــب أن يكــون عقــد اإليجــار مســجال لــدى إدارة التســجيل واإليــداع فــي غضــون ثالثــة
أشــهر مــن توقيعــه .ويــؤدي تســجيل عقــد اإليجــار إلــى إنشــاء ســجل موثــوق بــه لتاريــخ
اإليجــار ويحمــي املســتأجر مــن اإلخــاء فــي حالــة تغييــر املؤجــر .ومــن املمارســات
الشــائعة أن يكــون عقــد اإليجــار مرتبطــا بمؤشــر تكلفــة املعيشــة وأن يشــترط ضمــان
إيجــار ملــدة شــهر إلــى ســتة أشــهر فــي شــكل وديعــة نقديــة أو إيــداع مصرفــي.
ويوضــح القانــون املدنــي أن للمســتأجرين فــي أماكــن العمل ألغــراض تجارية األفضلية
عنــد تجديــد عقــد اإليجار.

وبالنســبة المتــاك العقــارات ،يجــب نقــل حــق امللكيــة عــن طريــق ســند موثــق
وتســجيله فــي ســجل الرهــن العقــاري ليصبــح قابــا للتنفيــذ ضــد أي طــرف ثالــث.
وعـ�ادة مـ�ا يتـ�م توثيـ�ق النقـ�ل عـ�ن طريـ�ق التوصـ�ل إلـ�ى تسـ�وية عبـ�ر وسـ�يط( (�compro
 ،)mis de venteويتــم ذلــك مــن خــال صفقــة خاصــة يتفــق فيهــا الطرفــان بالفعــل علــى
شــروط وأحــكام نقــل امللكيــة .إن هــذا النــوع مــن االتفاقيــات األوليــة ملــزم تمامــا
ويتضمــن عــادة شــرط جزائــي ســاري املفعــول فــي حالــة عــدم تنفيــذ اتفاقيــة البيــع
نفســها.
عــادة مــا يتــم دفــع التكاليــف املتعلقــة بعمليــة البيــع مــن قبــل املشــتري ،بمــا
فــي ذلــك رســوم التســجيل (عــادة  ٪6مــن القيمــة الســوقية للممتلــكات املنقولــة،
بنســبة  ٪50عندمــا يقــع العقــار املنقــول فــي مدينــة لوكســمبورج باإلضافــة إلــى ٪1
وجــوب النســخ) و رســوم كاتــب العــدل.

24.7

الفواتير

يجب أن تتضمن الفواتير التي يقدمها أي شخص يقدم السلع أو الخدمات إلى
العمالء (بصرف النظر عن مسألة ما إذا كان العميل هو املستهلك النهائي أم ال)
معلومات محددة (أي ألغراض ضريبة القيمة املضافة) وفقا لقانون لوكسمبورغ
املؤرخ  12فبراير  ،1979بصيغته املعدلة.
يجب قبول الفواتير اإللكترونية التي تستوفي الشروط القانونية للفوترة كأي فاتورة
عادية أخرى .ومع ذلك ،يجب على مستلم الفاتورة املوافقة على استخدام الفواتير
اإللكترونية.
تتضمن املعلومات اإللزامية على الفاتورة الصادرة ,التاريخ الذي يتم فيه تسليم
الفاتورة واسم و عنوان الشخص الذي يبيع املنتج أو يقدم الخدمة وكذلك اسم
وعنوان العميل أو تاريخ البيع أو تقديم الخدمات أو تاريخ الدفع إذا كان مختلفا عن
الفاتورة الصادرة وتحديد السلع والخدمات والكمية واألسعار األساسية والضرائب
املستبعدة واملبلغ الخاضع للضريبة لكل معدل أو اإلعفاء أو الخصومات املحتملة
أو الحسومات أو املبالغ املستردة إذا لم يتم تضمينها في سعر الوحدة ومعدل
ضريبة القيمة املضافة املستحقة  ،ومبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة (إال
إذا تم استبعادها وفقا للقانون).
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تشــير الفاتورة إلى رقم متسلســل يســتند إلى سلســلة
واحــدة أو أكثــر ،والتــي تحــدد هويــة الفاتــورة بشــكل فريــد ،ورقــم هويــة املصــدر مــع
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الســجل التجــاري للبائــع  /مقــدم الخدمــة ورقــم تســجيل ضريبــة القيمــة املضافــة
ورقــم النشــاط التجــاري.
يجــب أن تظهــر أيضــا فــي الفاتــورة :ان يتــم االشــارة الــى ““”comptabilité de caisse
(عندمــا تصبــح ضريبــة القيمــة املضافــة قابلــة للدفــع عنــد اســتالم الدفعــة)؛ ان يتــم
االشــارة الــى “( ”autofacturationعندمــا يقــوم مســتلم الســلع أو الخدمــات بإصــدار
الفاتــورة بــدال مــن البائــع  /املــزود) .ان يتــم االشــارة الــى “( ”autoliquidationعندمــا
يكــون املشــتري مســؤوال عــن ضريبــة القيمــة املضافــة) .يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار أن
هنــاك حاجــة إلــى تفاصيــل أخــرى عندمــا تكــون الفاتــورة مرتبطــة بنظــام معيــن.
وعــاوة علــى ذلــك ،عندمــا يتعلــق األمــر باإلعفــاء ،يجــب أن تشــير الفاتــورة إلــى الحكــم
املناســب فــي التوجيــه  directive 2006/112/ceأو إلــى الحكــم املحلــي املقابــل أو
إلــى أي مؤشــر يوضــح أن العــرض معفــي.
باإلضافــة إلــى هــذه املعلومــات ،يجــب أن تذكــر الفاتــورة أيضــا رقــم ضريبــة القيمــة
املضافــة للعميــل حيــث يكــون العميــل مســؤوال عــن دفــع الضريبــة أو فــي حالــة
توريــد الســلع علــى النحــو املشــار إليــه فــي املــادة  article 43, §1, d) , e), fمــن
قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة.
فــي ظــروف معينــة ،يتــم الســماح بإشــارة مبســطة عندمــا ال يتجــاوز مبلــغ الفاتــورة،
بمــا فــي ذلــك الضرائــب 100 ،يــورو .أو فــي حالــة مســتند أو رســالة تشــير تحديــدا وبــدون
 equivoqueإلــى الفاتــورة األوليــة و يحــدد القانــون املــؤرخ  25يوليــه  2015املتعلــق
باألرشــفة اإللكترونيــة شــروط إضفــاء الطابــع املــادي علــى الوثائــق األصليــة واالحتفــاظ
بنســخ رقميــة ،بمــا فــي ذلــك الفواتيــر اإللكترونيــة .والغــرض مــن هــذا القانــون هــو
تبســيط التزامــات األرشــفة لــدى الشــركات .وهــي تحــدد شــروط النســخ الرقميــة التــي
لهــا قيمــة إثباتيــة مكافئــة مثــل النســخ األصليــة .و يشــير القانــون أيضــا إلــى حالــة
مقدمــي خدمــات الرقمنــة أو االحتفــاظ بالخدمــات ،وينــص علــى أن اســتخدام خدمــات
األرشــفة املقدمــة مــن مقدمــي الخدمــات املعتمديــن سيســمح بفــرض قيمــة إثباتية
مكافئــة للنســخ الرقميــة.

 24.8تنظيم املحاكم في لوكسمبورغ

وفيما يلي ملحة عامة عن محاكم لكسمبورغ.

تجمــع محكمــة العــدل العليــا ( )cour supérieure de justiceثــاث واليــات قضائيــة محــددة
ومســتقلة :املحكمــة العليــا ( . )cour de cassationواملحكمــة الدســتورية (cour
 )constitutionnelleومحكمــة االســتئناف ( .)cour d’appelولهــا ســلطة قضائيــة علــى
البلــد بأســره.
يوجــد تحــت ســلطة محكمــة العــدل العليــا محكمتــان منفصلتــان ،تتمتعــان بالواليــة
القضائيــة علــى منطقتيهمــا اإلقليميتيــن :محكمــة مقاطعــة لكســمبورغ املحليــة
ومحكمــة  district court of diekirchاملحليــة.
وأدنــى درجــة فــي املحكمــة هــي  . justice de paixوهنــاك ثالثــة مــن قضــاة justice
 ، de paixولديهــم واليــة قضائيــة علــى مكانهــم القضائــي الخــاص:
.diekirch, luxembourg and esch-sur-alzette
تكــون  the justice de paixمســؤولة عــن القضايــا البســيطة ذات الصلــة ،علــى ســبيل
املثــال ،بالعقــارات ،وقانــون العمــل ،وقضايــا اإليجــار ،ومــا إلــى ذلــك .إن محكمــة justice
 de paixهــي محكمــة قضائيــة واحــدة باســتثناء محاكــم العمــل حيــث يمثــل اثنــان مــن
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أصحــاب العمــل املوظفيــن ملســاعدة القاضــي.
وتتولــى محاكــم املقاطعــات ( )tribunal d’arrondissementمســؤولية جميــع
املســائل التــي ال يســتطيع  justice de paixمعالجتهــا  ،فضــا عــن إصــدار أحــكام
أجنبيــة قابلــة للنفــاذ فــي لكســمبورغ .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن محاكــم املقاطعــات
هــي أيضــا محكمــة االســتئناف فيمــا يتعلــق باألحــكام الصــادرة عــن محكمــة justice
.de paix
ولرئيــس املحكمــة املحليــة واليــة قضائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق ببعــض املســائل،
مثــل املســائل امللحــة التــي تتطلــب اتخــاذ قــرارات قضائيــة فوريــة قابلــة للتنفيــذ
(أوامــر قضائيــة مؤقتــة).
وتعمــل محكمــة العــدل العليــا ( ,)cour supérieure de justiceإمــا كمحكمــة اســتئناف
ألحــكام محكمــة املقاطعــة أو كمحكمــة عليــا (.)cour de cassation

24.9

قبل بدء النشاط التجاري

إن القيام ببعض األنشطة التجارية أو العملي في لكسمبورغ خاضع لحصول الشخص
بشكل مسبق على رخصة عمل ( )ref. ch.9من:
ministry of the economy6, boulevard royal l-2449 luxembourg
phone: (+352) 247 84700
fax: (+352) 46 11 87
www.gouvernement.lu/4344575/pme-entrepreneuriat
عندمــا يتــم تنفيــذ نشــاط تجــاري مــن قبــل شــركة أو مــن قبــل تاجــر بشــكل مســتقل،
يجــب تســجيل الشــركة أو التاجــر فــي ســجل التجــارة  ،ســواء فــي لوكســمبورج أو
diekirchاعتمــادا علــى مــكان التأســيس ،علــى العناويــن التاليــة:
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg
Centre administratif Pierre Werner
Bâtiment F
13, rue Erasme, L-2961 Luxembourg
Phone: (+352) 264 28-1
Fax: (+352) 26 42 85 55
www.rcsl.lu
Registre de Commerce et des Sociétés in Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
B.P. 20 / L-9201 Diekirch
Phone: (+352) 26 80 37 60
Fax: (+352) 26 80 37 61
(املرجع »ch.8إنشاء األعمال التجارية في لوكسمبورغ» ملزيد من املعلومات).
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24.10

استيراد وتصدير السلع

عندما تكون السلع إما مصدرة أو مستوردة إلى لكسمبورغ ،يلزم إكمال اإلعالن،
وهو وثيقة إدارية فريدة  .,’document administratif unique ‘dauيمكن الحصول على
معلومات تفصيلية بشأن اإلجراءات اإلدارية من خالل :
administration des douanes et accises26, place de la gare, l-1616 luxembourg
postal address: b.p. 1605
l-1016 luxembourg phone: (+352) 29 01 91-1
fax: (+352) 49 87 90
www.do.etat.lu
يتم تحصيل الرسوم الجمركية عد استيراد السلع وتكون عادة واجبة الدفع .منذ
عام  ،1977ألغيت الرسوم الجمركية الستيراد السلع من أي دولة عضو أخرى في
االتحاد األوروبي.
وتنص اللوائح الخاصة على استثناء الرسوم الجمركية على السلع التي خزنت
مؤقتا في مستودع جمركي أو مستأجر خاص.

 24.11متطلبات إنشاء حسابات منتظمة
ومتطلبات مراجعة الحسابات

وبمقتضــى القانــون التجــاري والقانــون املتعلــق بالشــركات التجاريــة وقانــون الضرائــب،
يتعيــن علــى أي شــخص يقــوم بأنشــطة تجاريــة أو يضطلــع بهــا أن يحتفــظ بدفاتــر
املحاســبة املناســبة ألنشــطته التجاريــة .وبمقتضــى هــذه املتطلبــات ،يتعيــن علــى
أي شــخص يشــارك فــي أنشــطة تجاريــة أن ينشــئ قائمــة بجميــع األصــول والخصــوم
مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل وأن يحتفــظ بالوثائــق املحاســبية ذات الصلــة
ملــدة  10ســنوات.
وباإلضافــة إلــى هــذه املتطلبــات العامــة ،تطبــق قواعــد محــددة علــى الشــركات
التجاريــة ،ومجموعــة groupement d’intérêt économique, groupement européen d’intérêt
 ،économiqueشــراكات خاصة محدودة ( ,)société en commandite spécialeوشــركات
محــددة معينــة فــي القطــاع املالــي.
وبصفــة عامــة (بغــض النظــر عــن بعــض االســتثناءات) ،يتعيــن علــى هــذه الشــركات
إعــداد الحســابات الســنوية ،بمــا فــي ذلــك امليزانيــة العموميــة وحســابات األربــاح
والخســائر) بمــا فــي ذلــك املالحظــات علــى الحســابات

وبوجــه عــام ،وفيمــا يتعلــق بالشــركات ،فــإن قانــون املحاســبة فــي لكســمبورغ املؤرخ
 19ديســمبر  ،2002والــذي عــدل فيمــا بعــد عــدة مــرات ،يســتند أساســا إلــى التوجيهــات
املحاســبية لالتحــاد األوروبــي ،لكــن توجــد قواعد محاســبية محددة ومنفصلــة لصناديق
االســتثمار ومؤسســات االئتمان وشــركات التأمين.
وعــادة مــا تكــون الســنة املاليــة هــي الســنة التقويميــة ،ولكــن مــن املمكــن اختيــار
فتــرة محاســبية مختلفــة عــن الســنة التقويميــة (ســيكون هــذا الخيــار متاحــا أيضــا
ألغــراض ضريبيــة).
وبصفــة عامــة (بغــض النظــر عــن بعــض االســتثناءات) ،يجــب إعــداد الحســابات الســنوية
الكاملــة مــع املرفقــات املحــددة واملوافقــة عليهــا فــي اجتمــاع املســاهم/ين
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الســنويين خــال فتــرة ســتة أشــهر بعــد انتهــاء الســنة املاليــة ،ويجــب إيداعهــا فــي
ســجل التجــارة والشــركات فــي غضــون شــهر واحــد بعــد املوافقــة عليهــا.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يتعيــن علــى الشــركات التــي تتجــاوز اثنيــن مــن
الحــدود املذكــورة باألســفل أن تخضــع حســاباتها للتدقيــق مــن قبــل مدقــق
حســابات مؤهــل (:)réviseur d’entreprises agréé
·مجموع امليزانية العمومية أكثر من  4،400،000يورو
·اإلجمالي الصافي أكثر من  8،800،000يورو
·عــدد العامليــن بــدوام كامــل ومتوســط عــدد املوظفيــن خــال الفتــرة
املاليــة أكثــر مــن  50موظفــا.
يتعيــن علــى الشــركة التــي تقــع علــى رأس مجموعــة مــن الشــركات إنشــاء حســابات
موحــدة ولكــن توجــد اســتثناءات للمجموعــات الصغيــرة أو للموجــودات املاليــة و  /أو إذا
يتــم اســتيفاء شــروط معينــة.

 24.12ساعات العمل

تخضــع أي عمليــة تجاريــة تتمثــل فــي طــرح الســلع والخدمــات مباشــرة (مثــل أنشــطة
املبيعــات) إلــى املســتهلكين النهائييــن لســاعات اإلغــاق املنظمــة التــي هــي كمــا
يلي :
·قبل الساعة  6:00وبعد الساعة  13:00أيام األحد والعطالت القانونية
·قبــل الســاعة  6:00وبعــد الســاعة  19:00يــوم الســبت ويــوم العطــل الرســمية،
مــا عــدا قبــل اليــوم الوطنــي ،قبــل عيــد امليــاد وقبــل اليــوم األول من الســنة،
حيــث تكــون ســاعة اإلغــاق بعــد الســاعة 18:00
·قبــل الســاعة  6:00وبعــد الســاعة  20:00فــي أي يــوم آخــر (مــع إمكانيــة البقــاء
مفتوحــا حتــى الســاعة  21:00مــن هــذه األيــام)

وال تنطبــق هــذه اللوائــح علــى بعــض قطاعــات األعمــال مثــل املطاعــم وخدمــات
املطاعــم ،ويمكــن منــح اإلعفــاءات مــن قبــل املديريــة العامــة للمشــاريع الصغيــرة
واملتوســطة ومشــاريع ريــادة األعمــال بــوزارة االقتصــاد.
general directorate of smes and entrepreneurship, ministry of the economydirection générale pme et entrepreneuriat ministère de l’économie
boulevard royal, l-2914 luxembourg ,19-21
phone: (+352) 24 78 47 15, 24 78 47 17
24 47 78 24 ,18 47 78 24
fax: (+352) 247-84740
e-mail: info.pme@eco.etat.lu

 24.13تنظيم األعمال التجارية

يتــم تنظيــم العمــل فــي لوكســمبورغ (إمــا كالتاجــر بشــكل مســتقل أو مــن
خــال شــركة) بصفــة عامــة مــن خــال قانــون لوكســمبورغ املــؤرخ  10أغســطس
 1915بشــأن الشــركات التجاريــة ،والقواعــد العامــة بموجــب القانــون املدنــي فــي
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لكســمبورغ و  /أو قانــون لوكســمبورغ التجــاري ،وقانــون لكســمبورغ املــؤرخ 2
ســبتمبر  2011املتعلــق بتراخيــص األعمــال (راجــع الفصــل .)9
ويعتــرف قانــون لكســمبورغ بأنــواع مختلفــة مــن الشــركات التجاريــة (ضمــان الفصــل
بيــن األصــول الشــخصية والتجاريــة بــدال مــن التجــارة بشــكل مســتقل الــذي ال يوجــد
فصــل بيــن األصــول الشــخصية واألصــول املســتخدمة فــي تنفيــذ النشــاط التجــاري).
ويمكن تقسيم هذه الشركات التجارية بشكل أساسي إلى:
·الشركات ذات املسؤولية املحدودة مثل:
	( société anonyme-شركة ذات مسؤولية محدودة عامة)
	( société à responsabilité limitée-شركه ذات مسؤوليه محدودة خاصة)
	( société cooperative-الشــركة التعاونيــة شــريطة أن تكــون املســؤولية
املحــدودة منصــوص عليهــا صراحــة فــي عقــد التأســيس)
·الكيانــات التــي يكــون للمشــاركين فيهــا مســؤولية غيــر محــدودة فيمــا
يتعلــق بديــون املشــروع التجــاري مثــل:
	( société en nom-الشراكة العامة للشركات)
	 ( société civile-شركة مدنية)
·أو الكيانــات التــي تنتمــي إلــى كلتــا الفئتيــن املذكورتيــن أعــاه اعتمــادا علــى
املشــاركين املعنييــن (األعضــاء غيــر املحدوديــن واألعضــاء املحدوديــن) مثل:
	( société en commandite simple-شراكة محدودة مشتركة)
	( société en commandite par action-شراكة الشركات عن طريق األسهم
	( société en commandite spéciale-شراكة خاصة محدودة)
وتوجــد أنــواع محــددة مــن الهيــاكل املؤسســية فيما يتعلــق بالكيانــات التي يتمثل
هدفهــا الحصــري فــي تطويــر أو تعزيــز األنشــطة االقتصاديــة ألعضائهــا ،أي مجموعــة
املصالــح االقتصاديــة ( )groupement d’intérêt économiqueأو مجموعــة املصالــح
االقتصاديــة األوروبيــة (. )groupement européen d’intérêt économique
وهنــاك أيضــا كيانــات معينــة ال تهــدف فــي نهايــة املطــاف إلــى كســب ربــح مــادي مــع
أعضائها ،مثل الجمعيات غير الربحية  ) )association sans but lucratifو املؤسســات
(. )établissement d’utilité publique
مــن أجــل دمــج شــركة ذات مســؤولية محــدودة عامــة ( , )société anonymeشــركة
خاصــة ذات مســؤولية محــدودة ( ,)à responsabilité limitée sociétéأو شــراكة بيــن
الشــركات مــن خالــل األســهم ( ,)société en commandite par actionsيجــب وضــع
النظــام األساســي مــن خــال ســند موثــق .وبالنســبة لجميــع األشــكال األخــرى
للشــركات أو الشــراكات املشــار إليهــا أعــاه ،يجــوز أيضــا وضــع النظــام األساســي
تحــت الختــم الخــاص .إن الشــخصية االعتباريــة لهــذه الكيانــات  -مــا عــدا الشــراكة
الخاصــة املحــدودة ( )société en commandite spécialeالتــي ليــس لهــا شــخصية
اعتباريــة مســتقلة عــن أحــد شــركائها  -ســيتم ســنها حاملــا يتــم التوقيــع علــى
مــواد التأســيس .ويمكــن وضــع النظــام األساســي باللغــة الفرنســية أو األملانيــة
(ويمكــن أيضــا أن يتــم إعــداده باللغــة اإلنجليزيــة ،شــريطة إدراج الترجمــة الفرنســية
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أو األملانيــة).
إلنشــاء شــركة خاصــة ذات مســؤولية محــدودة ،يجــب ان يتــم دفــع الحــد األدنــى لــرأس
املــال -حوالــي 12،500 .يــورو( -أو مــا يعادلــه بعملــة أخــرى) بالكامــل عنــد تأســيس
الشــركة ،فــي حيــن أن الحــد األدنــى لــرأس مــال الشــركة ذات املســؤولية املحــدودة
العامــة يبلــغ تقريبــا 31.000 .يــورو (أو مــا يعادلــه بعملــة أخــرى) ويجــب أن يكــون مكتتبــا
بالكامــل وأن يتــم دفــع مــا ال يقــل عــن  ٪25وقــت تأســيس الشــركة.
وبعــد التوقيــع علــى عقــد التأســيس ،يتعيــن إيــداع هــذه املــواد فــي ســجل التجــارة
والشــركات فــي غضــون شــهر واحــد مــن تنفيذهــا ،ثــم تنشــر الحقــا فــي الجريــدة
الرســمية (( )memorialبالكامــل أو فــي شــكل مختصــر تبعــا لنــوع الكيــان) فــي غضــون
شــهرين مــن إيداعهــم فــي ســجل التجــارة والشــركات.
وتخضــع فــروع لكســمبورغ للشــركات األجنبيــة لبعــض متطلبــات اإليــداع والنشــر (على
ســبيل املثــال املتعلقــة بالعناصــر املحاســبية واإلداريــة) عنــد بــدء نشــاط تجــاري فــي
لكســمبورغ مشــابه للنشــاطات املطبقــة علــى شــركات لكســمبورغ (مثــل إيــداع
اللوائــح الداخليــة للشــركة واإلفصــاح عــن معلومــات أخــرى مثــل أســماء ممثلــي الفــرع
والســجل التجــاري للشــركة وأن يتــم النشــر فــي الجريــدة الرســمية).
ومــن املمكــن أيضــا عنــد إنشــاء عمــل جديــد ،فــي ظــل ظــروف معينــة ،لنقــل مكتــب
التســجيل ومــكان اإلدارة الفعالــة للشــركة التــي تأسســت فــي البدايــة إلــى خــارج
لوكســمبورغ .ويمكــن اعتبــار هــذا النقــل للمكتــب املســجل ومــكان اإلدارة الفعالــة
مــن الخــارج اســتمرارا للشــخصية االعتباريــة للمؤسســة إذا اعتــرف بلــد املنشــأ بهــذا
االســتمرارية.

 24.14التكاليف املتعلقة بتأسيس شركة في
لوكسمبورغ

وباإلضافــة إلــى تكاليــف كاتــب العــدل (ورســوم املستشــار القانونــي املحتملــة)
املســتحقة علــى تأســيس شــركة فــي لكســمبورغ ،فــإن الرســوم غيــر املتكــررة
التاليــة أو التكاليــف الســنوية الثابتــة هــي التكاليــف الرئيســية املســتحقة عنــد إنشــاء
شــركة تجاريــة فــي لكســمبورغ:
تــم إلغــاء الرســوم الرأســمالية اعتبــارا مــن  1ينايــر  ،2009واســتعيض عنهــا فــي معظــم
الحــاالت برســم ثابــت قــدره  75يــورو يدفــع وقــت تأســيس الشــركة أو علــى ســبيل
املثــال فــي حالــة زيــادة الحقــة فــي رأس املــال .و تدفــع الرســوم الثابتــة للمســاهمات
املقدمــة لألســهم أو املصالــح املشــتركة ألي نــوع مــن الشــركات مثــل شــركات
املســاهمة والشــراكات وحتــى الشــراكات غيــر التجاريــة (.)e.g. société civile
رسوم اإليداع القانوني والنشر
·الرســوم الســنوية لالشــتراك اإللزامــي فــي غرفــة التجــارة (في معظــم الحاالت
 ٪0.2مــن املنفعــة التجاريــة الســنوية حيــث يكــون الحــد األدنــى مــن  14يــورو
إلــى  140يــورو تبعــا لنــوع العمــل)
·املحاسبة ،ومراجعة الحسابات ،والضرائب ورسوم التوطين (عند الحاجة)
·استئجار املباني (عند الحاجة).
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معلومات التواصل

24.15

american chamber of commerce in luxembourg
6 rue antoine de saint-exupéry l-1432 luxembourg
phone: (+352) 43 17 56
fax: (+352) 26 09 47 04
www.amcham.lu
confédération du commerce luxembourgeois clc 7, rue alcide
de gasperi, l-1625 luxembourg postal address: b.p. 482
l-2014 luxembourg phone: (+352) 43 94 44 1
fax: (+352) 43 94 50
www.clc.lu
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general directorate of smes and entrepreneurship, ministry of the economy
direction générale pme et entrepreneuriat ministère de l’économie
boulevard royal l-2914 luxembourg ,19-21
,phone: (+352) 24 78 47 15 /24 78 47 17
24 47 78 24/ 18 47 78 24
fax: (+352) 24 78 47 40
e-mail: info.pme@eco.etat.lu
intellectual property office
ministère de l’economie 19-21, boulevard
royal l-2429 luxembourg
phone: (+352) 24 78 41 13
fax: (+352) 24 79 41 13

ministry of economy ministère
de l’economie 19-21, boulevard
royal l-2449 luxembourg
postal address: l-2419 luxembourg phone: (+352) 24
78 - 24 78
fax: (+352) 46 04 48
www.eco.public.lu
ministry of labor
ministère du travail, de l’emploi et de l’economie sociale et solidaire 26, rue zithe
l-2939 luxembourg phone: (+352) 24
78 - 61 00
fax: (+352) 24 78 - 61 08
www.mte.public.lu
)national commission for data protection (cnpd

e-mail: dpi@eco.etat.lu
luxembourg chamber of commerce
chambre de commerce du grand-duché de luxembourg
rue alcide de gasperi l-2981 luxembourg ,7
phone: (+352) 42 39 39 1

avenue du rock’n’roll l-4361 esch- ,1
sur-alzette phone: (+352) 26 10 60
- 1
fax: (+352) 26 10 60-29
www.cnpd.lu

fax: (+352) 43 83 26
e-mail: chamcom@cc.lu

)société nationale de crédit et d’investissement (snci

www.cc.lu

rue du saint-esprit l-1475 ,7
luxembourg

luxembourg for business g.i.e
boulevard royal ,19-21
l- 2449 luxembourg
phone: (+352) 24 78 - 416
fax: (+352) 22 34 85
e-mail: info@luxembourgforbusiness.lu
http://www.luxembourgforbusiness.lu/en

postal address: b.p. 1207 l-1012
luxembourg
phone: (+ 352) 46 19 71 - 1
fax: (+352) 46 19 719
e-mail: snci@snci.lu
www.snci.lu
embassy luxembourg6.666
boulevard emmanuel servais l-2535 ,22
luxembourg
phone: (+352) 46 01 23
fax: (+352) 46 14 01
http://luxembourg.usembassy.gov
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الفصل 25
نظرة عامة على قانون
العمل
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25.1

العالقة بين صاحب العمل واملوظف

 25.1.1عقد العمل

حســب قانــون لوكســمبورغ ،تكــون العالقــة بيــن صاحــب العمــل واملوظــف مــن حيــث
املبــدأ عالقــة فرديــة .ويتعيــن علــى صاحــب العمــل أن يبــرم عقــدا مكتوبــا مــع كل
موظــف مــن موظفيــه ،وأن تخضــع حقوقــه ومســؤولياته لقانــون العمــل املــؤرخ 13
يوليــه  ،2006الــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي  1ســبتمبر  ،2006بموجــب املــواد  1979ومــا
يليهــا .مــن القانــون املدنــي ،والقانــون العــام.
يتــم ســرد قواعــد عقــد العمــل فــي قانــون العمــل .ومــع بــدء نفــاذ القانــون املــؤرخ 13
مايــو  2008املتعلــق بالنظــام األساســي املوحــد ملوظفــي القطــاع الخــاص فــي 1
ينايــر  ،2009فــإن قانــون العمــل ينطبــق بصــورة موحــدة علــى جميــع العامليــن فــي
القطــاع الخــاص.
وينــص قانــون العمــل علــى الحــد األدنــى مــن الحقــوق واملســؤوليات لــكل طــرف .ومــن
ثــم ،فــإن العقــد يشــير إلــى هــذه األحــكام القانونيــة ،أو قــد يحــدد شــروطا أخــرى تكــون
أكثــر مالءمــة للموظــف .وال يمكــن للعقــد أن ينــص علــى اســتثناءات مــن املتطلبــات
القانونيــة الدنيــا التــي هــي فــي صالــح املوظــف؛ فــإن أي حكــم مــن هــذا القبيــل يعتبــر
باطــا والغيــا.
يجب أن يكون أي عقد عمل كتابيا ويجب أن يحتوي على التفاصيل التالية:
·هوية كال الطرفين
·تاريخ سريان العقد
·مــكان العمــل ،أو فــي حالــة عــدم وجــود مــكان عمــل ثابــت أو رئيســي ،يجــب
أن ينــص العقــد علــى أن املوظــف ســوف يعمــل فــي مواقــع مختلفــة أو فــي
الخــارج ويجــب أن يحــدد املكتــب الرئيســي أو إقامــة صاحــب العمــل
·طبيعــة العمــل ووصــف مهــام املوظــف فــي وقــت التوظيــف ،دون اإلخــال
بــأي تغييــر الحــق (وفقــا للمــادة  l.121-7مــن قانــون العمــل)
·ساعات العمل العادية للموظف (على أساس يومي أو أسبوعي)
·جدول العمل العادي
·الراتب األساسي ،الدفعات اإلضافية وتواتر عملية دفع الراتب
·مــدة العطــات املدفوعــة أو طريقــة تحديــد اســتحقاق وشــروط العطــات
املدفوعــة
·طول فترة اإلخطار في حالة إنهاء عقد العمل
·إن أمكن ،طول فترة التجربة
·اإلشارة إلى البنود اإلضافية التي وافق عليها الطرفان
·إن أمكــن ،اإلشــارة إلــى اتفاقــات املفاوضــة الجماعيــة التــي تنظــم ظــروف
عمــل املوظــف
·إن وجــدت ،وجــود وتفاصيــل أي نظــام إضافــي للمعاشــات التقاعديــة ،وأي
مواصفــات بشــأن مــا إذا كان اختياريــا أو إلزاميــا
وينبغــي أن تشــمل األحــكام اإلضافيــة إمكانيــة أن يقــوم املوظــف بالعمــل مؤقتــا خــارج
إقليــم . grand duchy
373

يجــب ان يكــون هنــاك عقــد مكتــوب بصــرف النظــر عمــا إذا كان العمــل لفتــرة محــددة أو
غيــر محــددة املــدة .يجــب إعــداد عقــد فــردي مكتــوب لــكل موظــف فــي موعــد أقصــاه
اللحظــة التــي يبــدأ فيهــا العمــل .ويجــب أن يكــون العقــد فــي نســختين ،واحــدة لــكل مــن
صاحــب العمــل واملوظــف.
وفي األعمال التجارية والقطاعات التي يتم فيها التفاوض على اتفاقات جماعية ،ال
بد من وضع عقد فردي لكل موظف.
في حال لم يتوفر عقد مكتوب ،يجوز للموظف أن يستخدم أي وسيلة لتحديد وجود
ومحتوى عقده ،بغض النظر عن طبيعة النقطة محل النزاع .غير أن القانون ال يسمح
بهذه الحرية لصاحب العمل :فالكلمة املكتوبة هي الوسيلة الوحيدة إلثبات وجود
وشروط عقد العمل\.
عندما يرفض أي من الطرفين التوقيع على عقد عمل ،يجوز للطرف اآلخر ،في
موعد أقصاه اليوم الثالث التالي لطلبه للتوقيع ،وفي غضون  30يوما من بدء عمل
املوظف ،االنسحاب من العقد دون إشعار ودون عقوبة.
وينطبق قانون العمل في لكسمبورغ على جميع األعمال املنجزة داخل إقليم
.grand duchy
وال تنص قوانين عقود العمل إال على الحد األدنى من الضمانات للعامل ،ولكنها
تنطبق على جميع عالقات رب العمل  /املوظفين ،التي تخضع لقانون لكسمبورغ.
ولكن كل صناعة وكل قطاع  -كل عمل ،في الواقع  -لديه ميزات خاصة التي تدعو
إلى التعامل بشكل فردي.
املواد  .l. 161-3وما يليها .من قانون العمل تنص على إبرام اتفاق عمل جماعي
يعرف بأنه عقد يشمل العالقات املتبادلة وشروط العمل العامة املبرمة بين
منظمة أو أكثر من املنظمات النقابية التمثيلية بين واحد أو أكثر من اتحادات
أصحاب العمل ،أو جميع املؤسسات في نفس التجارة أو الصناعة ،من ناحية أخرى.
يحق لنظام  grand-ducalأن يعلن أن هذه االتفاقات الجماعية ملزمة عموما لجميع
العاملين وأصحاب العمل في التجارة أو الصناعة أو القطاع الذي أبرموا فيه االتفاقات.

 25.1.2تصنيف عقود العمل
مفتوحة األجل (غير محددة املدة أو دائمة) وعقود محددة األجل.
ينــص قانــون العمــل علــى تصنيــف عقــود العمــل ،كمــا أنــه ينــص علــى أن هــذه العقــود،
مــن حيــث املبــدأ ،مفتوحــة .ولذلــك فــإن عقــد العمــل املحــدد املــدة هــو االســتثناء،
وال يجــوز اســتخدامه إال عنــد اســتيفاء جميــع الشــروط املنصــوص عليهــا فــي املــواد l.
 122-1ومــا يليهــا .مــن قانــون العمــل.
عقد محدد املدة
وتنــص املــادة  122-1مــن قانــون العمــل علــى أن العقــود محــدد املــدة ال يجــوز إال فيمــا
يتعلــق بمهمــة محــددة قصيــرة األجــل ،وأنــه ال يمكــن القيــام بــه بهــدف مــلء وظيفــة
دائمــة تشــكل جــزءا مــن األنشــطة اليوميــة العاديــة للشــركة.
وكمــاذ أخيــر ،فــإن األمــر يرجــع إلــى محكمــة العمــل لتحديــد مــا إذا كانــت الشــروط
التــي تبــرر عقــد عمــل محــدد املــدة قــد اســتوفيت.
ويمكــن أن يســتمر العقــد محــدد املــدة ملــدة أقصاهــا  24شــهرا ،وتشــمل التجديــدات
374

(بحــد أقصــى  )2لكــن بشــروط معينــة.
ويعتبــر أي عقــد يخالــف القواعــد املتعلقــة بأهــداف العقــد املحــدد املــدة ومدتــه مدرجــا
كعقــد غيــر منتهــي األجــل.
ويجــب أن يكــون عقــد العمــل املحــدد املــدة كتابيــا وبنســختين ويجــب أن يتضمــن،
باإلضافــة إلــى املعلومــات التعاقديــة املشــار إليهــا أعــاه بالنســبة لجميــع عقــود
العمــل ،التفاصيــل التاليــة:
·األنشــطة التــي یضطلــع بھا املوظــف (أنشــطة محــددة املــدة ال تعتبــر جــزءا
مــن العمليــات التجاريــة الجاریــة)
·تاريخ انتهاء العقد ،إذا كان ذلك ثابتا
·الحــد األدنــى للفتــرة التــي يتــم فيهــا إبــرام العقــد ،إذا لــم يتــم تحديــد تاريــخ
انتهــاء الصالحيــة
·اسم املوظف الغائب الذي يتم استبداله بموجب العقد ،عند االقتضاء
·طول فترة االختبار أو املحاكمة
·شرط تجديد ،حيثما كان ذلك مالئما
وال يجــوز إنهــاء العقــد املحــدد املــدة قبــل انتهــاء مدنــه ،إال باالتفــاق املتبــادل ،أو فــي
حالــة ســوء الســلوك الجســيم أو أثنــاء فتــرة االختبــار.
وفــي حالــة عــدم وجــود أي مــن أســباب اإلنهــاء املذكــورة أعــاه ،قــد يــؤدي إنهــاء عقــد
العمــل قبــل األوان إلــى مطالبــة املوظــف أو صاحــب العمــل بالتعويــض عــن األضــرار
·إذا كان رب العمــل قــد أنهــى عقــد العمــل املحــدد املــدة قبــل األوان ،يحــق
للموظــف رفــع دعــوى لتعويــض الراتــب وأي أجــر آخــر كان املوظــف قــد اســتلمه
حتــى نهايــة مــدة العقــد .ومــع ذلــك فــإن الحــد األقصــى للمبلــغ الــذي يجــوز
للموظــف رفــع دعــوى قضائيــة للمطالبــة بــه فــي حالــة إنهــاء عقــد عمــل محدد
املــدة بــدون ســابق انــذار يقتصــر علــى املبلــغ الــذي كان يتعيــن علــى رب
العمــل أن يدفعــه( ،علــى ســبيل املثــال شــهرين).
·وينطبــق نفــس املبــدأ إذا كان املوظــف قــد انتهــى عقــد العمــل املحــدد املدة
قبــل األوان .وفــي هــذه الحالــة ،يجــوز لصاحــب العمــل أن يطالــب بتعويضــات عــن
األضــرار التــي لحقــت بــه ة .ومــرة أخــرى ،يقتصــر الحــد األقصــى للمبلــغ الــذي
يجــوز لصاحــب العمــل علــى رفــع دعــوى للمطالــة بــه علــى املبلــغ الــذي كان
يتعيــن علــى املوظــف أن يدفعــه ،مــع مراعــاة فتــرة محــددة مــن اإلخطــار ،إذا
أبــرم العقــد كعقــد عمــل ألجــل غيــر مســمى (علــى ســبيل املثــال شــهر واحــد).
فــي نهايــة العقــد املحــدد املــدة ،ال يكــون لصاحــب العمــل فــورا إمكانيــة تعييــن شــخص
آخــر بموجــب عقــد محــدد املــدة أو مؤقــت ملعالجــة موقــف مماثــل .وللقيــام بذلــك،
ينبغــي للمــرء أن يحتــرم فتــرة تقابــل ثلــث املــدة اإلجماليــة للعقــد الســابق قبــل
توظيــف شــخص آخــر فــي وضــع مماثــل.
ومع ذلك ،الحظ أنه يمكن تحويلها إلى عقد دائم إذا كان ذلك مالئما.
العقد املؤقت
ويتــاح لصاحــب العمــل أيضــا خيــار اللجــوء إلــى الــوكاالت املؤقتــة التــي توفــر موظفيــن
مؤقتيــن ،مقابــل دفــع رســوم لهــذه الخدمــة .ويجــب أن يبــرر اللجوء إلى العقــود املؤقتة
بنفــس األهــداف املحــددة للعقــود املحــددة املــدة (أي املهــام املحــددة والقصيــرة
األجــل).
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فــي هــذه الحالــة ،ال يتــم إصــدار عقــد العمــل مــن قبــل الشــركة ولكــن مــن قبــل الوكالــة
املؤقتة.
وفيمــا يتعلــق بالتعويــض ،ينبغــي أن يحصــل املوظــف املؤقــت علــى راتــب مماثــل
يكســبه املوظــف الداخلــي لوظيفــة مماثلــة داخليــا.
ومــن حيــث املبــدأ ،ال يجــوز أن تتجــاوز املــدة اإلجماليــة لعقــد مؤقــت  12شــهرا ،وتشــمل
التجديــدات لنفــس املوظــف ونفــس الوظيفة.
وفيمــا يتعلــق بخالفــة العقــود ،تنطبــق نفــس القواعــد علــى العقــود املحــددة املــدة.
وال يمكــن تجديدهــا إال مرتيــن
عقد الدوام الجزئي
يعنــي العمــل بــدوام جزئــي أن املوظــف لديــه اتفــاق خــاص مــع صاحــب العمــل للعمــل
لعــدد معيــن مــن الســاعات أقــل أســبوعيا ،مقابــل  40ســاعة قياســية فــي األســبوع.
ويمكن أن يكون العقد بدوام جزئي دائم أو على أساس محدد املدة
ووفقــا للمتطلبــات القانونيــة ،ينبغــي أن يحــدد عقــد العمــل نمــط العمــل املتفــق
عليــه ،وأي تعديــل ال يتــم إال بموافقــة متبادلــة.
وكقاعــدة عامــة ،تعتبــر أي ســاعات عمــل اضافيــة مقارنــة بالعمــل املتفــق عليــه عمــا
إضافيــا .ومــع ذلــك ،هنــاك عــدة عناصــر ينبغــي أخذهــا فــي االعتبــار العتبــار ســاعة واحــدة
كوقــت إضافــي ،وال ســيما إمكانيــة صاحــب العمــل لتوزيــع ســاعات العمــل (باإلضافــة
إلــى حــدود معينــة) باإلضافــة إلــى نمــط العمــل املتفــق عليــه علــى مــدى فتــرة
زمنيــة معينــة.
عقد الطالب أو التلميذ
ووفقــا للتعريــف القانونــي ،يكــون التلميــذ أو الطالــب أي شــخص يتــراوح عمــره بيــن 15
و 27ســنة ومســجل حاليــا فــي مدرســة علــى أســاس التفــرغ .كمــا يعتبــر الشــخص
الــذي انتهــى تســجيله املدرســي خــال األشــهر األربعــة الســابقة طالبــا.
يتــم إكمــال عقــد الطالــب عندمــا توظــف الشــركة طالبــا للقيــام بواجبــات محــددة أثنــاء
العطــل املدرســية .يجــب توقيــع العقــد مــن قبــل ممثــل صاحــب العمــل والطالــب .إذا
كان الطالــب ال يــزال قاصــرا (تحــت ســن  ،)18يجــب علــى الوالــد املســؤول التوقيــع أيضــا.
ويختلــف عقــد الطالــب عــن عقــد التدريــب (انظــر أدنــاه) ،والــذي ينظــم عــادة مــن خالــل
اتفاقيــة متــدرب بيــن الشــركة واملدرســة والطالــب .وعــادة مــا تكــون صالحــة فقــط
خــال العــام الدراســي.
ويقتضــي قانــون العمــل بشــكل صــارم أن يكــون عقــد الطالــب مكــررا .يجــب مــن علــى
صاحـ�ب العمـ�ل إرسـ�ال نسـ�خة فـ�ي غضـ�و ن  7أيــام مــن تاريــخ بــدء الطالــب إلــى �ins
 . pection du travail et des minesيجــب أن يكــون الطالــب مســجال فــي إدارة الضمــان
االجتماعــي ،فقــط للتأميــن ضــد الحــوادث ،ويجــب أن ترفــق نســخة مــن عقــد الطالــب
بطلــب التســجيل.
ال يمكن أن يتجاوز عقد الطالب شهرين في السنة.
يجــب أن يكــون أجــر الطالــب  ٪80علــى األقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور االجتماعيــة،
وســيتم مراجعتــه كل ســنة .يســري معــدل ســعر الفائــدة الخــاص التالــي علــى الرواتــب
املســتحقة بموجــب عقــود الطالــب:
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العمر

الراتب اإلجمالي الشهري

 15إلى  17عام

يورو 1,440.77

 17إلى  18عام

يورو 1,536.82

فوق ال 18عام

يورو 1,921.03

املادة  .l. 151-3من قانون العمل معلومات عن اإلجراءات الشكلية واملحتوى الذي
يجب أن يحترمه عقد الطالب.
التدريب ()contrat de stage
تتطلب بعض املدارس من طالبها القيام «مرحلة» (االنتساب لعمل /التدريب) في
الشركة .وخالل هذه الفترة ،ال ينبغي دفع أجور ،وتكفل املدارس  /الجامعات الضمان
االجتماعي .ومع ذلك ،ينبغي تسجيل املتدربين ( )stagiairesللتأمين ضد الحوادث.

25.2

الفترة التجربة

 25.2.1مدة فترة االختبار
ويمكــن إدراج فتــرة تجريبيــة أو تجريبيــة فــي كل مــن العقــود املفتوحــة املــدة والعقــود
املحــددة املــدة .بحيــث ال تكــون فتــرة التجربــة أقــل مــن أســبوعين.
وممارســات العمــل فــي لكســمبورغ هــي كمــا يلــي :فتــرة تجريبيــة مدتهــا  6أشــهر
لخريجــي الجامعــات وفتــرة تجريبيــة مدتهــا  3أشــهر للمناصــب الصغــرى أو اإلداريــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعتمــد املــدة القصــوى علــى مســتوى مؤهــات املوظــف أو
راتبــه ،أو كليهمــا:
·أســبوعان ولكــن ليــس أكثــر مــن ثالثــة أشــهر للموظــف الــذي تكــون مؤهالتــه
التدريبيــة أقــل مــن مســتوى )catp (certificat d’aptitude technique et professionnelle
·أســبوعان ولكــن ليــس أكثــر مــن ســتة أشــهر للموظــف بمســتوى يعــادل ،catp
أو أي مؤهــل أعلــى
·ويمكــن تمديــد الفتــرة التجريبيــة إلــى  12شــهرا كحــد أقصــى ألي موظــف يبلــغ
راتبــه الشــهري اإلجمالــي  535.99يــورو علــى األقــل ،تبعــا للمؤشــر ( .100فــي
 1ينايــر  ،2014بلــغ الرقــم القياســي  ،775.17ممــا يعطــي راتــب شــهري إجمالــي
قــدره  4،154.91يــورو .).ألغــراض هــذا الحســاب يتــم تضميــن جميــع العــاوات،
الحوافــز ،ومــا إلــى ذلــك وأي إضافــات إلــى الراتــب فــي واحــدة مــن اثنــي عشــر
مــن قيمتهــا الســنوية.
ويجــب توضيــح فتــرة االختبــار التــي تقــل عــن شــهر واحــد مــن حيــث األســابيع الكاملــة؛
إذا كان أكثــر مــن شــهر واحــد يجــب التوضبــح عنهــا مــن حيــث أشــهر كاملــة.
إذا تــم تعليــق العقــد أثنــاء فتــرة االختبــار ،يتــم تمديــد فتــرة االختبــار بطــول املــدة التــي
تــم تعليقهــا ،بحــد أقصــى شــهر واحــد .وال يمكــن تجديــد شــرط االختبــار.

 25.2.2إنهاء الخدمة خالل فترة االختبار وفترات اإلشعار
وال يمكــن إنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب واحــد خــال فتــرة االختبــار القصيــرة أي ملــدة
أســبوعين إال فــي حالــة ســوء الســلوك الجســيم .بعــد االنتهــاء مــن أول أســبوعين مــن
االختبــار ،يجــوز ألي مــن الطرفيــن إنهــاء العقــد.
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ويجــب إنهــاء العقــد برســالة مســجلة ،أو بالتوقيــع املضــاد للنســخة الثانيــة مــن خطــاب
اإلنهاء.
وال ينبغي ألي طرف أن يقدم أي أسباب لإلنهاء.
يجــب اعطــاء إخطــار اإلنهــاء خــال مــدة يــوم واحــد عــن كل أســبوع مــن فتــرة االختبــار.
وعنــد االنتهــاء مــن فتــرة االختبــار باألشــهر ،يكــون اإلشــعار الواجــب تقديمــه أربعــة أيــام
عــن كل شــهر ،مــع حــد أدنــى قــدره أســبوعين وأقصــى شــهر واحــد.
طول مدة اإلشعار املطلوبة (أيام تقويمية):
 3أسابيع

 3أيام

 4أسابيع

 4أيام*

شهرين

 15يوم

 3أشهر

 25يوم

 4أشهر

 16يوم

 5أشهر

 20يوم

 6أشهر

 24يوم

 7أشهر

 28يوم

 8إلى  12شهر

شهر واحد

*وينــص قانــون العمــل علــى وجــوب التعبيــر عــن االختبــار للمــدة التــي تقــل عــن شــهر
باألســابيع ،ويجــب أن يعبــر عــن الفتــرة التــي تزيــد عــن شــهر باألشــهر .وال يبــدو انــه يوجــد
حكــم لفتــرة اختبــار مدتهــا شــهر واحــد.
ويجب أن تنتهي فترة اإلشعار قبل نهاية فترة االختبار
إذا لــم يتــم إنهــاء العقــد وفقــا للشــروط املذكــورة أعــاه قبــل انتهــاء فتــرة االختبــار
املتفــق عليهــا مــن قبــل الطرفيــن ،فإنــه يعتبــر أنــه قــد تــم إبــرام عقــد لفتــرة غيــر
محــددة أو إذا كان ذلــك مناســبا ،فــي وقــت التوظيــف.

25.3

الفصل من العمل

 25.3.1اإلجراءات التأديبية

وفي حالة سوء سلوك املوظف ،يحق للشركة القيام بإجراءات تأديبية (قد تشمل
إنهاء الخدمة في أشد الحاالت).
ووفقــا ملمارســات العمــل فــي لكســمبورغ ،يجــوز لــإدارة ،فــي غيــر الحــاالت شــديدة
الجديــة ،أن تقــدم إنــذارا شــفهيا للموظــف حتــى يكــون علــى درايــة باملشــكلة الناجمــة
عــن موقفــه ،وعــدم احتــرام اإلجــراءات فــي مــكان العمــل ،ومــا إلــى ذلــك.
وإذا اســتمرت املشــكلة ،فقــد تصــدر اإلدارة تحذيــرا خطيــا بحيــث يكــون واضحــا ومفصــا
لوصــف املشــكلة وشــرح مــا هــو متوقــع مــن املوظــف.
مــن املهــم التوثيــق بوضــوح وبشــكل محــدد (وإذا كان ذلــك ممكنا مــع توقيع املوظف
علــى إقــرار) جميــع حــاالت األداء الضعيــف أو القضايــا التأديبيــة األخــرى .لضمــان التوثيــق
املناســب فــي حالــة ضــرورة اتخــاذ إجــراءات قانونيــة أكثــر صرامة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فعــل ســوء الســلوك الــذي صــدر مــن أجلــه إنــذار بالفعــل ال يكفــي
فــي حــد ذاتــه لتبريــر إنهــاء الخدمــة (بإشــعار أو بــدون إشــعار) فــي وقــت الحــق .إن حــادث
ســوء الســلوك الســابق ال يمكــن أن يبــرر اإلنهــاء إال باالقتــران مــع فعــل أخطــر مــن ســوء
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السلوك.

 25.2.3اإلقالة
إن السببين األكثر إلحاحا بالتأديب من خالل الفصل هو خطأ خطير (مثال ملرة واحدة
من سوء السلوك اإلجمالي غير املقبول على االطالق) أو حاالت متكررة من األداء
الضعيف (املوثق) أو غير ذلك من األنشطة أو السلوكيات غير املقبولة.

 .25.3الجرم الخطير ( / )faute graveسوء السلوك
الجسيم بشكل عام

وفــي حالــة ســوء الســلوك الجســيم ،يجــوز ألي مــن الطرفيــن (صاحــب العمــل أو
املوظــف) إنهــاء العقــد دون إشــعار مســبق .وينطبــق ذلــك علــى العقــود املفتوحــة
املــدة والعقــود املحــددة املــدة ،حتــى وإن حــدث اإلنهــاء قبــل نهايــة العقــد املحــدد
املــدة .وإذا اعتبــر اإلنهــاء غيــر منصــف ،فــإن األضــرار والفوائــد تدفــع مــن قبــل الطــرف
املخالــف باإلضافــة إلــى الفصــل.
غيــر أنــه ال يحــق لصاحــب العمــل أن يثــوم بالفصــل ،بســبب ســوء الســلوك الجســيم،
املوظــف الــذي يعانــي مــن ســوء املعاملــة أو أي مــن املوظفيــن الذيــن يتمتعــون
بالحمايــة بموجــب تشــريعات تمثيــل العمــال واللجــان املشــتركة (مــا عــدا فــي الحالــة
األخيــرة ،اإلجــراء املحــدد للتعليــق).
ال يحــق املوظــف الــذي يتــم فصلــه بســبب ســوء الســلوك الجســيم املطالبــة بدفــع
مكافــأة نهايــة الخدمــة .وينبغــي أيضــا أن يكــون علــى علــم بــأن املوظــف الــذي تــم
فصلــه بســبب مخالفــة جســيمة ال يحــق لــه املطالبــة بــأي تعويــض عن إعانــات البطالة.
تعريف ومفهوم
ويعــرف ســوء الســلوك اإلجمالــي بأنــه أي ســلوك يجعــل مــن املســتحيل وبشــكل
فــوري مواصلــة عالقــة العمــل.
وقد تشكل األمثلة التالية سوء سلوك جسيم (هذه القائمة ليست شاملة):
·الغياب غير املبرر
·اإلهانات املوجهة إلى صاحب العمل أو إلى الزمالء
·التمرد
·السرقة
·رفض منهجي التباع قواعد الشركة األمنية
·تزوير الفواتير باسم صاحب العمل
·القيام بأعمال غير مشروعة لعميل من عمالء صاحب العمل
·التنافس بشكل مباشر أو غير مباشر مع صاحب العمل
·تهديــد أو ممارســة العنــف الجســدي تجــاه صاحــب العمــل أو املشــرف أو غيرهم
مــن الزمالء.
الحد الزمني
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وال تعتبــر الحقائــق أو الوقائــع املســتخدمة كمبــرر إلنهــاء العقــد علــى أســاس ســوء
الســلوك الجســيم مــن قبــل أي مــن أربــاب العمــل أو املوظفيــن ســارية إذا كانــت هــذه
الحقيقــة أو الوقائــع قــد تــم معرفتهــا ومالحظتهــا مــن كال الطرفيــن ألكثــر مــن شــهر.
وال ينطبــق هــذا الحــد الزمنــي عندمــا تبــدأ اإلجــراءات الجنائيــة ضــد أي مــن الطرفيــن
فــي غضــون شــهر واحــد؛ كمــا أنهــا ال تنطبــق عندمــا يستشــعر أي مــن الطرفيــن بســوء
ســلوك ســابق فــي ضــوء حادثــة أخــرى.
املعالجة
ويجب تقديم إخطار بالفصل بسبب سوء السلوك الجسيم بواسطة خطاب مسجل.
بحيث يكون موقعا من قبل املوظف املفصول .ويجب أن تشير رسالة الفصل على
وجه الدقة إلى األسباب التي يستند إليها الفصل ،وما هي الوقائع التي تعتبر سوء
سلوك جسيم.
وتجدر اإلشارة إلى أن سوء السلوك الذي صدر عنه تحذير ال يكفي في حد ذاته لتبرير
اإلنهاء في وقت الحق .وال يمكن أن يبرر الحادث السابق لسوء السلوك إال اإلنهاء
دون إشعار مسبق مع سوء سلوك أكثر حداثة وجدية.
وفقــا للقضيــة ،فــإن الفصــل بســبب ســوء الســلوك الجســيم قــد يلــزم أن يســبقه إجــراء
مقابلــة أوليــة (انظــر أدنــاه).

 25.3.4اإلنهاء مع إشعار
وال يمكن إنهاء الخدمة بإشعار إال في حالة عقد مفتوح األجل.
ويحق لكل من صاحب العمل واملوظف إنهاء عقد العمل ،حتى ضد رغبات الطرف
اآلخر ،ما لم يكن للموظف الحق في الحماية القانونية من الفصل (انظر أدناه) .إن
اإلنهاء هو إجراء انفرادي ،ويخضع لقواعد معينة؛ يجب أن تأخذ في االعتبار أيضا الفترة
املناسبة لإلشعار املنصوص عليها في قانون العمل.

 25.3.4.1اإلقالة مقابلة أولية إلزامية
يجب على أي صاحب عمل لديه  150موظفا أو أكثر يفكر في فصل أي موظف ،أن
يقوم بمقابلة املوظف املعني قبل الوصول إلى أي قرار.
ويجب تقديم إشعار بهذه املقابلة برسالة مسجلة أو كتابية باليد ،معترف بها حسب
األصول عند استالمها .وال يمكن تحديد موعد املقابلة التمهيدية قبل يوم العمل
الثاني التالي لليوم الذي يتم فيه إرسال الرسالة املسجلة أو تسليم الرسالة بإقرار
االستالم .وقد يزيد اتفاق املفاوضة الجماعية من شروط فترة اإلشعار.
يجب أن تشير الرسالة أو اإلخطار إلى الغرض من املقابلة وتاريخها ووقتها ومكانها
وإمكانية مساعدة املوظف من قبل مندوب املوظفين أو موظف آخر من اختياره.
الفصل بعد املقابلة
الفصل بعد املقابلة ،حتى لو كان لسوء السلوك الجسيم ،يجب أن يتم مع اإلخطار:
·ما ال يقل عن اليوم التالي للمقابلة.
·ال تزيد عن  8أيام تالية.
وإذا لم يحضر املوظف املقابلة بعد استدعائه إلجراء املقابلة ،يجوز إخطاره بالفصل
·في موعد أقصاه اليوم التالي لليوم املحدد للمقابلة
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·ال تزيد عن  8أيام تالية.
اإلخطار بالفصل وفترات اإلشعار
وفي حالة رغبة صاحب العمل في إقالة أحد املوظفين ،يجب أن يرسل اإلعالن
واإلخطار بقرار الفصل إلى املوظف برسالة مسجلة .بحيث يحتوي القرار على توقيع
املوظف .والعكس صحيح في حالة املوظف الذي يرغب في ترك عمله.
إذا كان صاحب العمل الذي أنهى العقد ،يجب تقديم إشعار على النحو التالي ،وفقا
لطول خدمة املوظف:
طول م=ة الخجمة

فترة التبليغ

أقل من  5سنوات

شهرين

بين  5و  10سنوات

 4أشهر

أكثر من  10سنوات

 6أشهر

وال تحسب فترة اإلخطار فقط وفقا لألقدمية في الشركة التي رفضت املوظف،
ولكن وفقا لألقدمية في مجموعة التعهدات ،ما لم يكن هناك انقطاع لعالقة
العمل.وال يمكن أن تسري فترة اإلشعار هذه إال في اليوم األول أو الخامس عشر
من الشهر .اإلشعار املعطى قبل الخامس عشر من الشهر ساري املفعول في
الخامس عشر؛ االشعار املعطى في اليوم الرابع عشر يصبح ساري املفعول في
أول الشهر التالي.
أسباب الفصل
إذا طلب املوظف ذلك ،يجب على صاحب العمل أن يذكر أسباب الفصل من الخدمة.
ويجب تقديم هذا الطلب إلى الشركة في شكل خطاب مسجل في غضون شهر
واحد من تاريخ اإلخطار بالفصل.
يجب على صاحب العمل أن يذكر أسبابه بالتفصيل في غضون شهر آخر (وفقا لقانون
السوابق القضائية الحالي من تاريخ استالم صاحب العمل لطلب املوظف ).يجب
إرسال الطلب عن طريق البريد املسجل.
ويجب أن تكون أسباب الفصل مدعومة بحقائق واضحة وواضحة .وتشمل هذه الحقائق
ما يلي:
·األسباب املرتبطة بقدرة املوظف،
·األسباب املرتبطة بسلوك املوظف أو
·األسباب الناشئة عن االحتياجات التشغيلية للشركة أو املؤسسة أو اإلدارة.
وإذا طلب املوظف ذلك ،يتعين على صاحب العمل أن يقدم للموظف شرحا تفصيليا
ألسباب اإلنهاء.
وال يجوز لصاحب العمل أن يذكر أسبابا إضافية في مرحلة الحقة .واألسباب الواردة
في الرسالة إلى املوظف هي األسباب الوحيدة التي تؤخذ في االعتبار في حالة
التقاضي.
في الواقع ،ووفقا للسوابق القضائية ،تعتبر األسباب غير الدقيقة أسبابا غير كافية
إلنهاء الخدمة.
وتجدر اإلشارة في هذه املرحلة إلى أنه إذا كان املوظف ينفي هذه األسباب املشار
إليها ،فإن املسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل إلثبات أنها قائمة على أسس
سليمة.
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 25.3.4.2االستقالة
ويجــوز للموظفيــن ،بطبيعــة الحــال ،االســتقالة ألســباب شــخصية ومهنيــة تخضــع
للشــروط املنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل .وينبغــي تقديــم إخطــار باالســتقالة عــن
طريــق رســالة مســجلة أو بشــكل خطــي مــع توقيــع صاحــب العمــل لإلقــرار باالســتالم.
عنــد االســتقالة ،يجــب علــى املوظــف اتبــاع فتــرات اإلخطــار كمــا هــو موضــح أدنــاه:
طول مدة الخدمة

اإلشعار املطلوب

أقل من  5سنوات

شهر واحد

بين  5إلى  10سنوات

شهرين

 10سنوات فما فوق

 3شهور

كمــا يجــب أن تبــدأ فتــرة اإلشــعار إمــا فــي أول الشــهر التالــي أو فــي  15مــن الشــهر
الحالــي.

 25.3.4.3التعويض املدفوع بدال من اإلشعار
ســواء كان صاحــب العمــل أو املوظــف الــذي ســينهي العقــد ألســباب أخــرى غيــر ســوء
الســلوك الجســيم .يجــب دفــع التعويــض للطــرف اآلخــر بــدال مــن اإلشــعار فــي حــال لــم
يتــم احتــرام فتــرة اإلشــعار.
ويكــون التعويــض مســاويا للقيمــة الواجبــة الدفــع عــن فتــرة اإلشــعار أو فتــرة اإلخطــار
املفقــودة.

 25.3.4.4تعويض إنهاء الخدمة
املبدأ
فــي حالــة اإلنهــاء بمبــادرة مــن صاحــب العمــل ألي ســبب آخــر بخــاف ســوء الســلوك
الجســيم ،يســتحق تعويــض إنهــاء الخدمــة مــا لــم يكــن املوظــف قــد عمــل أقــل مــن 5
ســنوات فــي مــكان العمــل.
ال يحــق للموظــف املطالبــة بتعويــض إنهــاء الخدمــة فــي حالــة إنهــاء الخدمــة بســبب
ســوء الســلوك الجســيم أو اســتقالة املوظــف .وباملثــل ،ال يحــق للموظــف املطالبــة
بتعويــض إنهــاء الخدمــة إذا كان للموظــف الحــق فــي الحصــول علــى معــاش تقاعــدي
عــادي .ومــن ناحيــة أخــرى ،يظــل تعويــض إنهــاء الخدمة مســتحقا حتــى إذا كان للموظف
الحــق فــي الحصــول علــى معــاش تقاعــدي مبكــر.
وبإدخــال النظــام األساســي الوحيــد لجميــع العامليــن في القطاع الخــاص ،فإن تعويضات
العمــال اليدوييــن الســابقين الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  20ســنة هــي نفــس األجــور التــي
يحصــل عليها املوظفون الســابقون.
سنوات الخدمة املتواصلة

دفعة تعويض الفصل
 أشهر من األجور أوالراتب
شهر واحد

بين  10إلى  15سنة

شهرين

بين  15إلى  20سنة

 3شهور

بين  20إلى  25سنة

 6شهور

بين  25إلى  30سنة

 9شهور

 30سنة فما فوق

 12شهر

بين  5إلى  10سنوات
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املقدار
وفيما يلي معدالت بدل إنهاء الخدمة:
ويتــم منــح إعفــاء ضريبــي لتعويضــات إنهــاء الخدمــة وتعويضــات نهايــة الخدمــة
املنصــوص عليهــا فــي اتفــاق املفاوضــة الجماعيــة .غيــر أن هــذا اإلعفــاء ال ينطبــق
علــى املوظفيــن الذيــن يحصلــون علــى معــاش تقاعــدي أو معــاش تقاعــدي مبكــر.
وباملثــل ،فــإن املوظفيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  60ســنة والذيــن ال يحــق لهــم
الحصــول علــى معــاش تقاعــدي أو معــاش تقاعــدي مبكــر والذيــن حصلــوا علــى دخــل
خاضــع للضريبــة يتجــاوز مبلغــا معينــا يحــق لهــم الحصــول علــى إعفــاء يصــل إلــى 4
أضعــاف الحــد األدنــى لألجــر بالنســبة للعامليــن غيــر املؤهليــن.
خيار الشركات الصغيرة
وبدال من دفع مكافأة إنهاء الخدمة ،يجوز لصاحب العمل الذي يقل عدد موظفيه عن
 20موظفا أن يختار تمديد فترة اإلشعار بدال من دفع تعويض إنهاء الخدمة .في هذه
الحالة يكون اإلشعار على النحو التالي:
سنوات الخدمة املتواصلة

دفعة تعويض الفصل
 أشهر من األجور أوالراتب
شهر واحد

بين  10إلى  15سنة

شهرين

بين  15إلى  20سنة

 3شهور

بين  20إلى  25سنة

 6شهور

بين  25إلى  30سنة

 9شهور

 30سنة فما فوق

 12شهر

بين  5إلى  10سنوات

 25.3.4.5االستغناء عن املوظف

إذا كان صاحب العمل هو الذي ينهي العقد ،يجوز لصاحب العمل أن يبلغ املوظف بأن
وجود املوظف في العمل لن يكون مطلوبا خالل فترة اإلخطار بأكملها أو جزء منها،
وبالتالي يتم التنازل عنه .وال يجوز أن يعزى إلى هذا اإلجراء أي تخفيض في املكافأة
أو أي منافع أخرى كان من املمكن أن يتكبدها املوظف.
وعندمــا يســتقيل املوظــف ويطلــب االســتغناء عنــه ،يعتبــر أي تعويــض يتفــق عليــه
صاحــب العمــل اتفــاق نهائــي .وفــي ظــل هــذه الظــروف ال يكــون صاحــب العمــل ملزمــا
بدفــع أي راتــب يتجــاوز التاريــخ الفعلــي إلنهــاء العمــل .وبعبــارة أخــرى ،ال يحــق للموظــف
الــذي يســتقيل ويطلــب االســتغناء عنــه فــورا مــن العمــل أو لفتــرة اإلشــعار القانونــي،
التعويــض عــن فتــرة اإلخطــار التــي تــم التنــازل عنهــا بنــاء علــى طلــب املوظــف.

 25.3.4.6الفصل التعسفي
تعريف
وتنطبــق املبــادئ التاليــة علــى الفصــل مــن الخدمــة بإشــعار والفصــل بســبب ســوء
الســلوك الجســيم.
يعتبــر الفصــل غيــر عــادل ،ويتناقــض مــع املنطــق االجتماعــي واالقتصــادي ،إذا حــدث
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ألســباب غير مشــروعة ،أو إذا لم يكن له أســاس ســليم على أســاس كفاءة املوظف
أو ســلوكه ،أو ناشــئ عــن االحتياجــات التشــغيلية لألعمــال التجاريــة ،إنشــائية أو إداريــة.
عبء اإلثبات
إذا كان املوظــف ينكــر األســباب التــي يزعمهــا صاحــب العمــل دعمــا لفصلــه ،فــإن
املســؤولية تقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل ليــس إلثبــات الوقائــع فحســب بــل أيضــا
إلثبــات صحتهــا وجديتهــا.
األضرار
وإذا اعتبــر الفصــل غيــر عــادل ،يتعيــن علــى صاحــب العمــل أن يقــدم تعويضــا عــن التحيــز
ضــد املوظــف ،والــذي يقــدره القاضــي علــى أســاس الظــروف الحاليــة (أي الوقــت الــازم
إليجــاد عمــل جديــد بالنظــر إلــى عمــر املوظــف ،وطــول مــدة خدمتــه ووظيفتــه ،وحالــة
ســوق العمــل).

 24.3.4.7املوظفين املحميين من الفصل
هنــاك بعــض الظــروف التــي يتــم فيهــا تعليــق حــق إنهــاء عقــد العمــل بشــكل مؤقــت
(إمــا بإشــعار أو بســوء الســلوك).
الحماية من الفصل من العمل في حال عدم القدرة على العمل
ويحظــر علــى صاحــب العمــل الــذي تــم ابالغــه علــى بالشــكل املناســب بعــدم قــدرة
املوظــف علــى العمــل فــي اليــوم األول مــن الغيــاب ،بوجــود شــهادة طبيــة (فــي
اليــوم األخيــر علــى األكثــر) ،إخطــار املوظــف بإنهــاء الخدمــة مــن عقــده أو اســتدعائه
للمقابلــة قبــل الفصــل.
يتــم تعليــق حــق صاحــب العمــل فــي الفصــل حتى في حاالت ســوء الســلوك الجســيم،
وحتــى إذا حــدث ســوء الســلوك املعنــي قبــل عجز املوظف عــن العمل.
ويعلــق الحــق فــي الفصــل ملــدة أقصاهــا  26أســبوعا دون انقطــاع فــي حــال العجــز عــن
العمــل بعــد تاريــخ العجــز .وبعــد انقضــاء هــذه املــدة ،يســترد صاحــب العمــل حقــه فــي
إقالــة املوظــف ،حتــى وإن كان هــذا األخيــر ال يــزال مريضــا.
وينــص قانــون العمــل علــى اســتمرار دفــع املرتبــات وغيرهــا مــن الحوافــز الناتجــة عــن
عقــد العمــل .ويحــق للموظــف الحصــول علــى مرتــب حتــى نهايــة الشــهر التقويمــي
الــذي يحتــوي علــى اليــوم  77مــن العجــز ،خــال فتــرة مرجعيــة مدتهــا  12شــهرا تقويميــا
متعاقبــة .وال ينشــأ حــق جديــد لدفــع املرتبــات املســتمرة إال فــي بدايــة الشــهر
التالــي للشــهر املنتهــي قبــل هــذا الحــد.
يســتعيد حــق صاحــب العمــل فــي الفصــل إذا لــم يبلــغ املوظــف عــن املــرض فــي
اليــوم األول مــن الغيــاب أو إذا لــم تقــدم شــهادة طبيــة بحلــول نهايــة اليــوم الثالــث مــن
غيــاب املوظــف.
الحماية من الفصل أثناء الوالدة
ال يجــوز لصاحــب العمــل فصــل العاملــة أثنــاء حملهــا (الحمــل الــذي يجــري تأكيــده طبيــا)،
أو خــال االثنــي عشــر أســبوعا التاليــة للــوالدة.
وفــي حالــة إنهــاء عقــد العمــل قبــل اثبــات الحمــل طبيــا ،يجــوز للموظفــة الحامــل أن
تثبــت حملهــا بإرســال شــهادة مســجلة تثبــت حملهــا فــي غضــون  8أيــام مــن انتهــاء
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عقدهــا.
بيــد أن هــذا الحكــم ال يمنــع إنهــاء عقــد محــدد املــدة عنــد إكمالــه؛ كمــا أنهــا ال تمنــح
املوظــف حصانــة مــن الفصــل بســبب ســوء الســلوك الجســيم.
وفــي حالــة الحمــل خــال فتــرة االختبــار ،فــان هــذه املــدة تكــون فتــرة معلقــة مــن فتــرة
الحمايــة مــن الفصل.
الحماية من الفصل في حالة اإلجازة األبوية
ال يجــوز فصــل املوظفيــن الذيــن طلبــوا اإلجــازة األبويــة ،باســتثناء ســوء الســلوك
الجســيم ،ابتــداء مــن اليــوم األخيــر الــذي يقومــون فيــه بإخطــار صاحــب العمــل باإلجــازة
وحتــى نهايــة اإلجــازة األبويــة.
الحماية من الفصل من الخدمة ملمثلي املوظفين
*تــم تعديــل اإلجــراء املطبــق بموجــب القانــون املــؤرخ  23يوليــو  2015بشــأن إصــاح
الحــوار االجتماعــي .يرجــى مالحظــة أن التفســيرات التاليــة تنطبــق فقــط اعتبــارا مــن 1
ينايــر .2016
فــي معظــم الظــروف ،يتــم حمايــة ممثلــو املوظفيــن ومتناوبوهــم مــن الفصــل طــوال
مــدة واليتهــم .مهمــا كانــت األســباب ،فــإن ملمثــل املوظفيــن املعزوليــن خيــار طلــب
فصلــه مــن الخدمــة علــى أنــه يعتبــر باطــا (فــي غضــون شــهر واحــد) أو املطالبــة
بتعويضــات (فــي غضــون ثالثــة أشــهر).
وتمتــد هــذه الحمايــة لتشــمل املمثليــن الســابقين ملــدة ســتة أشــهر بعــد انتهــاء
فتــرة واليتهــم ،وللمرشــحين لالنتخــاب لشــغل هــذه املناصــب ملــدة ثالثــة أشــهر بعــد
إعــان ترشــيحهم.
غيــر أن هــذه الحمايــة ال تنطبــق فــي حالــة ســوء الســلوك الجســيم .وفــي حالــة ســوء
الســلوك الجســيم ،يجــوز لصاحــب العمــل أن يأمــر باالســتبعاد الفــوري مــن العمــل .وفــي
هــذه الحالــة ،يجــب تحديــد الوقائــع املزعومــة تحديــدا دقيقــا ملمثــل املوظفيــن ،كمــا هو
الحــال بالنســبة لفصــل املوظفيــن العادييــن فــورا .خــال فتــرة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ
اإلخطــار باإلقصــاء الفــوري ،يحــق ملمثــل املوظفيــن أن يحافــظ علــى راتبــه ،باإلضافــة
إلــى البــدالت والفوائــد األخــرى التــي كان يحــق لــه الحصــول عليهــا خــال هــذه الفتــرة إذا
تــم اإلبقــاء علــى العقــد.
بعــد إخطــار ممثــل املوظفيــن باإلقصــاء الفــوري ،يكــون أمامــه خيــاران :إمــا أنــه يقتضــي
إنهــاء العقــد ودفــع التعويضــات ،أو يطلــب أن يظــل راتبــه خــارج حــدود الثالثــة أشــهر
املذكــورة فــي الفتــرة.
وإذا اختــار ممثــل املوظفيــن الخيــار الثانــي ،يمكــن لصاحــب العمــل أن يطالــب بإنهــاء
عقــد العمــل بشــكل قضائــي .وإذا لــم يقــم صاحــب العمــل بالشــروع فــي هــذا اإلجــراء،
يكــون للموظــف خيــاران آخــران ،إمــا اســتمرار العقــد أو اإلنهــاء ودفــع التعويضــات.
ويخضــع صــرف أعضــاء مجلــس العمــل (ملــدة واليتهــم وملــدة الســتة أشــهر التاليــة
النقضــاء مــدة واليتهــم) ملوافقــة مجلــس األشــغال ،أو إذا لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق
تتدخــل محكمــة العمــل.

 24.3.5فسخ العقد بتوافق الطرفين
يجــوز إنهــاء عقــد العمــل ،ســواء كان مفتوحــا أو مبرمــا لفتــرة محــددة ،باتفــاق متبــادل
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بيــن صاحــب العمــل واملوظــف
فســخ العقــد يجــب ان يكــون موضحــا ومكتوبــا مــن كال طرفيــن .وفــي غيــاب مثــل هــذا
البيــان الكتابــي ،يعتبــر االتفــاق املتبــادل الغيــا وباطــا.
صالحيــة اإلنهــاء باالتفــاق املتبــادل تخضــع أيضــا للمبــادئ العامــة املنطبقــة علــى
العقــود وال ســيما تبــادل املوافقــة الحــرة.
ويجــوز لألطــراف أن تحــدد بحريــة شــروط وأحــكام إنهــاء عقــد العمــل .ويجــوز للطرفيــن
االتفــاق بحريــة علــى تاريــخ اإلنهــاء ،دون أن يخضعــا لألحــكام القانونيــة املتعلقــة بفتــرة
اإلخطــار.

25.4

اتفاق العمل الجماعي

قانــون عقــود العمــل هــو قانــون متعــارف عليــه بشــكل عاملــي ،ويغطي جميــع عالقات
رب العمــل  /املوظــف .ولكــن التفاصيــل املحــددة جــدا لبعــض فــروع النشــاط ،وحتــى
بعــض الشــركات ،كشــفت عــن الحاجــة إلــى حــل جماعــي لبعــض املشــاكل للموظفيــن
فــي هــذه القطاعــات.
اتفاقات متفاوض عليها
ووفقــا للمــواد  L 161-2مــن قانــون العمــل ،يجــوز أن يكــون الطرفــان التاليــان طرفــا فــي
اتفــاق جماعــي
من جهة أرباب العمل:
·منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل
·مؤسسة محددة
·مجموعة من الشركات في نفس خط العمل ،أو
·جميع الشركات في نفس التجارة أو الصناعة
من جهة املوظفين:
·واحد أو أكثر من النقابات العمالية التمثيلية
وإذا طلــب مــن رب العمــل الدخــول فــي مفاوضــات ســعيا إلــى إبــرام اتفــاق جماعــي،
فإنــه ملــزم باملوافقــة علــى التفــاوض .وإذا رفــض ،تحــال القضيــة إلى املكتــب الوطني
Office National de Conciliation (National Conciliation Office)..
ويجوز إبرام اتفاق جماعي منفصل لإلدارة العليا.
وعنــد االنتهــاء ،يجــب تســجيل االتفــاق الجماعــي مــع مفتشــية العمــل واملناجــم .ال
تكــون االتفاقيــة صالحــة ملــدة تقــل عــن ســتة أشــهر ،وال أكثــر مــن ثــاث ســنوات.
ال يجــوز إبطــال االتفــاق إال بنــاء علــى إخطــار مســبق يقدمــه أي مــن الطرفيــن :ويحــدد
قانــون العمــل هــذا اإلشــعار ملــدة أقصاهــا  3أشــهر .ويمكــن اســتنكار كل أو جــزء مــن
االتفــاق بهــذه الطريقــة .ويعتبــر هــذا االنســحاب مــن جانــب أحــد األطــراف طلبــا لفتــح
بــاب املفاوضــات .ويصبــح االتفــاق الجماعــي املســتنكر نافــذا عندمــا يبــدأ نفــاذ اتفــاق
جماعــي جديــد ،أو بعــد انقضــاء اثنــي عشــر شــهرا علــى األكثــر.
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عنــد انقضــاء مــدة االتفــاق ،إذا لــم يجــر اســتنكاره أو تنقيحــه ،فإنــه يعتبــر مجــددا باتفــاق
ضمنــي ،ويصبــح مفتوحــا ،لكنــه يبقــى خاضعــا للتنديــد بإشــعار علــى النحــو املبيــن فــي
الفقرة الســابقة.
التطبيق العام
ويمكــن اإلعــان عــن اتفــاق جماعــي يتفــق مــع القانــون ينطبــق علــى جميــع أصحــاب
العمــل والعامليــن فــي التجــارة أو املهنــة أو الصناعــة أو املؤسســة املعنيــة.
وينشر اإلعالن بأنه تطبيق عام في شكل مرسوم . Grand-Ducal

25.5

لوائح العمل

باإلضافة إلى القواعد املتعلقة بعقود املوظفين ،املنصوص عليها في قانون
العمل ،اعتمدت لكسمبورغ ،من أجل املصلحة العامة ،تدابير تشريعية توفر املزيد
من الضمانات ملن يعملون بأجر.

 25.5.1األجر
يكفل قانون لوكسمبورغ الحد األدنى لألجور لجميع املوظفين .وفي  1يناير  ،2014زاد
الحد األدنى لألجور على النحو التالي (املؤشر :)775-17
العمر

املعدل الشهري

املعدل الساعي

 18فما فوق

يورو 1,921.03

يورو 11.1042

 17لكن اقل من
18
 15لكن أقل من
17

يورو 1,536.82

يورو 8.8834

يورو 1,440.77

يورو 8.3282

وباإلضافــة إلــى املبالــغ املبينــة فــي الجــدول ،يوجــد حــد أدنــى مــن األجــر القانونــي
للعمــال املهــرة ويبلــغ ذلــك  2،370.08يــورو.
يعتبر العامل عامال ماهرا:
·عندمـ�ا يكـ�ون  /لديهـ�ا كاتـ�ب �CATP (Certificat d’aptitude technique et profession
 ,)nelleمــا يعادلهــا ،أو أي مؤهــات أعلــى.

·عندمـ�ا يكـ�ون لديـ�ه شـ�هادة الكفـ�اءة اليدويـةة (�CCM, Certificat de capacité ma
 )nuelleباإلضافــة إلــى ســنتين مــن الخبــرة العمليــة فــي املجــال املطلــوب.
·عندمــا يكــون لديــه )CITP)Certificat d’initiation technique et professionnelle
باإلضافــة إلــى خمــس ســنوات خبــرة عمليــة فــي املجــال املطلــوب.
·عندما يكون لديه عشر سنوات من الخبرة في املجال املطلوب.
أحكام أخرى
وبصــرف النظــر عــن الجــدول القانونــي لألجــور الدنيــا ،تحــدد األجــور بالرجــوع إلــى االتفاقات
الجماعيــة التــي يتــم التفــاوض بشــأنها فــي أماكــن العمــل أو علــى مســتوى الصناعــة،
أو مــن خــال اتفاقــات فرديــة يجــري التفــاوض بشــأنها بيــن رب العمــل واملوظــف.
تحديد املؤشر القياسي
وكقاعــدة عامــة ،تــزداد األجــور واملرتبــات مــع تكاليــف املعيشــة .وبمجــرد أن يتجــاوز
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متوســط الرقــم القياســي لتكاليــف املعيشــة علــى مــدى األشــهر الســتة املاضيــة
 ،% 2.5فإن األجر اإلجمالي للشهر التالي يزيد تلقائيا بنسبة .% 2.5
حكومة لوكسمبورغ مسؤولة عن اإلعالن عن زيادة الرقم القياسي.

 25.5.2ساعات العمل
بشكل عام
ويعــرف القانــون ســاعات العمــل بأنهــا الفتــرة الزمنيــة التــي يكــون فيهــا املوظــف فــي
خدمــة صاحــب أو أصحــاب العمــل.
ممارســات العمــل فــي لوكســمبورغ هــي إمــا العمــل علــى أســاس زمنــي محــدد يبــدأ
خــال اليــوم بيــن  08:00صباحــا و 09:00صباحــا وينتهــي بيــن الســاعة  05:00مســاء و
 06:00مســاء أو علــى أســاس ســاعات العمــل املرنــة .اســتراحة الغــداء عــادة مــا تكــون
ســاعة واحــدة.
ويجــوز توقــع عقــد عمــل جماعــي (باإلضافــة إلــى األجــر بالســاعة العاديــة) يدفــع مقابــل
أي عمــل يتــراوح بيــن الســاعة  10.00والســاعة  6.0صباحــا.
كقاعــدة عامــة ،تقتصــر ســاعات العمــل املنتظــم علــى ثمانــي ســاعات فــي اليــوم.
أســبوع العمــل هــو  40ســاعة قياســية ،باســتثناء بعــض الفــروع (مثــل النقــل) حيــث
توجــد ترتيبــات خاصــة.
بيــد أنــه مــع بــدء نفــاذ قانــون  12فبرايــر  1999بشــأن خطــة العمــل الوطنيــة للتوظيــف،
يجــوز تجــاوز هــذه الحــدود ،شــريطة أال يتجــاوز متوســط ســاعات العمــل األســبوعية خــال
فتــرة مرجعيــة مدتهــا أربعــة أســابيع  40ســاعة أو أي اتفاقيــة جماعيــة قابــل للتفــاوض
علــى الحــد .علــى أي حــال ،تقتصــر مــدة العمــل علــى  10ســاعات فــي اليــوم و 48ســاعة
فــي األســبوع .ويمكــن تخفيــض الفتــرة املرجعيــة أو تمديدهــا حتــى  12شــهرا بموجــب
اتفــاق عمــل جماعــي أو بموافقــة وزارة العمــل.
وفــي هــذه الحالــة ،يجــب علــى صاحــب العمــل ،فــي موعــد أقصــاه خمســة أيــام ،قبــل
بدايــة الفتــرة املرجعيــة ،أن يضــع خطــة لتنظيــم األعمــال املتوقعــة فــي املؤسســة
طــوال تلــك الفتــرة ويحــدد قواعــد تنظيــم العمــل فــي القضيــة مــن األحــداث غيــر
املتوقعــة أو الظــروف القاهــرة.
ويجــب تقديــم خطــة تنظيــم العمــل لــرأي ممثلــي املوظفيــن أو املوظفيــن املعنييــن،
إن لــم يكــن هنــاك .ويجــب عرضهــا فــي مــكان العمــل وإرســال نســخة إلــى مفتشــية
العمــل واملناجــم.
ويمكــن اســتبدال خطــة تنظيــم العمل بقاعدة لجدول عمل مرن .ويســمح جدول العمل
املــرن للموظفيــن بتنظيــم مــدة عملــه اليوميــة وجدولهــا الزمنــي وفقــا الحتياجاتــه
الشــخصية ،ضمــن حــدود معينــة ومراعــاة احتياجــات الخدمــة ومصالــح املوظفيــن
اآلخريــن .ويجــب أن يكــون متوســط مــدة العمــل علــى مــدى الفتــرة املرجعيــة مســاويا
للمــدة العاديــة للعمــل.
تتوقف فترة العمل اليومي ألخد استراحة واحدة فقط تكون بدون أجر.
يحــق ألي موظــف يعمــل ألكثــر مــن ســت ســاعات فــي اليــوم الحصــول علــى فتــرة ال
تقــل عــن  30دقيقــة للراحــة.
العمل بشكل جزئي
388

وتنــص املــواد  L. 123-1إلــى  L. 123-8مــن قانــون العمــل املتعلــق بالعمــل التطوعــي
بشــكل جزئــي علــى اتفــاق بيــن املوظــف وصاحــب العمــل ملــدة أســبوع بحيــث تكــون
أقصــر مــن األربعيــن ســاعة للعمــل املنتظــم.
يجــب أن يحــدد العقــد بــدوام جزئــي ســاعات العمــل األســبوعية املتفــق عليهــا (وكيفية
توزيعهــا فــي أيــام معينــة) ،وعنــد الحاجــة ،اإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بالعمــل
اإلضافــي.
وال يمكــن للموظفيــن العمــل بعــد ســاعات العمــل اليوميــة أو األســبوعية املتفــق
عليهــا إذا لــم يتجــاوز متوســط ســاعات العمــل األســبوعية املحســوبة علــى مــدى فترة
مرجعيــة مدتهــا أربعــة أســابيع متتاليــة ســاعات العمــل األســبوعية العاديــة املتفــق
عليهــا فــي إطــار عقــد العمــل.
ويمكن تمديد هذه الفترة املرجعية باتفاق املفاوضة الجماعية أو بإذن وزاري.
فــي إطــار العمــل بــدوام جزئــي ،ال يمكــن للموظــف أن يقــوم بعمــل إضافــي اال إذا كان
هنــاك اتفــاق متبــادل بيــن صاحــب العمــل واملوظــف ،فــي الحــدود والشــروط املنصوص
عليهــا فــي عقــد العمــل.
الساعات اإلضافية
قواعد عامة
ويعــرف العمــل اإلضافــي بأنــه «وقــت العمــل الــذي يزيــد علــى  40ســاعة أســبوعيا».
إذا كانــت خطــة تنظيــم العمــل قابلــة للتطبيــق داخــل الشــركة ،يتــم تعريــف العمــل
اإلضافــي بأنــه أي ســاعة عمــل خــارج الحــدود التــي تحددهــا الخطــة .وفــي حالــة جــدول
العمــل املــرن ،يقابــل العمــل اإلضافــي مــن حيــث املبــدأ ســاعات العمــل باإلضافــة إلــى
متوســط املــدة العاديــة للعمــل فــي نهايــة الفتــرة املرجعيــة.
ال يســمح بالعمــل اإلضافــي إال فــي الحــاالت التــي ينــص عليهــا القانــون بشــكل خــاص،
ويخضــع ملوافقــة مســبقة مــن هيئــة تفتيــش العمــل واملناجــم:
·ملنــع فقــدان الســلع القابلــة للتلــف أو لتجنــب خطــر املســاس بالنتائــج التقنية
للعمل
·القيام بأعمال خاصة ،مثل إعداد قوائم الجرد وامليزانيات العمومية
·التعامل مع املواقف في األمور ذات االهتمام العام
إذا كانــت الشــركة تخطــط للعمــل اإلضافــي ،ينبغــي لهــا أن تقــدم طلبــا إلــى مفتشــية
العمــل واملناجــم .وفــي ظــل الظــروف العاديــة ،ال تتوقــع الشــركة أن يقــوم املوظفــون
بالعمــل اإلضافــي ،علــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون ضروريــا فــي بعــض األحيــان .ومــن
املطلــوب أن تنظــم اإلدارة عــبء االعمــال اليوميــة مــن أجــل ضمــان إنجــاز املهــام
اليوميــة الضروريــة فــي يــوم عمــل عــادي.
ويتعين على الشركة االحتفاظ بسجل العمل اإلضافي.
وال يخضــع املــدراء التنفيذيــون الذيــن هــم جــزء مــن اإلدارة العليــا للوائــح املتعلقــة
بمــدة العمــل والعمــل اإلضافــي.
أجر العمل اإلضافي
منــذ بــدء نفــاذ النظــام األساســي املوحــد فــي  1ينايــر  ،2009يعــوض العمــل اإلضافــي
بوقــت راحــة مدفوعــة األجــر بمعــدل ســاعة ونصــف الســاعة مــن العمــل اإلضافــي أو
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يســجل فــي حســاب التوفيــر الزمنــي ( )compte épargne-tempsوهــو نفــس معــدل الزيــادة.
وإذا تعــذر التعويــض عــن طريــق وقــت الراحــة ،يدفــع أجــر العمــل اإلضافــي بمعــدل 140
فــي املائــة مــن األجــر بالســاعة (معفــاة مــن الضرائب وخاليــة من الرســوم االجتماعية).
ويمكــن النــص علــى قواعــد التعويــض عــن العمــل اإلضافــي باتفاق املفاوضــة الجماعية
أو أي اتفــاق آخــر مــع الشــركاء االجتماعييــن علــى املعــدل املناســب.
ويتــم الحصــول علــى املعــدل الوطنــي للســاعة بتقســيم الراتــب الشــهري للموظــف
بمقــدار  173ســاعة.
يرجى مالحظة أن معدل العمل اإلضافي املدفوع أعاله هو تراكمي مع االستحقاقات
األخــرى املدفوعــة للعمــل املنجــز خــارج يــوم العمــل العــادي وخــال العطالت الرســمية.
وبعبــارات أكثــر تحديــدا ،يحــق ألي موظــف يعمــل ســاعات إضافيــة فــي أيــام األحــد أو
العطــل الرســمية أو أثنــاء الليــل أن يحصــل علــى أجــر لــكل مــن املكمــات الســارية.
االستثناءات التعويضية
بموجب هذا الترتيب يمكن أن يستمر العمل إلى ما بعد يوم العمل العادي أو
األسبوع شريطة أن يمنح املوظف إجازة تعادل ساعات العمل الزائدة.
ساعات العمل بهذه الطريقة ال تخضع ألي أجر إضافي
وتشمل الظروف التي تنطوي عليها هذه األحكام الخروج القطاعي أو التقني عن
القاعدة ،واألعمال التجارية التي تعمل على مدار الساعة أو التي تنظم فيها األعمال
على أساس فريق؛ وحيثما تكون هناك حاجة لتعويض الوقت الضائع.
قواعد تعويض العمل اإلضافي للقطاعات املصرفية فقط
يتم تعويض العمل اإلضافي من االثنين إلى السبت بمعدل ( ٪50باإلضافة إلى
الراتب األساسي بالساعة) أو في شكل وقت مستقطع عند .٪150
·يتــم تعويــض العمــل اإلضافــي يــوم األحــد بنســبة ( ٪70باإلضافــة إلــى الراتــب
األساســي للســاعة).
·يتــم تعويــض العمــل اإلضافــي فــي عطلــة قانونيــة بمعــدل ( ٪200باإلضافــة
إلــى الراتــب األساســي بالســاعة).
·بالنسبة لساعات بين  22.00و 06.00يتم إضافة ملحق إضافي من .٪30
الحظ أن األسعار قد تكون تراكمية وفقا للظروف ذات الصلة.
املواصالت
تنطبق أحكام خاصة على ساعات العمل في النقل البري .وتنص الالئحة EC
 561/2006على فترات القيادة والراحة لسائقي النقل.
وتنطبق القواعد بالتساوي على الرحالت الداخلية أو على الرحالت التي الخارجية
بشكل جزئ.

 25.5.3العمل يوم األحد
بشكل أساسي فان العمل يوم األحد محظور ،ولكن قانون العمل يعترف بخمس
فئات خاصة من االستثناءات.
العاملين
وال ينطبق الحظر املفروض على أعمال يوم األحد على:
·مدراء الشركات
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·كبــار املديريــن الذيــن وجودهــم فــي األعمــال التجاريــة أمــر ضــروري ألســباب
تشــغيلية وأمنيــة
·املسافرين التجاريين واملمثلين العاملين بعيدا عن أماكن العمل
الشركات التجارية
·الشــركات املســتبعدة بموجــب القانــون مــن حظــر العمــل يــوم األحــد ويــأذن
القانــون لعمــل موظفيهــا فــي أيــام األحــد:
·الشــركات العائليــة التــي يكــون فيهــا العمــال الوحيــدون هــم أقــارب رب العمــل
مــن الدرجــة األولــى (اآلبــاء واألمهــات واألطفــال واألخــوة أو األخــوات وأوليــاء
األمــور وصهــر األب وزوجــة األب واألخ غيــر الشــقيق أو األخــت غيــر الشــقيقة).
·الفنــادق واملطاعــم واملقاصــف والحانــات ،وغيرهــا مــن املؤسســات التــي
تقــدم املشــروبات
·الصيدليات ،محالت العقاقير ،وتجار التجزئة لألجهزة الطبية والجراحية.
·العروض املتنقلة
·مزارع وكروم العنب
·أماكن الترفيه
·مشاريع الغاز والكهرباء واملياه
·شركات النقل
·املستشــفيات واملنشــآت للمرضــى واملعوقيــن واملشــردين واملرضــى
العقلييــن
·املستوصفات ،بيوت األطفال ،بيوت التقاعد ،بيوت العطالت لألطفال
·دور األيتام ،املدارس الداخلية
·املوظفين املحليين
·الشــركات املصــرح لهــا بتنظيــم العمــل علــى أســاس العمــل علــى مــدار
الســاعة ،وذلــك لعــدم امكانيــة انقطــاع أو تأخيــر العمــل أســباب فنيــة
محالت البيع بالتجزئة
ويسمح القانون بالعمل ملدة تصل إلى أربع ساعات يوم األحد في محالت البيع
بالتجزئة ،شريطة أن يكون لدى املحل إذن بالفتح أيام األحد بموجب قانون ساعات
العمل.
الشركات املعفاة تبعا لقانون  Grand-Ducalمن حظر عمل األحد.
ويسمح بالعمل األحد دون إذن مسبق على النحو التالي:
·األنشطة التي ال تتم على مدار السنة ،أو األنشطة املوسمية
·األنشــطة التــي تلبــي حاجــة عامــة أساســا يــوم األحــد ،أو بشــكل مســاوي
للخدمــات املقدمــة فــي كل يــوم مــن أيــام األســبوع
·أنشطة من أجل املصلحة العامة
·
سيتم نشر ائحة  Grand-Ducalالتي هي في شكل قائمة باملوظفين املسموح
لهم بالعمل يوم األحد على أساس هذه املعايير.
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وال يتضمن القانون أي نص على إذن مسبق لتوظيف هؤالء املوظفين ،وعلى
صاحب العمل أن يقدم بدال من ذلك إلى مفتشية العمل إخطارا مسبقا بطبيعة
عمل األحد املطلوب من موظفيه ،والتواريخ والساعات التي يتعين العمل فيها،
وعدد املوظفين املعنيين وطبيعة مهنتهم
املهن
كما يتم رفع الحظر املفروض على عمل يوم االحد بالنسبة لبعض املهن بغض
النظر عن طبيعة العمل .وتشمل:
·مراقبة وحراسة أماكن العمل
·التنظيف واإلصالح والصيانة الالزمة للتشغيل املستمر
·العمل غير انتاجي يعتمد عليه استئناف العمل في اليوم التالي
·العمل املطلوب ملنع تدهور املواد الخام أو املنتجات
·العمل العاجل الذي يجب إنجازه فورا :أعمال اإلنقاذ ،أو العمل على منع وقوع
خطر الحوادث أو إصالح األضرار العرضية ملصنع الشركة أو معداتها أو أماكن
عملها.
املراهقين
ويجوز ملدير إدارة تفتيش العمل واملناجم ()Inspec- tion du Travail et des Mines
أن يمنح إذنا موسعا بعمل املراهقين يوم األحد مرة كل اسبوعين في:
·الفنادق واملطاعم واملقاهي وصاالت الشباب
·العيادات ومنازل األطفال
يمكن للمراهقين العمل كل أيام األحد خالل شهري يوليو وأغسطس.
األجور
يتم التعويض عن عمل يوم األحد كما يلي:
يحق للموظف الحصول على تعويض عن العمل يوم األحد (يوم واحد إذا استمر
العمل األحد أكثر من  4ساعات ،نصف يوم إذا استمر  4ساعات أو أقل) .وعالوة على
ذلك ،يحق للموظف الحصول على  70%من املعدل العادي ( 100%للمراهقين دون
الثامنة عشرة) لكل ساعة عمل).
أي تعدي على القواعد املذكورة أعاله يكون عرضة لعقوبة الحبس ( 8أيام إلى شهر
واحد) و  /أو غرامة ( 5،000 - 251يورو).

 25.5.4املضايقة األخالقية والعنف في مكان العمل
في  25يونيه  ،2009وقعت النقابات العمالية  OGBLو  LCGBمن جهة ،واتحاد
شركات لوكسمبورج ( ، )Union des Entreprises Luxembourgeoises, UELمن جهة
أخرى ،اتفاقا بشأن التحرش األخالقي والعنف في مكان العمل من أجل ادراجه في
القانون الوطني ،االتفاق اإلطاري املبرم في  26أبريل  2007من جانب الشركاء
االجتماعيين على املستوى األوروبي.
وتــم االعــان عــن أن هــذه االتفاقيــة ملزمــة بموجــب الئحــة  Grand-Ducalاملؤرخــة 15
ديســمبر .2009
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وينــص االتفــاق علــى أن املضايقــات األخالقيــة تحــدث عندمــا يقــوم شــخص يعمــل
فــي مؤسســة تجاريــة مــرارا وتكــرارا باالرتــكاب بشــكل متعمــد عمــا غيــر مشــروع ضــد
موظــف آخــر (بمــا فــي ذلــك املديــرون) يؤثــر تأثيــرا عمــدا أو بــدون قصــد علــى حقــوق أو
كرامــة املوظــف األخــر ،ويزيــد مــن ســوء ظــروف عملــه ،أو يضعــف حياتــه املهنيــة فــي
املســتقبل ،أو يقــوض صحتــه البدنيــة أو العقليــة مــن خــال خلــق بيئــة عمــل تخويفيــة
أو معاديــة أو مهينــة أو مســيئة.
يحــدث العنــف املرتبــط بالعمــل عندمــا يشــعر املوظــف باالعتــداء عليــه مــن قبــل
واحــد أو عــدة تصرفــات متعمــدة تهــدف إلــى التأثيــر علــى ســامة املوظــف البدنيــة أو
األخالقيــة .ويمكــن أن تنبــع مــن أشــخاص ينتمــون إلــى العمــل أو مــن أشــخاص خارجيين،
و يمكــن أن تكــون عمــا منفــردا بتواتــر معيــن أو عــدة أعمــال ،ســواء كانــت بنفــس
الشــكل أو بشــكل مختلــف.
وحتــى لــو لــم يكــن صاحــب العمــل هــو مرتكــب فعــل التحــرش أو العنــف فــي مــكان
العمــل ،فإنــه يمكــن أن يكــون مســؤوال عــن هــذا الفعــل باعتبــاره مســؤوال عــن منــع هــذا
الســلوك ومعاقبــة مرتكبيــه.
ويحــدد االتفــاق املبــادئ العامــة للوقايــة والحمايــة مــن أعمــال التحــرش األخالقــي
وتنفيــذ تلــك املبــادئ ،يتــم دائمــا بالتشــاور مــع ممثلــي املوظفيــن.
ويجــب علــى صاحــب العمــل أن يبيــن  -إن كان ذلــك منطبقــا فــي النظــام الداخلــي  -أنــه
لــن يتســامح مــع أي شــكل مــن أشــكال املضايقــة أو العنــف األخالقــي فــي العمــل،
ويجــب أن يذكــر املديريــن وغيرهــم مــن املوظفيــن بــأن كل منهــم مســؤول عــن ضمــان
عــدم حــدوث مثــل هــذه األفعــال فــي مــكان العمــل.
وينبغــي لصاحــب العمــل ،مــن خــال قنــوات االتصــال الداخليــة املختلفــة ،أن يرفــع وعــي
املوظفيــن فيمــا يتعلــق بتعريــف املضايقــة والعنــف فــي العمــل ،وكيفيــة معالجــة
الحــوادث والعقوبــات التــي يمكــن اتخاذهــا ضــد مرتكبــي هــذه األعمــال.
وســيحدد صاحــب العمــل التدابيــر الالزمــة لحمايــة املوظفيــن مــن التحــرش األخالقــي
والعنــف املتصــل بالعمــل ،والتدابيــر التــي ينبغــي تكييفهــا مــع أنشــطة العمــل وحجــم
الضمــان لهــذه التدابيــر.
فــي حــال حــدوث فعــل محظــور ،يجــب علــى صاحــب العمــل إجــراء تقييــم داخلــي ،وال
ســيما كفــاءة التدابيــر الوقائيــة املعمــول بهــا .واســتنادا إلــى أي تقييمــات داخليــة،
وعنــد االقتضــاء ،إعــادة التقييــم ،يجــب علــى رب العمــل أن ينفــذ إجــراء إداري ملعالجــة أي
مشــاكل تتعلــق بالتحــرش والعنــف املتصــل بالعمــل .ويتمثــل أحــد الركائــز األساســية
لهــذا اإلجــراء فــي ضمــان عــدم تعــرض أي ضحيــة ملضايقــات أو أعمــال عنــف ذات صلــة
بــأي عمــل انتقامــي ،وأن ضحيــة هــذا الفعــل (أو أي شــاهد) لــن يتعــرض ألي أعمــال
انتقاميــة إلبالغــه عــن املخالفــات.
كمــا يحــدد صاحــب العمــل العقوبــات التــي يتعيــن اتخاذهــا فــي حالــة املضايقــة أو
العنــف.

 25.5.5اإلجازة من العمل
يرجى الرجوع .الفصل « 35الغياب املتعمد عن العمل « لقوانين العمل املتعلقة
باألعياد الرسمية القانونية ومختلف أنواع اإلجازة املسموح بها (مثل اإلجازة
السنوية وإجازة األمومة واإلجازة الشخصية وما إلى ذلك).
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الفصل 26
تصاريح العمل
واإلجراءات اإلدارية
في األيام األولى
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26.1

مقدمة

بــدأ نفــاذ قانــون  29أغســطس  2008املتعلــق بحريــة تنقــل األشــخاص والهجــرة فــي
 1أكتوبــر  .2008ويخــول هــذا القانــون لجميــع مواطنــي االتحــاد األوروبــي الحــق فــي
االنتقــال إلــى لوكســمبورغ واإلقامــة فيــه .ويوضــح هــذا القانــون أيضــا قواعــد موحــدة
لدخــول وإقامــة مواطنــي البلــدان الثالثــة .وأخيــرا ،يوضــح هــذا القانــون تصريــح إقامــة
واحــد يســمى “ ”titre de séjourملواطنــي البلــدان الثالثــة الراغبيــن فــي الحصــول علــى
عمــل فــي لكســمبورغ.
وبعبــارات بســيطة ،إذا أراد مواطــن غيــر أوروبــي العمــل فــي لكســمبورغ ،فإنــه يحتــاج
أوال إلــى الحصــول علــى إذن مــن حكومــة لوكســمبورغ للعمل في لكســمبورغ .تصاريح
العمــل صالحــة لبعــض الوقــت ،ولكــن ســيتم تجديدهــا بشــكل ســنوي بنــاء علــى طلــب
املوظــف .قبــل انتهــاء صالحيــة اإلذن ،ســيتم االتصــال املوظــف تلقائيــا عــن طريــق
رســالة مــن وزارة الخارجيــة (خدمــات الهجــرة) مــن أجــل التمديــد.
ويتمثــل العامــل األساســي الــذي يمنــح بموجبــه تصريــح العمــل فــي أن تــرى الحكومــة
أن توجــد حاجــة لالســتخدام املرشــح للوظيفــة - ،بشــكل عــام – وذلــك ألن صاحــب
العمــل ال يســتطيع أن يجــد مواطنــا أوروبيــا لديــه املهــارات املناســبة املحــددة القيــام
بهــذه الوظيفــة.
النقطــة األخيــرة حاســمة ألن إدارة الهجــرة ســترفض تلقائيــا أي طلــب للحصــول علــى
تصريــح عمــل الســتقدام أي عامــل محليــا عندمــا ال يتــم تســجيل الوظيفــة أوال لــدى
الوكالــة الوطنيــة للعمالــة. )Agence pour le développement de l’emploi (ADEM ،
كنصيجــة مفيــدة لفعــل األشــياء بشــكل صحيــح ،قــم بتســجيل الوظائــف الشــاغرة لــدى
 ADEMوتحقــق مــن توافــر العمــال فــي ســوق العمــل املحليــة قبــل أن تبحــث عــن
حامــل جــواز ســفر غيــر االتحــاد األوروبــي للتوظيــف ،هــذا يمكــن أن يســرع العمليــة
بمجــرد العثــور علــى املرشــح املناســب.

26.2

املوطنين األوربيين

ا) أقل من  3شهور

للمواطنين األوروبيين (وبعض املواطنة األخرى ذات الصلة) الحق في اإلقامة
واالنتقال بحرية ملدة تقل عن  3أشهر إذا كانوا يحملون بطاقة هوية أو جواز سفر
ساري املفعول.
حاليا ،إن مواطني االتحاد األوروبي هم من الناس الذين يحملون الجنسيات التالية:
النمساوي البلجيكي البريطاني
البلغاري

الكرواتي

القبرصي

التشيكي الدنماركي الهولندي
اإلستوني الفنلندي

الفرنسي

األملاني

اليوناني

الهنغاري

اإليرلندي

اإليطالي

املواطن من لكسمبورغ

اللتواني

املالطي

البولندي
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البرتغالي

الروماني

السلوفيني

السلوفاكي

اإلسباني

السويدي

ويســمح أيضــا للمواطنيــن التالييــن ،باعتبارهــم بلدانهــم جــزءا من املنطقــة االقتصادية
األوروبيــة أو لديهــم اتفاقــات ثنائيــة مــع االتحاد األوروبي (سويســرا) ،أن يقيموا ويعملوا
بــدون تصريح:
األيسلندية ()EEAمواطنون من ليختنشتاين ()EEA
النرويجية ()EEA
السويسري (االتفاقات الثنائية مع االتحاد األوروبي)
ب) أكثر من  3شهور
إذا كان أصحاب الجنسيات من سويسرا أو املنطقة االقتصادية األوروبية يرغبون في
اإلقامة ألكثر من  3أشهر يجب أن تصنف كواحدة من الفئات الثالث التالية:
عامل /يعمل لحسابه الخاصطالب
مواطنو االتحاد األوروبي غير النشطين ( )EEA+Swissإذا كان لديهم ما يكفي من
الوسائل املالية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية.
وفــي مثــل هــذه الحالــة ،يحتاجــون إلــى الحصــول علــى تصريــح إقامــة فــي االتحــاد
األوروبــي.
عــاوة علــى ذلــك ،يســمح لألشــخاص ،بصــرف النظــر عــن جنســياتهم ،الذيــن منحتهــم
حكومــة لكســمبورغ حــق اللجــوء ,وفقــا التفاقيــة جنيــف املؤرخــة  28يوليــه ،1951
بالعمــل دون الحاجــة إلــى تصاريــح عمــل.

26.3

دول من جنسيات ثالثة

ا) تصنيف تصريح العمل

يحتاج مواطنو أي بلد آخر يرغبون باإلقامة والعمل في لوكسمبورغ إلى بطاقة
إقامة للعاملين.
ويحتاج جميع املواطنين اآلخرين إلى تصريح عمل يندرج ضمن الفئات التالية:
العمال ذوي املهارات العالية (حامل البطاقة الزرقاء)عمال تكنولوجيا املعلومات
ذوي املهارات العالية (حامل البطاقة الزرقاء)
العمال املنقولون
العمال املعارون العاملون لحسابهم الخاص
الطالب ،تالميذ املدارس واملتطوعين واملتدربين الرياضيين املحترفين
الباحثين
ب) اإلجراءات
تتطلــب عمليــة الحصــول علــى تصريــح العمــل هــذا أن تقــوم الشــركة بنشــر الوظيفــة
الشــاغرة لــدى  ADEMفــي الوقــت الــذي يبــدأ فيــه التوظيــف فــي املنصــب .تتكــون
عمليــة الهجــرة مــن الخطــوات الثــاث التاليــة:
1.1تصاريح العمل املؤقتة
2.2تأشيرة إقامة طويلة من نوع D
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3.3تصريح إقامة للعمال وأفراد العائلة
ويتعيــن علــى املوظــف أن ينتظــر إرســال «تصريــح العمــل املؤقــت» األصلــي إلــى
عنــوان منزلــه حتــى يتمكــن مــن التقــدم بطلــب للحصــول علــى تأشــيرة دخــول .وعــادة
مــا يســتغرق الحصــول علــى التأشــيرة حوالــي  10أيــام عمــل.
مــن خــال اإلذن وتأشــيرة العمــل املؤقتــة ،يمكــن للعامــل أن يغــادر إلــى لوكســمبورغ
ويبــدأ العمــل .بحيــث يكــون لديــه  90يومــا لالنتقــال إلــى لوكســمبورغ والبــدء فــي
العمــل.
ولــدى وصولــه إلــى  ،Grand Duchyيتعيــن عليــه أن يعلــن وصولــه خــال 3
أيــام عمــل فــي قاعــة بلديــة لوكســمبورغ املحليــة أو اإلدارة املجتمعيــة
املعنيــة (.)bureau de la population
ت) مخاطر االمتثال
يرجــى مالحظــة أن أصحــاب العمــل يواجهــون مخاطــر االمتثــال والعقوبــات
الحكوميــة عنــد التعامــل مــع املوظفيــن الذيــن لديهــم أوراق غيــر صحيحــة
أو وثائــق منتهيــة الصالحيــة .كمــا يمكــن أن يتحمــل املســئولون مســؤولية
التعامــل مــع املقاوليــن الفرعييــن الذيــن ليــس لــدى موظفيهــم املســتندات
واألوراق الصحيحــة أو لديهــم مســتندات منهيــة الصالحيــة .تأكــد مــن تحقــق
املقاوليــن الفرعييــن (مــزود تكنولوجيــا املعلومــات ،شــركة التنظيــف،
شــركة التدقيــق) الــذي لديــه املوظفيــن فــي أماكــن العمــل الخاصــة بــك
فــي لوكســمبورغ.
وبمــا أن معظــم املوظفيــن املحتمليــن ليســوا علــى درايــة بطلــب الحصــول
علــى تصريــح عمــل فــي دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى ،يوصــي AMCHAM
شــركات التوظيــف النظــر فــي اســتئجار خدمــات شــركة اســتقدام موظفيــن
مختصــة أو محــام ملراجعــة ورصــد الطلــب .ومــن املهــم أن يكــون املوظــف
خــارج البلــد فــي حيــن أن طلبــه موجــود لــدى الــوزارة .ســيتم إرســال املوافقــة
إلــى العنــوان فــي وطنــه أو إلــى ممثلــه (محــام).
ث) الوثائق
وفيما يلي مجموعة الوثائق العامة لترخيص العمالة املؤقتة:
·خطــاب يشــرح بالتفصيــل الحاجــة لهــذا املرشــح للعمــل لــدى لصاحــب العمــل
فــي هــذه الوظيفــة املحــددة.
·نسخة مصدقة من جواز السفر (كل صفحة ،حتى تلك الفارغة)
·نسخة مصدقة من جميع شهادات املدارس التي انهاها املرشح
·نسخة مصدقة من شهادة الزواج (إن وجدت)
·نسخة اصلية من السيرة الذاتية للمرشح.
·نسخة أصلية أو مصدقة من عقد العمل املوقع من قبل صاحب العمل
واملوظف.
·خطاب التنازل (إن وجد) وعقد النقل
·نسخة مصدقة من شهادة امليالد
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دليل على التغطية الصحية الحالية (للمتقدمين داخل الشركة فقط)
·نسخة حديثة من السجل العدلي للمرشح
·شهادة ADEM
يرجــى االنتبــاه إلــى أن جميــع الوثائــق يجــب تقديمهــا بإحــدى اللغــات التاليــة :الفرنســية
أو األملانيــة أو اإلنجليزيــة .وإذا كانــت الوثائــق تصــدر بلغــات أخــرى ،فيجــب ترجمتهــا
بواســطة مترجــم محلــف.
وينبغي إرسال الطلبات املكتملة إلى وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية:
Ministry of Foreign and European AffairsMinistère des Affaires
étrangères et européennes
Immigration Directorate - Department for Foreigners
route d’Arlon ,26
Luxembourg
B.P. 752 L-2017
Luxembourg
Phone: (+352) 247-84040
Fax: (+352) 22 16 08
from 14.00 - 16.00
Email: immigration.public@mae.etat.lu
4210546/lu.gouvernement.www
ساعات العمل من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8.30صباحا إلى الساعة 11.00
(تختلف ساعات العمل خالل العطل املدرسية)

 26.4القواعد االرشادية
 26.4.1وقت معالجة الطلبات
بمجــرد تقديــم جميــع الوثائــق املذكــورة أعــاه إلــى الســلطات ،يكــون لــدى وزارة
الشــؤون الخارجيــة واألوروبيــة ،مــن الناحيــة القانونيــة 3 ،أشــهر ملراجعــة الوثائــق والبــت
فيهــا .أوقــات املعالجــة للبطاقــة الزرقــاء بشــكل عــام تكــون حوالــي  4-8أســابيع.
ث) التجديد
بمجــرد منــح تصريــح عمــل فاتهــا تكــون صالحــة لواحــدة مــن فئــات الوظائــف .فــي وقــت
الحــق ،يعــد مــرور ســنة يمكــن تجديــد هــذا التصريــح؛ ومــع ذلــك ،هــذه ليســت عمليــة
تلقائيــة ولكنهــا تتطلــب طلــب جديــد .فقــط في حالة األشــخاص ذوي املهــارات العالية،
مــن املرجــح أن تصــدر الحكومــة تصريحــا بالعمــل ملــدة ســنتين.
ج) الرفض /سحب الطلب
يتم منح تصريح العمل أو رفضه أو ســحبه من قبل وزارة الشــؤون الخارجية واألوروبية
(دليــل الهجــرة) أو مندوبــة .وبصفــة عامــة ،تتخــذ القــرارات مــع األخــذ بعنــي االعتبــار حالــة
ســوق التوظيــف الحاليــة والحالة بشــكل فردي.
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 26.4.2اعتبارات خاصة لتعيين املوظفين ذوي املهارات /
الخبرات املتخصصة
تريد الحكومة وأصحاب العمل املحليون التأكد من أن أرباب العمل يمكنهم الوصول
إلى املوظفين املهرة الذين يحتاجون إليهم وأن التنافس على ذوي املهارات
الخاصة ال يؤدي إلى تضخم األجور الذي من شأنه أن يضر بالقدرة التنافسية العاملية
للشركات املحلية وبالتالي االقتصاد ككل .ولهذه األسباب ،وافقت الحكومة على
قواعد خاصة لتعيين موظفين مؤهلين تأهيال عاليا .يعتبر شخص ما من ذوي
املهارات العالية إذا كان يحصل على ما ال يقل عن  5 ،1أضعاف متوسط الراتب
السنوي اإلجمالي ،على األقل يكون حاصل على درجة البكالوريوس وله عقد عمل
ملدة ال تقل عن  12شهرا .الحد األدنى للراتب للحصول على البطاقة الزرقاء لالتحاد
األوروبي لعام  2015هو  71،946يورو.
وتوجد اعتبارات خاصة لتعيين موظفي تكنولوجيا املعلومات ذوي املهارات  /الخبرات
املتخصصة في مجال االتصاالت واملعلومات .تم تخفيض الحد األدنى للراتب للحصول
على البطاقة الزرقاء لالتحاد األوروبي إلى  1.2ضعف متوسط الراتب السنوي لعام
 2015أي  57،566.80يورو لكل من تلمهن في الفئات التالية:
		
 - 2511محللون نظم
 - 2512مطوري البرمجيات
 - 2513مصممي مواقع اإلنترنت والوسائط املتعددة
 -2514مبرمجين للكمبيوتر
 - 2519مطوري البرمجيات واملحللين ،ومصممي الوسائط املتعددة ،وليس سرد
خالف ذلك
 - 2120علماء الرياضيات ،املختصون بشؤون التامين ،اإلحصائيين
		
 - 2521متخصصو قواعد البيانات
		
 - 2522مسؤولي النظم
 - 2523متخصصو شبكات الكمبيوتر
 - - 2529متخصصون في قواعد البيانات وأخصائي شبكة كمبيوتر غير مدرجين في
القائمة.

 26.4.3اعتبارات خاصة للموافقة على تصاريح العمل لألزواج
املرافقين

تعتــرف  AMCHAMوتدعــم تمامــا الحاجــة إلــى مســاعدة األزواج للحصــول علــى تصاريــح
العمــل إذا كانــوا يرغبــون بذلــك .يضغــط  AMCHAMعلــى الحكومــة لتطبيــق اعتبــارات
خاصــة علــى طلبــات تصريــح العمــل لــأزواج املغتربيــن الذيــن لديهــم إقامــة فــي
لكســمبورغ .يرجــى االتصــال بمكتــب  AMCHAMللحصــول علــى مزيــد مــن املســاعدة
فــي هــذه املســألة.

ملزيد من املعلومات حول تصاريح العمل يرجى االتصال:
Ministry of Foreign and European AffairsMinistère des Affaires étrangères et
européennes
Immigration Directorate - Department for Foreigners
26, route d’Arlon
Luxembourg B.P. 752 L-2017
Luxembourg
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)Phone: (+352) 247-84040 (from 14.00 - 16.00
Fax: (+352) 22 16 08
Email: immigration.public@mae.etat.lu
www.gouvernement.lu4210546/

ساعات العمل من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8.30صباحا وحتى الساعة 11.00
صباحا (تختلف ساعات العمل في ايام العطل املدرسية).
إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص تصاريح العمل أو تحتاج إلى مساعدة في حاالت
خاصة ،يمكنك أيضا االتصال بمكتب  AMCHAMأو مقدم خدمة مختص:
AMCHAM Luxembourg
6, rue Antoine de Saint-Exupéry L-1432 Luxembourg
Phone: (+352) 43 17 56
Fax: (+352) 26 09 47 04
www.amcham.lu

26.5

املزيد من اإلجراءات اإلدارية

 26.5.1رخصة السواقة

يجــب علــى كل ســائق أجنبــي يبلــغ مــن العمــر  18عاما من خارج أوروبــا ،أن يغير رخصنه
إلى رخصة من لكســمبورغ خالل الســنة األولى من اإلقامة في لكســمبورغ.
يقع مكتب رخص القيادة يفي (�Societé Nationale de Circulation Automo
: bile (SNCA
Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Service permis de conduire
11, rue de Luxembourg L-5230 Sandweiler
Phone: (+352) 35 72 14 – 720
Fax: (+352) 8002 3666
E-mail: info@snca.lu
www.snca.lu

املستندات املطلوبة:
·شــهادة صحيــة ال يزيــد تاريــخ اصدارهــا عــن  3أشــهر  -صــادرة عــن طبيــب
لوكســمبورغ
·شهادة خطية  -يمكن الحصول عليها في السفارة املحلية
·نســخة مصدقــة مــن الغــاف األمامــي والخلفــي لرخصــة القيــادة الحاليــة .إذا
لــم تكــن باللغــة الفرنســية أو األملانيــة أو اإلنجليزيــة ،يجــب تقديــم ترجمــة
قانونيــة لرخصــة القيــادة الحاليــة
·صورة جواز السفر في شكل أوروبي  35*45سم
شــهادة اإلقامــة ال يزيــد تاريــخ اصدارهــا عــن شــهر واحــد – يمكــن الحصــول عليهــا مــن
البلديــة
·نموذج طلب رخصة القيادة 1450059 #
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·ختــم الضرائــب يمكــن الحصــول عليــه مــن مكتــب رخصــة القيــادة  -بتكلفــة 30
يورو

·نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية.
يمكــن للســائقين الجــدد الحصــول علــى رخصــة قيــادة بعــد االنتهــاء مــن دروس تعليــم
القيــادة .ال يســمح بالقيــادة تحــت ســن  18عامــا.

 26.5.2إجراءات تسجيل السيارات
يمكن استيراد السيارات إلى لوكسمبورغ دون فرض رسوم ضريبية ،إذا وصلت
منقولة املالك وإذا كانت السيارة قد تم تملكها وسياقتها من قبل مالكها ألكثر
من  6أشهر قبل نقلها .إذا تم بيع السيارة في غضون عام واحد من وصولها إلى
لوكسمبورغ ,يتم فرض ضريبة بنسبة  ٪11وضريبة القيمة املضافة بنسبة  ٪15من
القيمة الحالية بحيث كل ذلك إلى ما مجموعه  ٪26من القيمة الحالية للسيارة.
يرجى مالحظة أنه« :يجب أن تكون املالك السيارة“.
وبمجرد أن تتم معالجة األوراق من قبل املستورد ،يجب على املالك استدعاء
“ , ,”SNCT – Societé Nationale de Contrôle Techniqueأي مفتش املركبات ،من
أجل الحصول على رقم لوحة الترخيص.
SNCT
PO Box 23
L-5230 Sandweiler Phone: (+352) 35 72 14 -1
E-mail: info@snct.lu
www.snct.lu
عندما يعرف مقدم الطلب رقم لوحة الرخصة ،يمكن أن يحصل على لوحات خاصة به
مصنوعة لدى:
Grün Signalisations
35 av. des Scillas L-2529 Howald www.grun.lu
Luxsignalisation
rue Jos Kieffer – L-4176 Esch/Alzette Phone: 26 56 14 14 ,30
Fax: 26 56 14 15
www.luxsignalisation.lu
يتم تركيب اللوحات على السيارة في .Grün Signalisations
تبلغ التكاليف حوالي  50يورو أو  100يورو للوحات الشخصية.
يجب إثبات أن السيارة مؤمنة.

 26.5.3لقب السيارة vehicle title
فمــا بعــد يجــب علــى املالــك ان يأخــذ الســيارة وجميــع الوثائــق التــي تــم جمعهــا
إلــى  , ”the “SNCT – Societé Nationale de Contrôle Techniqueأي مفتــش
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 يرجــى ملــئ الكلــب املناســب. لفحــص األوراق والســيارة،Sandweiler املركبــات فــي
 وإضافــة طوابــعSandweiler  فــي فحــص املركبــات فــي،مــع معلومــات الســيارة
. يــورو50 بقيمــة
بنــاء علــى طلــب مــن مركــز فحــص الســيارات فانــه علــى كل ســيارة يزيــد عمرهــا عــن
. ســنوات و نصــف العــودة بشــكل ســنوي للفحــص3

 بيانات التواصل26.6
Ministry of Foreign and European Affairs
Ministère des Affaires étrangères et européennes Immigration
Directorate - Department for Foreigners 26, route d’Arlon
Luxembourg B.P. 752 L-2017
Luxembourg
)Phone: (+352) 247-84040 (from 14.00 - 16.00
Fax: (+352) 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu
www.gouvernement.lu/4210546
Opening hours Monday to Friday from 08.30 - 11.00
different opening hours during school
holidays

National Employment Agency
L’Agence pour le développement de l’emploi
ADEM
10 rue Bender
L-1229 Luxembourg
www.adem.public.lu

Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Societé Nationale de Contrôle Technique – SNCT
402

PO Box 23
L-5230 Sandweiler
www.snct.lu

Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Service permis de conduire 11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
Phone: (+352) 35 72 14 – 720
Fax: (+352) 8002 3666
E-mail: info@snca.lu
www.snca.lu
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الفصل 27
النقابات العمالية و
مندوبي املوظفين
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27.1

عالقات العمل واإلدارة في لوكسمبورغ

تتمتــع لكســمبورغ بواحــدة مــن أفضــل بيئــات العمــل  /اإلدارة فــي االتحــاد األوروبــي.
والســبب الرئيســي فــي ذلــك هــو أن الحكومــة والنقابــات والشــركات قــد وضعــت
ترتيبــات تعاونيــة فريــدة حيــث تعمــل معــا وتتوصــل إلــى قــرارات مشــتركة بــدال مــن
التفــاوض فــي ســياق املواجهــة.
ونتيجــة لهــذا التعــاون ،فــإن االعتصامــات واالضرابــات العماليــة نــادرة جــدا :عــدد األيــام
املفقــودة بســبب األعمــال الصناعيــة هــو مــن أدنــى املعــدالت فــي أوروبــا .هــذه
الزيــادة فــي اإلنتاجيــة تفيــد بشــكل كبيــر الشــركات التــي تجعــل مــن لكســمبورغ
موطنــا لهــم.
بيــد أن هنــاك بعــض املفاضــات .ينــص قانــون لوكســمبورغ علــى نظــام معقــول مــن
امتيــازات الشــركات ملمثلــي املوظفيــن والتــي يتــم وصفهــا بشــكل أكبــر فــي قســم
قانــون العمــل مــن هــذا الكتــاب .وعــاوة علــى ذلــك ،تتوقــع الحكومــة أن تقوم الشــركات
بحــل املســائل مــن خــال التفــاوض والتوفيــق أو تحكيــم أطــراف ثالثة بغــرض املصالحة.
الطبيعــة املتناغمــة والتعاونيــة لعالقــة العمــل  /اإلدارة تبيــن بشــكل واضــح أن هــذا
النمــوذج االجتماعــي يعمــل بشــكا جيــد.
املســؤول الحكومــي املســؤول عــن اإلشــراف علــى عالقــة إدارة العمــل و اإلدارة هــو
وزيــر العمــل والتوظيــف .الهيئــة الفرعيــة الرئيســية فــي وزارة العمــل التــي تشــارك
مباشــرة فــي هــذه األنشــطة هــي  )Inspection du Travail et des Mines (ITMوالتــي
لها مكاتب في مدينة لوكســمبورغ (املقر الرئيســي) وفي  Diekirchوفي Esch-
 sur-Alzetteوتتمثــل املهمــة الرئيســية للمركــز فــي رصــد رفــاه العمــال :إذ يتعيــن
عليــه أن يتفقــد عالقــة العمــل وظــروف العمــل ،وأن يحمــي صحــة وســامة العمــال.
ويتحمــل  ITMمســؤولية القيــام بــدور الوســيط بيــن الشــركات وممثلــي املوظفيــن،
وبيــن الشــركات والنقابــات ،وإصــدار األحــكام فــي حالــة املنازعــات .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن  ITMهــو املســؤول عــن توفيــر التوجيــه التنظيمــي والرقابــي علــى انتخابــات
ممثلــي املوظفيــن داخــل الشــركات ،التــي تعقــد كل  5ســنوات .مراكــز االتصــال ل ITM
هــي:
Luxembourg City: 3, rue des Primeurs L-2361
Strassen
Phone: (+352) 24 78 62 10 Labor Law
20 62 78 24 )+352( Safety and Health
31 62 78 24 )+352( Public Administration
Esch-sur-Alzette:
1, boulevard de la Porte de France
L-4360 Esch-sur Alzette
Phone: (+352) 24 77 62 10
+352 40 62 77 24
Diekirch:
2, rue Clairefontaine L-9220 Diekirch
Phone: (+352) 24 77 62 50
(+352) 24 77 62 60
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للنقابــات العماليــة فــي لوكســمبورغ تقليــد طويــل متبــع مــن الحــوار االجتماعــي
فــي إطــار «نمــوذج لكســمبورغ“ وهــو التعبيــر املســتخدم عنــد اإلشــارة إلــى الحــوار
االجتماعــي الثالثــي .الشــركاء الثالثــة فــي الحــوار هــم:
·الحكومة
·أرباب العمل
·اتحادات العمال
يرجــى املالحظــة أن االتحــادات التــي لهــا صفــة ممثــل الوطنــي هــي االتحــادات الوحيدة
التــي تكــون مؤهلــة للمشــاركة كشــريك فــي «نمــوذج لكســمبورغ“ للحــوار والتعــاون
االجتماعــي علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي قانــون العمــل فــي لكســمبورغ.
إن ( ( Conseil Economique et Social (CESاملجلس االقتصادي واالجتماعي)
هو هيئة أخرى ذات طبيعة ثالثية تتبع هذا النموذج.
كمــا يوجــد فــي إطــار الضمــان االجتماعــي نمــوذج رباعــي يتعلــق بالصحــة .وتتألــف هــذه
الهيئــة مــن:
·الحكومة
·أرباب العمل
·اتحادات العمال
·مزودو الخدمات الصحية
أمـ�ا فـ�ي القطـ�اع الخـ�اص ،فـ�إن النقابـ�ات العماليـ�ة ذات التمثيـ�ل الوطنـ�ي العـ�ام هـيي �On
 )”hofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (“OGBLو Lëtzebuerger Chrëschtleche
 . )”Gewerkschaftsbond (“LCGBوهــم يشــغلون مناصــب املســؤولية فــي مؤسســات
مثــل غرفــة املوظفيــن ،ودائــرة الصحــة الوطنيــة ،ودائــرة املعاشــات التقاعديــة الوطنيــة
(انظــر الفصــل  33بشــأن التنظيــم الجديــد للضمــان االجتماعــي).
باإلضافــة إلــى التمثيــل الوطنــي العــام لنقابــات العمــال ،تتضمــن املــادة  L.161-6مــن
قانــون العمــل تمثيــا وطنيــا محــددا .ويتعلــق هــذا التمثيــل الوطنــي املحــدد بنقابــات
العمــال التــي تتمتــع ،فــي قطــاع هــام مــن االقتصــاد ،بالكفــاءة والقــدرة علــى تحمــل
املســؤوليات ودعــم املوظفيــن فــي األعمــال الصناعيــة الرئيســية.
أهــم اتحــادات القطــاع العــام هــي OGBL :التــي نمــت مــن القطــاع الصناعــي وترتبــط
عمومــا بالحــزب االشــتراكي؛ و  LCGBالتــي ترتبــط عــادة بالحــزب السياســي الحاكــم CSV
؛ و  ، ALEBAالذيــن يفخــر أعضاؤهــا بانتماءاتهــم السياســية املســتقلة ويمكــن ايجادهــا
بيــن العامليــن فــي القطــاع املالــي.

OGBL 27.2

ومــن بيــن هــذه االتحــادات الرئيســية الثالثــة فــي لكســمبورغ ،فــإن االتحــاد ، OGBL
الــذي يضــم أكثــر مــن  72،000عضــو  ،هــو أكبــر اتحــاد فــي لكســمبورغ.
هــدف  OGBLهــو خلــق بيئــة عمــل عادلــة للجميــع .ولتحقيــق ذلــك ،يشــاركون فــي
مفاوضــات مــع أصحــاب العمــل والحكومــة ويجــرون مفاوضــات بشــأن تحســين بيئــة
العمــل ،ويشــكلون اتفاقــات عمــل جماعيــة ويحتفظــون بحــق التدخــل عندمــا يتــم اتخــاد
القــرارات السياســية.
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بعض القضايا التي يكاف OGBLمن اجلها:
·احترام األشخاص
·رواتب أفضل
·تحسين ظروف العمل • الحماية من الفصل التعسفي
·الحفاظ على املنافع االجتماعية ونظام التقاعد
·تقليل وقت العمل
·الحق في التدريب املهني املستمر
·السالمة في مكان العمل
·وقف التحرش في مكان العمل
·املساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مكان العمل
وعالوة على ذلك ،يدافع مكتب  OGBLعن حقوق املوظفين:
·داخل الشركات (من خالل مندوبي موظفي الشركة)
·تقديــم املشــورة ألعضائهــا (مــن خالل خدمــات العمل املتاحة على املســتوى
املحلــي واإلقليمي والوطني)
·وفــي الدوائــر املهنيــة ،مجالــس هيئــات الضمــان االجتماعــي مثــل هيئــات
الصحــة واملعاشــات والتأميــن
·مع هيئات الخدمة املدنية مثل إدارة العمل ومحاكم العمل
·فــي لجنــة التنســيق الوطنيــة الثالثيــة ،اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،أو
اللجنــة الدائمــة للتوظيــف.
ويســتند التنظيــم الداخلــي لــل  OGBLعلــى املبــادئ الديمقراطيــة .يتمتــع األعضــاء
بحــق غيــر محــدود فــي املشــاركة فــي القــرارات علــى جميــع املســتويات ،داخــل
النقابــات املهنيــة وكذلــك داخــل األقســام املحليــة.
املؤتمــر الوطنــي هــو املؤسســة العليــا فــي  OGBLو ينعقــد كل خمــس ســنوات.
وتقتضــي قوانيــن  OGBLتحضيــر مؤتمــر نقابــي واحــد علــى األقــل خــال هــذه الفتــرة.
ويتــم انتخــاب اللجنــة الوطنيــة مــن قبــل الكونغــرس الوطنــي وهــي الهيئــة العليــا
لصنــع القــرار فــي  .OGBLوهــي تضــم لجنــة تنفيذيــة ومكتبــا تنفيذيــا .ويتولــى رئيــس
ال  ، OGBLالــذي يســاعده نائبــا للرئيــس ،اإلشــراف علــى التنســيق العاملــي.
و يتدخل مكتب  OGBLعلى املســتوى األوروبي وعلى مســتوى “”Grande Région
التــي تضــم بعــض املناطــق الحدوديــة في لوكســمبورغ وأملانيا وبلجيكا وفرنســا.
 OGBLعضــو فــي االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال ( ) /ITUC, www.ituc-csi.orgالــذي
يمثــل  170مليــون نقابــي فــي أكثــر مــن  154دولــة .فــي “ ,”Grande Régionيشــارك
 OGBLبشــكل نشــط ويــؤدي دورا قويــا فــي هيــاكل التعــاون النقابــي مثــل املجلــس
اإلقليمــي
Sarre-Lor-Lux-Trèves/ Palatinat Occidental (www.secec.lu/) and the “Plateforme

.”syndicale de la Grande Région
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 OGBLهو عضو في اللجنة التنفيذية ملجلس املوظفين الفنيين واإلداريين
األوروبي (.)Eurocadres
كل خمــس ســنوات فــي لوكســمبورغ ،يقــوم املوظفيــن بانتخــاب ممثلــي املوظفيــن
داخــل الشــركات لتمثيلهــم فــي املنظمــات االجتماعيــة التــي تقــدم املســاعدة
للموظفيــن .ونتيجــة لهــذه االنتخابــات االجتماعيــة التــي جــرت فــي عــام  ،2013فــاز
مكتــب  OGBLب  38مقعــدا مــن أصــل  60مقعــدا فــي غرفــة املوظفيــن.
علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي ،فــإن االتحــاد هــو عضــو مؤســس التحــاد نقابــات العمــال
األوروبــي ( )www.etuc.orgواالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال الحــرة (.)www.icftu.org
وعلــى الصعيــد الوطنــي ،يمثــل املكتــب  OGBLفــي جميــع الهيئــات واملؤسســات
الهامــة فــي البــاد .ومــن ثــم ،فإنــه يمكــن ،أكثــر مــن أي نقابــة أخــرى ،أن يأخــذ الحــق
فــي الــكالم بشــأن جميــع املســائل ذات األهميــة الوطنيــة.
يضــع  OGBLمتخصصيــن ذوي خبــرة فــي القانــون االجتماعــي وقانــون العمــل تحــت
تصــرف أعضائــه لتقديــم املشــورة ومســاعدتهم عندمــا حــدوث
مشاكل.
تتوفــر خدمــات املشــورة لألعضــاء لتقديــم املشــورة لهــم فــي جميــع املســائل
املتعلقــة بعقــود العمــل ،واتفــاق العمــل الجماعــي ،وقانون العمل ،والتحرش الجنســي،
واملضايقــات والتســلط فــي مــكان العمــل ،وأي موضــوع آخــر متصلــة بالعمــل .وينتمي
األعضــاء إلــى واحــدة مــن النقابــات العماليــة ال  15التــي تتألــف مــن االتحــاد الكونفدرالي،
اعتمــادا علــى القطــاع االقتصــادي .وينتمــي األعضــاء العاملــون فــي البنــك وقطــاع
التأميــن إلــى .)to OGBL-Syndicat Banques et Assur- ances (OGBL-SBA
واملكاتب التمثيلية التابعة ملكتب  OGBLهي:
OGBL – ACAL
Syndicat Transport sur route
38, route de Longwy L-8080 Bertrange
Phone: (+352) 26 02 14 1
Fax: (+352) 26 02 14 33
OGBL/SBA
63 rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg
Phone: (+352) 26 49 69 0
Fax: (+352) 26 49 69 433
Email: sba@ogbl.lu
OGBL – DTH
Département des Travailleurs Handicapés
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31, rue du Fort Neipperg L-2230 Luxembourg
Phone: (+352) 54 05 45 345
االثنين ,الثالثاء.الخميس و الجمعة
 8صباحا –  12ظهرا  2 /ظهرا –  5مساءOGBL – SEW .
Syndicat Education et Sciences 1, rue Jean-Pierre Sauvage L-2514 Luxembourg
Phone: (+352) 26 09 69 1
Fax: (+352) 26 09 69 69
Email: sew@ogbl.lu
Esch-sur-Alzette
42, rue de la Libération, L-4210 Phone: (+352) 26 54 37 771
Fax: (+352) 26 54 02 59
االثنين  2ظهرا –  4:30مساء
الجمعة  9صباحا –  11:30صباحا
Karcher-Str. 1A, D-66740 Saarlouis
الثالثاء  4 :مساء –  8مسا
عند حجز موعد للعمال األمللن عابري الحدود.
OGBL
31, rue du Fort Neipperg L-2230 Luxembourg
BP 2031 L-1020 Luxembourg Phone: (+352) 2 65 43 777
Fax: (+352) 48 69 49
االستقبال  8 :صباحا –  12ظهرا /
 1ظهرا –  5مساء
الثالثاء .الخميس  9صباحا –  11:30صباحا .عند حجز موعد للعمال الفرنسيين عابري
الحدود.
يوم الخميس من خالل حجز موعد مسبق
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة
www.ogbl.lu
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Esch-sur-Alzette
rue de la Libération, L4210 Phone: (+352) 26 54 37 771 ,42
Fax: (+352) 26 54 02 59
 مساء4:30 -  ظهرا2 :االثنين
Rodange

 صباحا11:30 -  صباحا9 :الجمعة

72, av. Dr Gaasch, L-4818 Phone: (+352) 26 54 37 77
Fax: (+352) 50 44 81
Email: frontaliers.belges@ogbl.lu
 مساء5 -  مساء2 :الثالثاء
,8a, rue des Brasseurs

 صباحا11:30 -  صباحا9 :األربعاء

B-6600 Bastogne (FGTB) Phone: (+32) 61 21 19 87
,E-mail: frontaliers.belges@ogbl.lu Each month
 صباحا11:30  صباحا حتى9  من:السبت األول
 مساء5 -  مساء2 :الثالثاء
Differdange
4, rue Emile Mark, L-4620 Phone: (+352) 26 54 37 77
Fax: (+352) 58 34 56
E-Mail: regionale.differdange@ogb-l.lu
 صباحا11:30 -  صباحا9 :الثالثاء
 مساء5 -  مساء2 . صباحا11:30 -  صباحا9 :الخميس
Mutualité socialiste du Luxembourg (Socialist mutuality Luxembourg) 11, rue de
l’Hôtel de Ville
B-6720 Habay la Neuve Phone: 26 54 37 77
Grevenmacher

 صباحا11:30 -  صباحا9 :الخميس

rue de l’Eglise, L-6720 Phone: (+352) 26 54 37 77 ,4
. صباحا عند حجز موعد11:30 -  صباحا9 :االثنين
 ظهرا للعمال األملان عبر الحدود عند4.30 -  ظهرا1 /  صباحا11.30 -  صباحا9 :األربعاء
حجز موعد مسبق
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Diekirch
OGBL
rte d’Ettelbruck L-9230 Diekirch ,14
Phone: (+352) 2 65 43 777
Fax: (+352) 81 97 13
االستقبال 8.00 :صباحا  12.00 -مساء /
من الساعة  00/1إلى الساعة  00/15الثالثاء00/14 - 00/13 :
الخميس 8.30 :صباحا  11.30 -صباحا أيام أخرى في حال حجز موعد مسبق للعمال
األملان عبر الحدود
Wiltz
rue Michel Rodange, L-9557 Phone: (+352) 26 54 37 77 ,2
الخميس 2 :ظهرا  4:30 -مساءا
بعد ظهر يوم االثنين :عند حجز موعد للعمال عابري الحدود ( )Frontaliersيمكن
التواصل معهم عن طريق االتصال:
32, avenue de la Libération F-57100 Thionville
(Office of the local union – “bureau de l’union locale” CGT) Phone: 26 54 37 77
Fax: (+33) 3 82 34 54 03
االثنين 2.00 :مساء  5.00 -مساء
(قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي) األربعاء 8.30 :صباحا  11:30 -صباحا (قانون
العمل وقانون الضمان االجتماعي) كل شهر 1 ،و  3الجمعة:
 2.00مساء  5.00 -مساء (قانون الضمان االجتماعي) الجمعة 9.00 :صباحا  12.00 -بعد
الظهر
Dudelange
av. G. D. Charlotte, L-3441 Phone: (+352) 26 54 37 77 ,31
Fax: (+352) 51 50 05 529
الثالثاء ،الخميس 2 ،مساء  4.30 -مساء األربعاء 9 :صباحا  11.30 -مساء .األيام أخرى من خالل حجز موعد
Belgian cross border workers
(Frontaliers belges): 22, rue Louis Libert,
)B-4920 Aywaille (FGTB
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أول وثالت اثنين من كل شهر
 مساء5:30 –  ظهرا3:30 الساعة

57, rue de la Salm,
B-6690 Vielsalm (FGTB)
أول وثالت خميس من كل شهر
 مساء5:30 –  ظهرا3:30 الساعة

French cross border workers
(Frontaliers français):
E-mail: frontaliers.francais@ogbl.lu

64, rue Maréchal Foch, B.P. 41 F-57390 Audun-le-Tiche Phone: 26 54 37 77
Fax: (+33) 3 82 50 32 53
 مساء5 –  ظهرا2 : الثالثاء و الخميس
2, avenue de la Liberté
F-57330 Volmerange-les-Mines Phone: 26 54 37 77
 في حال حجز موعد مسيق5:30 – 2:30 : الخميس
5:30 –  ظهرا2:30  الخميس. مساء5 –  ظهرا2 : ثاني و رابع خميس من كل شهر
.مساء في حال حجز موعد مسبق

,Espace Jean Monnet
F-54810 LONGLAVILLE
Phone: (+352) 26 54 37 77
Fax: (+33) (0) 3 82 25 17 69
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German cross border workers (Deutsche Grenzgänger):
Brodenheck Str. 19

األربعاء 2 :مساء  5 -مساء

D-54634 Bitburg
األربعاء  5مساء 9 -مساء عند حجز موعد للعمال األملان عابري الحدود.
Herzogenbuscher-Str 52, D-54292 Trier
الخميس  1ظهرا –  5ظهرا عند حجز موعد للعمال األملان عابري الحدود.
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة
www.ogbl.lu

LCGB 27.3
تأسســت  LCGBفــي عــام  .1921وهــي نقابــة العمــال املســيحيين التــي تســتند
أنشــطتها علــى العقيــدة االجتماعيــة املســيحية LCGB .هــو اتحــاد تمثيلــي علــى
املســتوى الوطنــي ،وهــذا يعنــي أنــه يعمــل فــي كل قطــاع مــن قطاعــات االقتصــاد
الوطنــي ويتمتــع بســلطة إبــرام اتفاقــات املفاوضــة الجماعيــة .واملنظمــة التابعــة ل
 LCGBالتــي تنشــط فــي القطــاع املالــي هــي Syndicat des Employés du Secteur
.)Financier (SESF
 LCGBهــو عضــو فــي االتحــاد األوروبــي للنقابــات ( )ETUCواالتحــاد الدولــي لنقابــات
العمــال .وكمــا هــو الحــال فــي مكتــب  ، OGBLينشــط هــذا املكتــب علــى مســتوى
“ ”Grande Régionداخــل األمانــة األوروبيــة املشــتركة ،ويشــارك فــي أعمــال املجلــس
Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental (http://www.secec.lu/) and the “Plate.”forme syndicale de la Grande Région
يبلغ عدد أعضاء LCGB

حوالي  42,000شخص.

يقــع مقــر  LCGBفــي مدينــة لوكســمبورغ .وللمركــز أيضــا مكتبــان لهمــا أهميــة
إقليميــة  -إحداهمــا فــي  Ettelbruckواآلخــر فــي  - Esch-sur-Alzetteوفــي األقســام
املحليـ�ة مـ�ن مـ�دن مختلفـ�ة فـ�ي البلـ�د( (�Wiltz, Dudelange, Differdange and Wasser
.)bilig
يعتبــر  LCGBحركــة جماهيريــة شــكلها العمــال الذيــن أنشــأوا الهيــاكل الالزمــة للدفــاع
عــن مشــاكلهم علــى املســتوى الوطنــي وفــي الشــركات ذات الصلــة .وهــذا يعنــي أن
 LCGBيعمل على عدة مســتويات :في الشــركات واملؤسســات العامة والسياســة،
وعلــى الصعيــد الدولي.
يمكــن للعديــد مــن فئــات النــاس أن تصبــح أعضــاء فــي النقابــة العماليــة :LCGB
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الحرفيــون واملوظفــون واملوظفون الرئيســيون واملوظفون املدنيــون وغيرهم .وعالوة
علــى ذلــك ،يوجــد لــدى  LCGBهيــاكل خاصــة لشــؤون املــرأة وللشــباب واملتقاعديــن
واألجانــب الذيــن يعيشــون فــي لوكســمبورغ والبلجيكيــون واألملــان الذيــن يعملــون
فــي لوكســمبورغ ويقيمــون فــي بلدانهــم.
وبصــرف النظــر عــن مــا يســمى الهيــاكل الخاصــة ،وينقســم هــؤالء األعضــاء أيضــا إلــى
عــدة فــروع مهنيــة (الخدمــات املصرفيــة ،والخدمــات الصحيــة ،والنقــل ،والتجــارة الــخ).
وعــاوة علــى ذلــك ،يتــم تقســيم أعضــاء  LCGBإلــى الهيــاكل اإلقليميــة واملحليــة.
علــى ســبيل املثــال ،يتكــون  LCGBمــن مــا ال يقــل عــن  51مــن األقســام املحليــة.
ويعمل املوظفون الدائمون كل يوم للدفاع عن مصالح األعضاء
 LCGBقــام بأكثــر مــن  300اتفــاق جماعــي .وفــي كل عــام ،تســتخدم هــذه النقابــة
املالييــن مــن أموالهــا ملســاعدة أعضائهــا علــى الدفــاع عــن حقوقهــم أمــام محاكــم
العمــل .ويضطلــع  LCGBبنشــاطات الضغــط علــى املســتوى السياســي.
أهــم هيئــة صنــع القــرار فــي  LCGBهــو مؤتمرهــا الوطنــي .يعقــد املؤتمــر كل خمــس
ســنوات .يتــم انتخــاب الرئيــس الوطنــي لــل  LCGBمباشــرة مــن قبــل هــذا املؤتمــر.
يعتبــر مجلــس النقابــات أهــم هيئــات صنــع القــرار بيــن املجلســين .ويمكنهــا أن تعقــد
فــي كل مــرة تتخــذ فيهــا قــرارات سياســية أو تنظيميــة هامــة وتجتمــع مرتيــن علــى
األقــل خــال هــذه الفتــرة.
وتقــرر اللجنــة املركزيــة املســائل السياســية الهامــة وتــؤدي النقابة من خــال املبادئ
التوجيهيــة لقــرارات مجلــس النواب واملجلس.
وتتولــى الســلطة التنفيذيــة للنقابــات مســؤولية الشــؤون اليوميــة وتنفــذ قــرارات
اللجنــة املركزيــة.
وتشــرف لجنــة رقابيــة مســتقلة علــى تطبيــق النــص الدســتوري ل  LCGBولهــا أيضــا
ســلطة الســيطرة علــى الوســائل والنشــاطات املاليــة للنقابــة العماليــة.
كمــا هــو الحــال فــي مكتــب  ، OGBLيقــدم  LCGBمجموعــة كاملــة مــن الخدمــات
ألعضائــه (انظــر تفاصيــل خدمــات النقابــات العامــة فــي نهايــة هــذا الفصــل) بمــا فــي
ذلــك املنشــورات .ومــن بيــن هــذه املنشــورات أدلــة موجهــة إلــى العمــال عبــر الحــدود
( )Frontaliersمــن فرنســا وأملانيــا وبلجيــكا ،ودليــل إجــازة األمومــة وإجــازة الوالديــن،
دليــل مكافحــة الغوغــاء ،وأدلــة ماليــة .ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه املنشــورات
يرجــى زيــارة موقعهــا علــى االنترنــت أو االتصــال ب  LCGBمــن خــال موقعهــا علــى
االنترنــت.www.lcgb.lu :
وقبــل كل شــيء ،يقــارب املجلــس بيــن العالقــات مــع التركيز على املناقشــات البناءة
ويســعى إلــى معالجــة العالقــات مــن خــال االتصــال امللمــوس والفعــال والشــخصي.
لألطــراف املهتمــة باالتصــال ب  LCGBبشــكل مباشــرة يؤجــى االتصــال علــى:
)Phone: (+352) 49 94 24-222 (central phone number
Fax: (+352) 49 94 24-249
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Email: infocenter@lcgb.lu Email: info@lcgb.lu www.lcgb.lu
Luxembourg office
Phone: (+352) 49 94 24-1
Fax: (+352) 49 94 24-49
Address: 11, rue du Commerce L-1351 Luxembourg
املكاتب مفتوحة يوميا من الساعة  8.30صباحا إلى الساعة 12.00
ظهرا ومن الساعة  1.00بعد الظهر إلى الساعة  5.00مساء (مغلق
بعد ظهر األربعاء)
Counseling Service for cross-border commuters (Frontaliers) can be found
by contacting:
French cross border workers (Frontaliers français): 1, place Marie-Louise
F-57100 Thionville
Phone: Vilasi Paola (+33) 3 82 86 40 70
املكاتب مفتوحة يوميا من الساعة  8.30صباحا إلى الساعة  12.00ظهرا ومن
الساعة  1.00بعد الظهر إلى الساعة  5.00مساء (مغلق بعد ظهر األربعاء)
German cross border workers (German Grenzgänger): Schönbornstrasse, 1
D-54295 Trier

الثالثاء والخميس 10 :صباحا  4 -مساء
Phone: Stolp Uschi (+49) 651 46 08 76 41
(+49) 6519 91 41 307

Fax: (+49) 651 46 08 76 42, (+49) 6519 38 23 11
Saarbrücker Allee 23, D-66663 Merzig
Phone: Caroline Fischer (+49) 6861 93 81 778
Fax: (+49) 6861 93 81 785
الثالثاء 9.00 :صباحا  12.00 -ظهرا  1.00 /مساء  4 -مساء

ALEBA 27.4
وقد تأســس اتحاد ALEBA (Association Luxembourgeoise des Employés de Banque
 )et Assuranceفــي عــام  ،1918كنتيجــة ألقدميتــه ،يســتفيد  ALEBAمــن تقليــد طويل
ال مثيــل لــه فــي القطــاع املالــي .وباعتبارهــا اتحــادا نقابيــا مســتقال ،فــإن جذورهــا تعــود
إلــى موظفــي املؤسســات املاليــة وشــركات التأميــن والقطاعــات ذات الصلــة الذيــن
يريــدون أن يكــون لهــم نقاباتهــم الخاصــة.
وتؤمن  ALEBAبالهيكلية الشفافة وتعتمد على استقالليتها السياسية
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واإليديولوجية للعمل بحرية ،بغض النظر عن أي أحزاب سياسية ،للدفاع عن املصالح
املشروعة للشركات التابعة لها دون أي قيود .شعار  ALEBAهو التكيف باستمرار
ملواجهة العواقب املحتملة والظروف الجديدة الناجمة عن بيئة العمل التي هي
في التغيير الدائم .وهدفها هو ضمان التوزيع العادل واملنصف لثمار العمل.
تضــم  ALEBAأكثــر مــن  14،000عضــو .وهــي تنتمــي إلــى العديــد مــن النقابــات األخــرى
املحــدودة التركيــز فــي “ ”La Fédération syndicale ALEBA/UEP-NGL-SNEPالــذي
يضــم مــا مجموعــه أكثــر مــن  20،000عضــو .كماتمتلــك  ALEBAتمثيــا وطنيــا محــددا
فــي القطــاع املالــي.
فــي االنتخابــات االجتماعيــة لعــام  ،2013أكــدت  ALEBAعلــى موقعهــا كرقــم واحــد
فــي القطــاع املالــي ،وحصلــت علــى نحــو  ٪65مــن األصــوات فــي القطــاع املالــي.
املكتب التنفيذي (األعضاء):

Schneider Jim
1st Vice President Foyer Assurances
Phone: 43743-3083
jean-marie.schneider@foyer.lu

Scolati Roberto
President
Banque de Luxembourg
Phone: 49924-3804
roberto.scolati@bdl.lu

Steichen Gilles
Vice President State Street
Phone: 464010-267
gsteichen@statestreet.com

Hoeltgen Christian
Vice President
KBL epb
Phone: 4797-3917
christian.hoeltgen@kbl-bank.com

Rolan Christnach

Back Alain
Treasurer Gen. ING
Phone: 44991-554
alain.back@ing.lu

Mendolia Roberto Assessor Clearstream
Phone: 2433-6830
roberto.mendolia@clearstream.com

Collin Patrice

Assessor
Lalux Assurance
Phone: 47 61 62 68
roland.christnach@lalux.lu

Assessor
SGBT
Phone: 479311-259
patrice.collin@socgen.com
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Mertz Laurent General Seretary
KBL epb
Phone: 47 97 2744
laurent.mertz@kbl-bank.com

Terzer Marc
Assessor
BIL
Phone: 4590-2069
marc.terzer@bil.com

Birmann Martine
Assessor
BIL
Phone: 2459-5646
Martine.birmann@bil.com

:)مكتب االتحاد (األعضاء
Antunes Vera
Carvalho Sandra

سكرتارية

التواصل و التخطيط

Goncalves Eduardo

سكرتارية

Munchen Yves شؤون قانونية
Federici Michaël
Valente Rui

شؤون قانونية

شؤون قانونية

Petrosillo Maria

تنسيق

Walisch Felix تنسيق
Mendes Patrick

التخطيط

 الحصول على مزيد من. هم تحت تصرف أعضائهاALEBA أعضاء مكتب النقابة في
:املعلومات أو املساعدة املطلوبة
:)مكتب االتحاد (األعضاء
Phone : (+352) 223 228-1
Fax: (+352) 223 203
E-

mail: info@aleba.lu

www.aleba.lu
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 27.5الخدمات العامة التي تقدمها جميع
النقابات ألعضائها
تقــدم جميــع النقابــات املشــار إليهــا أعــاه الخدمــات التاليــة إلــى األعضــاء الذيــن
يدفعــون رســوم العضويــة:
·املعلومــات والتفســيرات املتعلقــة بحقــوق الجميع في شــركاتهم ،والتعامل
بشــكل خــاص مــع التنفيــذ الصحيــح للنصــوص القانونيــة الســارية (قانــون
العمــل ،واالتفاقــات الجماعيــة ،ومــا إلــى ذلــك)
·ضمــان تحســين الحالــة االجتماعيــة مــن خــال عمــل املندوبيــن ،ومجالــس
العمــل املشــتركة ،واللجــان التفاوضيــة ،واالتفاقــات لجماعيــة ،ولجــان التمثيــل
املتســاوي ،ودائــرة املوظفيــن ،ومــا إلــى ذلــك.
·املشــورة القانونيــة املجانيــة فــي مســائل قانون العمل واالتفاقــات الجماعية
والتأمين االجتماعي
توفــر محــام يقــدم خدماتــه علــى أســاس الشــروط املنصــوص عليهــا فــي القواعــد
الداخليــة للنقابــة
·إمكانيــة الوصــول إلــى التأميــن املتبــادل لالتحــاد ،كمــا تعتــرف بــه الدولــة،
واالنضمـ�ام الحـ�ر لـ�ه ،ممـ�ا يسـ�مح ألعضـ�اء النقابـ�ة بااللتـ�زام  ب “�Caisse Médi
”co-Chirurgicale Mutualiste
·الدعــم فــي حالــة املــرض الطويــل أو العجــز ،ومــا إلــى ذلــك ،مــن خــال التأميــن
املتبــادل لالتحاد
·اشتراك مجاني لنشرات االتحاد الدورية
·تنظيم دورات تدريبية باستمرار إلعداد أعضاء للعمل كمندوبين املوظفين
·تنظيــم دورات إعالميــة لألعضــاء بشــأن مواضيــع محــددة (مثــل اإلقــرارات
الضريبيــة).
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الفصل 28
التعويضات وأفضل
املمارسات
419

28.1

نظرة عامة

يغطي هذا الفصل املزايا والتعويضات لنشاطين رئيسيين:
·سياسة املزايا التعويضات
·أنشطة الرواتب.

 28.1.1سياسة املزايا والتعويضات
تعتبــر إدارة التعويضــات واملزايــا جــزءا أساســيا مــن إدارة املوظفيــن .مــن الناحيــة
االقتصاديــة ،فإنــه يؤثــر بشــكل كبيــر علــى تكاليــف إدارة الشــركة.
مــن وجهــة نظــر املوظــف فــان مشــاكل التعويضــات واملزايــا يمكــن أن تؤثــر بشــكل
ســلبي جــدا .علــى النقيــض مــن ذلــك فــان الدوافــع اإليجابيــة الرئيســية لتخصيــص
الطاقــة لشــركة قــد تختلــف بيــن األفــراد ولكــن تشــير بشــكل أساســي إلــى:
·مضمون العمل
·العالقات مع الزمالء
·صورة الشركة  /املنظور
·مستقبل العمل ،بما في ذلك إمكانيات التطوير الوظيفي
مــن املعــروف أن املوظــف الــذي يحصــل علــى حزمــة تعويضــات جيــدة ليــس بالضــرورة
أن يكــون موظفــا أفضــل .إن األثــر التحفيــزي املرتبــط بزيــادة الراتــب يتالشــى بعــد بضعــة
أشــهر ،وعــادة قبــل وقــت طويــل مــن الراتــب التالــي .ويمكــن ملجموعــة التعويضــات
الجيــدة أن تزيــد مــن الدوافــع لفتــرات قصيــرة مــن الوقــت ،ولكنهــا نــادرا مــا تكــون
أهــم عامــل دافعــي إيجابــي .فــي الوقــت نفســه ،فمــن الواضــح أن حزمــة التعويضــات
الســيئة يمكــن أن يكــون ســببا علــى املــدى الطويــل مــن انخفــاض الدافــع .وإذا شــعر
املوظفــون بأنهــم يعاملــون معاملــة غيــر عادلــة ،أو كانــوا غيــر متأكديــن مــن حصولهــم
علــى راتبهــم فــي الوقــت املحــدد او انــه ســيتم احتســابه بشــكل صحيــح .هــه القضايــا
يتــم توليتهــا اهتمامــا كبيــرا بــدال مــن االهتمــام بتطويــر الشــركة .التعويــض املناســب
ضــروري للمحافظــة علــى ديمومــة املوظفيــن.
ولذلــك ،يجــب علــى مديــر التعويضــات والفوائــد مراقبــة اتجاهــات الســوق بشــكل دائــم
وكذلــك توقعــات املوظفيــن .وترتبــط هــذه االتجاهــات والتوقعــات ارتباطــا مباشــرا
بالتطــورات االجتماعيــة والسياســية والفلســفية األخــرى .االتجــاه العــام فــي الســنوات
العشــر األخيــرة هــو أن املوظفيــن يبحثــون عــن التخصيــص أو الفرديــة فــي حــزم
التعويضــات .هــذا مــن بيــن أمــور أخــرى ،واضحــة فــي “ ”Cafeteriaللمعاشــات التقاعديــة.
مــن جهــة أخــرى فــان الشــركات تغــب فــي أن تدفــع أقــل للعوامــل املوضوعيــة مثــل
ســنوات الخدمــة أو الوضعيــة العامــة او للمســاهمة الشــخصية .وبعبــارة أخــرى ،ترغــب
الشــركات فــي ربــط األجــر بــاألداء .كنتيجــة لــكل ذلــك فانــه مــن الضــروري إبقــاء املرتبات
األساســية تحــت الســيطرة وزيــادة الجــزء املتغيــر مــن مجموعــة التعويضــات.

 28.1.2مشاكل الرواتب
مشــاكل الرواتــب تشــكل أكثــر مــن مجــرد قضيــة فنيــة .ويؤثــر ســوء إدارة الرواتــب تأثيرا
ســلبيا علــى املوظفيــن وقــد يــؤدي أيضــا إلــى فرض غرامــات أو إجراءات فــي املحكمة.
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ويتعيــن إيــداع الراتــب الصافــي فــي الحســاب املصرفــي للموظــف مــرة واحــدة فــي
الشــهر قبــل نهايــة الشــهر .إذا لــم يكــن بشــكل منتظــم ،فمــن املستحســن أن يحــدث
فــي نفــس التاريــخ كل شــهر .ويجــب أن يصــدر إعــان الضمــان االجتماعــي كل شــهر مــع
دفــع االشــتراكات املترتبــة علــى ذلــك وينطبــق الشــيء نفســه علــى الضرائــب .يجــب
طلــب قســائم الغــداء ،إذا تــم اســتخدامها ،وتوزيعهــا .ومــن الضــروري أيضــا الحصــول علــى
معلومــات صحيحــة عــن متطلبــات شــركات التأميــن ذات الصلــة.

28.2

املتطلبات القانونية في لكسمبورغ

تخضــع التعويضــات فــي لكســمبورغ لقواعــد محــددة ،يتــم تحديدهــا علــى مســتويات
مختلفــة.
وينص القانون على ما يلي:
·الحــد األدنــى للراتــب الشــهري اإلجمالــي .فــي  1ينايــر  ،2014زاد الحــد األدنــى
لألجــور علــى النحــو التالــي (املؤشــر :)775-17
العمر

الراتب الشهري

املعدل للساعة

فوق  18عام

يورو 1,921.03

يورو 11.1042

بين  17و  18عام

يورو 1,536.82

يورو 8.8834

بين  15و  17عام

يورو 1,440.77

يورو 8.3282

باإلضافــة إلــى املبالــغ املبينــة فــي الجــدول ،يوجــد حــد أدنــى مــن األجــر القانونــي
للعمــال ذوي املهــارة العاليــة و يبلــغ  2،305،05يــورو.
و تحســب اشــتراكات الضمــان االجتماعــي علــى أســاس الراتــب اإلجمالــي (بحــد أقصــى
يعــادل خمســة أضعــاف الراتــب األدنــى (أي  9،605،13يــورو ،املؤشــر  .))775،17وتســاوي
هــذه املســاهمات  12.45%مــن املرتــب اإلجمالــي للموظــف وتتــراوح بيــن  % 12.78و
 14.93%بالنســبة لصاحــب العمــل و ذلــك حســب لقطــاع النشــاط التجــاري.
يتم دفع الراتب الشهري  12مرة في السنة.
يتــم احتســاب االســتقطاع الضريبــي وفقــا لإلشــارة الصــادرة عــن الســلطات الضريبيــة
بخصــوص الضريبيــة الفرديــة
تــزداد تكلفــة املعيشــة وفقــا ملؤشــر األســعار الــذي يحســبه  .STATECكل زيــادة فــي
تكلفــة املعيشــة تتــم بنســبة الزيــادات .2.5٪
وقد تنص على ما يلي:
ارتفاع الحد األدنى لألجور ملختلف أنواع الوظائف
قسائم الغدا
بدالت أخرى
املكافآت
إلخ.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز للشركة اتخاذ قرار أو املوافقة على:
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تأمين املعاش  /الوفاة  /العجز
·قروض الرهن العقاري  /املستهلك
·تأمين املستشفيات
·إلخ.

 28.3التعويضات والفوائد
 28.3.1تحديد الراتب
تحديد الراتب يتم بناء على مزيج من العديد من القيود والتوقعات املختلفة.
الســوق الخارجيــة :وهــذا يشــير إلــى مــا هو االســتحقاق .اعتمادا على وظيفــة ،قد تكون
الســوق الخارجيــة مختلفــة .بالنســبة لبعــض الوظائــف ،ويرتبــط ذلــك بالبلــد ،فــي حيــن
علينــا أن ننظــر إلــى اســتطالعات مــن بلــدان مختلفــة للعثــور علــى أفضــل تقييــم .ويتــم
الحصــول علــى بيانــات الســوق الخارجيــة عــن طريــق اســتقصائات تقــوم بهــا شــركات
متخصصــة مختلفــة فــي البلــدان املعنيــة .وتســتخدم بيانــات الســوق الخارجيــة أساســا
إلعطــاء مبــادئ توجيهيــة واســعة النطــاق بشــأن النطــاق الــذي ينخفــض فيــه عــادة
الدفــع لوظيفــة محــددة .ويتــم اســتخدامه لهدفيــن:
·للتأكــد مــن أن املوظــف لــن ينجــذب بســهولة مــن قبــل شــركة أخــرى علــى
أســاس حزمــة التعويضــات.
·للتأكد من أن الشركة ال تدفع أكثر مما هو مبرر اقتصاديا لوظيفة معينة.
الســوق الداخليــة :علينــا أن نقــدم تعويــض واضــح ،متســق ومبــرر .عنــد مقارنــة الوظائف
املكافئــة ،بحيــث يكــون التعويــض عادل.
توقعــات الشــركة :مــن أجــل حمايــة مصالــح املســاهمين ،فــإن الشــركة ال ترغــب فــي
دفــع أكثــر مــن الــازم للموظــف .مــن ناحيــة أخــرى ،وبشــكل رئيســي فــي صناعــة
الخدمــات ،الشــركة تعتمــد علــى املعرفــة واملدخــات مــن موظفيهــا .فــإذا تركــوا
الشــركة ،تفقــد الشــركة املعرفــة التــي تغــذي إنتاجيتهــم وأي اســتثمارات تتــم
للموظــف للحصــول علــى هــذه املعرفــة .ولذلــك مــن الضــروري تزويــد املوظفيــن
ببرنامــج تعويضــات تنافســية لالحتفــاظ بهــم.
توقعــات الفــرد :هــذه عــادة مــا تكــون أعلــى مــن توقعــات الشــركة .وتجــدر اإلشــارة أيضــا
إلــى أننــا فــي لكســمبورغ غالبــا مــا نكــون فــي ســوق متزايــد الطلــب حيــث توجــد
فــرص عمــل أكثــر مــن املرشــحين فــي العديــد مــن مجــاالت االقتصــاد .مــن أجــل جــذب
املوظفيــن الذيــن يعملــون بالفعــل للشــركات األخــرى ،علينــا أن نقــدم أكثــر ممــا لديهم.
وال ينعكــس ذلــك بالضــرورة كزيــادة فــي املرتبــات.
الجانــب العاطفــي :التعويــض لــه تأثيــر عاطفــي هــام .وهــي تتعلــق بعامليــن مــن
العوامــل األساســية الدافعــة لألشــخاص :أوال ،يتعلــق األمــر «باألمــن» ،ألن ذلــك يحســن
ظــرف الحيــاة للموظفيــن وأســرهم .وثانيــا ،يتعلــق األمــر ب «عالقــة األشــخاص» ،ألنــه
يتيــح طريقــة محــددة للحيــاة .يجــب أن يأخــذ تحديــد الراتــب فــي االعتبــار هــذه الجوانــب
العاطفيــة ،والتــي تختلــف لــدى كل فــرد.
الخبــرات الشــخصية :اعتمــادا علــى وظيفــة العمــل والقطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة،
يمكــن لبعــض الخبــرات الســابقة للموظــف أن تكــون ذات قيمــة عاليــة فــي العمــل ،في
422

حيــن أن البعــض اآلخــر أقــل قيمــة.

 28.3.2اعتبارات أفضل املمارسات للتعويضات في
لوكسمبورغ – ممارسات دفع املكافأة
تشــمل بعــض اتفاقــات العمــل الجماعيــة الحــد األدنــى مــن العــاوات املرتبطــة بمعاييــر
مختلفــة قابلــة للقيــاس ،مثــل نوعيــة الوظائــف أو ســنوات الخدمــة .وتأخذ فئــة الوظائف
فــي االعتبــار التأثيــر الشــخصي علــى األعمــال التجاريــة ،وبالتالــي ،قــد تؤثــر علــى حجــم
املكافــأة وتشــمل وظائــف خــارج نطــاق  .CLAعــدد ســنوات العمــل فــي الشــركة يفقــد
تأثيــره علــى حجــم املكافــأة .واالتجــاه هــو أن الشــركات ترغــب فــي دفــع ثمــن األداء
وتجنــب األداء الســيئ ،أو تخفيــض مكافآتهــم ،حتــى بعــد ســنوات عديــدة مــن الخدمــة.
كمــا أن املوظفــون يرغبــون فــي أن يكونــوا أكثــر القــدرة علــى التنقــل بحيــث ال يعاقبــون
علــى هــذا التنقــل.
وتعطــى العــاوات للموظفيــن علــى شــكل مكافــآت غيــر دوريــة وتخضــع لضريبــة الدخل
والشــتراكات الضمــان االجتماعــي كإيــرادات مرتبــات .ومــن الناحيــة العمليــة ،ســتعوض
املكافــآت غيــر الدوريــة معــدل الضريبــة الهامشــي لدافــع الضرائــب ومعــدالت الضمــان
االجتماعــي للمكافــآت غيــر الدوريــة (أي  ٪12.45للموظــف وبيــن  ٪12.78و٪14.93
لصاحــب العمــل ،وذلــك حســب قطــاع النشــاط).
الشــركات التــي تأخــذ أفضــل املمارســات بعيــن االعتبــار أفضــل تقــدم مكافــآت تتــراوح
بيــن راتــب شــهر واحــد و ٪50مــن الراتــب األساســي الســنوي (األجــر).

 28.3.3قسائم الغداء
قســائم الغــداء التــي يمنحهــا صاحــب العمــل ملوظفيــه ليســت خاضعــة للضريبــة
بالكامــل .فقــط جــزء صغيــر مــن كل قســيمة غــداء يخضــع للضريبــة ( 2.80يورو لقســيمة
بقيمــة  8.40يــورو كحــد أقصــى ،والفــرق معفــى تمامــا) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
قســائم الغــداء معفــاة مــن جميــع اشــتراكات الضمــان االجتماعــي .القيــود املفروضــة
علــى هــذا النظــام هــي أنــه يمكــن إعطــاء قســيمة غــداء واحــدة فقــط لــكل موظــف
ولــكل يــوم عمــل :قســائم الغــداء صالحــة فقــط فــي Grand Duchy of Luxembourg
فــي حيــن أن العديــد مــن املوظفيــن يعيشــون فــي البلــدان املحيطــة بهــا ،كمــا أنهــا
تســتخدم مــن حيــث املبــدأ فقــط لدفــع ثمــن الوجبــات املأخــوذة خــال أيــام العمــل.
هذا يعتبر تعويض املوظف من خالل أفضل املمارسات.

 28.3.4شركات السيارات
إن توفير سيارات تابعة للشركة عادة ما يكون جزءا من التعويض لإلدارة العليا.
وإمكانية استخدام املوظف لسيارة الشركة ألغراض خاصة تولد فائدة عينية تخضع
لضريبة الدخل واشتراكات الضمان االجتماعي .وينبغي عادة تقييم الفائدة الخاضعة
للضريبة بالرجوع إلى مستوى األميال الخاصة وتكلفة الكيلومتر للسيارة (يجب
تسجيل األميال الخاصة في دفتر البيانات) .وفي ظل ظروف معينة ،يمكن أيضا
تحديده وفقا لطريقة املبلغ املقطوع .وتحدد الفائدة الشهرية الخاضعة للضريبة
اإلجمالية بنسبة  ٪1.5من سعر شراء السيارة الجديدة (بما في ذلك امللحقات
وضريبة القيمة املضافة) ،بغض النظر عن التكلفة الحقيقية التي يتكبدها صاحب
العمل .املساهمات الشخصية املحتملة من قبل املستفيد هي خصم الضرائب،
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ضمن حدود معينة .كما تستخدم طريقة املبلغ اإلجمالي لتحديد اشتراكات الضمان
االجتماعي التي تخضع لها االستحقاقات.
هذا يعتبر تعويض املوظف من خالل أفضل املمارسات.

 28.3.5نظم املعاشات التقاعدية املهنية
يوفــر املعــاش التقاعــدي الحكومــي فــي لكســمبورغ للعمــال معاشــا تقاعديــا
يتفــاوت تبعــا لطــول فتــرة العمــل ومســتوى املرتــب خــال هــذه الفتــرة.
وبالنســبة للعمــال الذيــن يقــل دخلهــم عــن الحــد األدنــى للضمــان االجتماعــي (أي
 9،605.13يــورو فــي الســنة ،املؤشــر القياســي  ،)775.17فــإن املعــاش الســنوي قــد
يصــل إلــى نســبة بديلــة تبلــغ  ٪71فــي مهنــة كاملــة ( 40ســنة) .وســتنخفض هــذه
النســبة بشــكل ملحــوظ بالنســبة للموظفيــن الذيــن يتقاضــون راتبــا إجماليــا يتجــاوز
ســقف الضمــان االجتماعــي .ولذلــك ،فــإن عــددا متزايــدا مــن الشــركات يوفــر ملوظفيهــا
االســتفادة مــن نظــام املعاشــات التقاعديــة املهنيــة.
هذا يعتبر أحد مشاكل أفضل املمارسات.
وهناك عدة طرق لبناء نظام للمعاشات التقاعدية املهنية:
املســاهمة املحــددة :يدفــع صاحــب العمــل نســبة مئويــة ثابتــة مــن الراتــب لصنــدوق
تقاعــد أو شــركة تأميــن .ويتولــى الصنــدوق ،أو شــركة التأميــن ،مســؤولية ضمــان أن
تحقــق هــذه املســاهمات أرباحــا علــى مــر الســنين .وميــزة هــذا النظام هي أن الشــركة
تحــدد تكلفتهــا بوضــوح .والعيــب هــو أن املوظــف ال يعــرف مســبقا مقــدار الفائــدة فــي
ســن املعــاش التقاعــدي باملقارنــة مــع راتبــه النهائــي.
االســتحقاقات املحــددة :يدفــع صاحــب العمــل نســبة مئويــة محددة من الراتــب النهائي
كمعــاش تقاعــدي .إن املبلــغ الفعلــي لنســبة املعــاش التقاعدي هو ســنة من ســنوات
خدمــة املوظــف .هــذا النظــام أصبــح أقــل اســتخداما مــن قبــل الشــركات ألنــه ليــس
مــن املمكــن الســيطرة علــى التكاليــف كمــا هــو الحــال تمامــا فــي خطــط املســاهمة
املحــددة ،لكنــه ال يــزال يســتخدم علــى نطــاق واســع فــي مجــاالت القطــاع الحكومــي
والقطــاع العــام مــن العمالــة ،وشــبه الحكوميــة والقطاعــات الــذي تشــمل املنظمــات
الدولية.
باإلضافــة إلــى اســتحقاقات التقاعــد ،يمكــن أن يوفر نظام املعاشــات التقاعدية املهنية
أيضــا لألعضــاء تغطية الوفــاة والعجز:
·توفــر تغطيــة الوفــاة فوائــد باإلضافــة إلــى تلــك التــي تحكمهــا أحــكام الضمــان
االجتماعــي .ويعبــر عــن هــذه االســتحقاقات إمــا علــى شــكل رأس مــال يســاوي
أضعــاف املرتــب أو فــي شــكل أقســاط ســنوية لألرملــة  /األرمــل واليتامــى
فــي حالــة الوفــاة أثنــاء خدمــة املوظــف.
·توفــر تغطيــة العجــز مزايــا (رأس املــال أو املعــاش الســنوي) باإلضافــة إلــى تلك
التــي تحكمهــا أحــكام الضمــان االجتماعــي فــي حالــة العجــز الجزئــي أو الكلــي
فــي العمــل خــال فتــرة عمــل املوظــف لــدى صاحــب العمــل.
وتســتفيد مخططــات املعاشــات التقاعديــة املهنيــة ،املؤهلــة بموجــب قانــون
لكســمبورغ املــؤرخ  8يونيــه  ،1999مــن املعاملــة الضريبيــة والضمــان االجتماعــي
املواتيــة:
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·تخضــع اشــتراكات صاحــب العمــل لضريبــة اســتقطاع بنســبة  ،٪20تشــمل
ضريبــة نهائيــة يدفعهــا ويتحملهــا صاحــب العمــل.

·املســاهمات الشــخصية للموظــف هــي ضريبــة قابلــة للخصــم تصــل إلــى 1200
يــورو فــي الســنة.
·وتعفــى املســاهمات مــن اشــتراكات الضمــان االجتماعــي العاديــة باســتثناء
مســاهمة اإلعالــة ()%1.4؛ و
·وتعفــى إعانــات التقاعــد مــن ضريبــة الدخــل فــي لكســمبورغ (فيمــا يتعلــق
بســكان لوكســمبورغ).

 28.3.6دعم فوائد القروض /فائدة منخفضة او منعدمة على
القرض
تنطبــق إعانــة الفوائــد املقدمــة مــن رب العمــل عندمــا يقــدم صاحــب العمــل دعمــا
ماليــا لرســوم الفائــدة املتعلقــة بقــرض اســتخدمه املوظــف مــع كيــان ثالــث .ويجــوز
لصاحــب العمــل أيضــا أن يمنــح بشــكل مباشــر قرضــا ملوظفــه ،إمــا بــدون أي فائــدة أو
بســعر فائــدة منخفــض (أي أقــل مــن  -%2املعــدل املرجعــي املطبــق اعتبــارا مــن عــام
 2013فصاعــدا).
وكال االســتحقاقين مؤهليــن كدخــل عمــل خاضــع للضريبــة ويعفــى مــن الضرائــب
بمبلــغ يصــل إلــى  3000يــورو لقــروض الرهــن العقــاري للحصــول علــى اإلقامــة
الرئيســية ومــا يصــل إلــى 500يــورو للقــروض الشــخصية األخــرى .وتضاعــف هــذه
املبالــغ املعفــاة مــن الضرائــب بالنســبة لدافعــي الضرائــب املتزوجيــن الذيــن يخضعــون
للضرائــب بشــكل مشــترك ودافعــي الضرائــب الوحيديــن مــع األطفــال املعاليــن.
وتعفى املزايا املذكورة أيضا من اشتراكات الضمان االجتماعي.

 28.3.7إقامة مجانية
عــادة يجــب تحديــد االســتحقاق الشــهري الخاضــع للضريبــة الناتــج عــن الســكن و الــذي
يوفــره صاحــب العمــل بالنظــر إلــى التكاليــف التــي يتحملهــا صاحــب العمــل فعــا (أي
اإليجــار وجميــع الرســوم املتنوعــة مثــل املرافــق).
مــن الناحيــة العمليــة ،تســتخدم عمومــا طريقــة تقديــر املبلــغ املقطــوع (بشــروط
معينــة) .ثــم تحــدد االســتحقاقات بنســبة  % 75مــن اإليجــار الــذي يدفعــه صاحــب العمــل.
وفــي حالــة قيــام صاحــب العمــل بتوريــد األثــاث ،يجــب زيــادة االســتحقاق املحــدد وفقــا
للقواعــد املذكــورة أعــاه بنســبة  10فــي املائــة.
وتخضــع اإلعانــة الخاضعــة للضريبــة املســتمدة مــن املســاكن املقدمــة مــن أربــاب
العمــل أيضــا إلــى اشــتراكات الضمــان االجتماعــي.

 28.3.8خطة خيار األسهم
أي فائدة مستمدة من األسهم ،تمنح مجانا للموظفين ،يشكل فائدة خاضعة
للضريبة العينية .و يتم اتباع املنهج الضريبي والضمان االجتماعي املنطبق على
هذه االستحقاقات ،فضال عن وقت دفع الضرائب ،و التي تعتمد على نوع الخيارات
املمنوحة:
·إن املنافــع املســتمدة مــن الخيــارات املشــروطة أو غيــر القابلــة للتــداول (أي
الشــروط التــي يتعيــن الوفــاء بهــا للموظفيــن املشــاركين للحصــول علــى
حقــوق مكتســبة ملمارســة خياراتهــم) تخضــع للضريبــة عند ممارســة الخيارات.
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وهــي تســاوي الفــرق بيــن القيمــة الســوقية العادلــة لألســهم األساســية عنــد
االســتخدام وســعر اإلضــراب الــذي يدفعــه املوظفــون ،وتخضــع ملعــدالت ضريبــة
الدخــل املتدرجــة ومســاهمات الضمــان االجتماعــي
والفوائــد املســتمدة مــن الخيــارات القابلــة للتــداول وغيــر القابلــة للنقــض (أي الخيــارات
التــي يكتســبها املوظفــون بشــكل مؤكــد عنــد منحهــا دون أي شــروط إضافيــة مرفقة)
خاضعــة للضريبــة اعتبــارا مــن تاريــخ املنــح .وهــي تســاوي الفــرق بيــن القيمة الســوقية
العادلــة للخيــارات وســعر الشــراء املدفــوع مــن قبــل املوظفيــن ،إن وجــد .فيمــا يتعلــق
بالخيــارات غيــر املدرجــة ،يجــب تحديــد القيمــة الســوقية العادلــة للخيــارات علــى أســاس
الطريقــة املاليــة .وفــي حالــة عــدم وجــود طريقــة ماليــة ،يمكــن تحديــد الفائــدة الخاضعة
للضريبــة إلــى  ٪17.5مــن قيمــة األســهم األساســية .ويخضــع االســتحقاق املذكــور
ملعــدالت ضريبــة الدخــل التدريجيــة واشــتراكات الضمــان االجتماعــي.
إن املكاســب اإلضافيــة املســتمدة مــن بيــع األســهم( أي الفــرق بيــن ســعر بيــع
األســهم وســعر االســتحواذ ) مؤهلــة لتصبــح أربــاح رأســمالية معفــاة مــن الضرائــب
فــي لكســمبورغ عندمــا تكــون األســهم محتفــظ بهــا ألكثــر مــن ســتة أشــهر أو تبــاع
فــي غضــون ســبعة أيــام بعــد ممارســة الخيــارات (علــى افتــراض أن الخيــارات قــد
عقــدت ألكثــر مــن ســتة أشــهر).

 28.3.9دعم التعليم والتدريب
إن أصحــاب العمــل األفضــل فــي لوكســمبورغ يضمنــون حصــول موظفيهــم علــى
التعليــم املســتمر كجــزء مــن ممارســات التوظيــف .وتختلــف هــذه االســتحقاقات
التعليميــة والتدريبيــة ولكنهــا تشــمل فــي كثيــر مــن األحيــان التدريــب املهنــي
أو التدريــب العملــي ،والتدريــب الخارجــي املمــول مــن الشــركة ،فضــا عــن ســداد
تكاليــف تدريــب املوظفيــن اســتنادا إلــى بعــض السياســات املعقولــة للوظيفــة.
وبقــدر مــا يمكــن اعتبــار هــذه الــدورات التدريبيــة ذات صلــة بالعمــل ،فإنهــا لــن تكــون
مؤهلــة كمزايــا هامشــية خاضعــة للضريبــة .وفــي ظــروف معينــة ،يجــوز لصاحــب
العمــل الــذي يمــول التعليــم وتدريــب موظفيــه االســتفادة مــن االئتمــان الضريبــي.

 28.3.10مشاكل تعويضات املغتربين
لتعييــن مرشــحين مؤهليــن تأهيــا مناســبا مــن خــارج لكســمبورغ ،قــد تكــون هنــاك
حاجــة إلــى عــدة مزايــا إضافيــة:
·تكاليف النقل
·السكن املؤقت خالل شهر أو شهرين
·بــدل االنتقــال .وأفضــل املمارســات هــي مبلــغ مقطــوع يســاوي املرتــب
اإلجمالــي لشــهر واحــد
·مساعدة إعادة التوطين
·معادلة الضرائب
·املساعدة االستشارية الضريبية
·الدعــم التربــوي .نظــام لوكســمبورغ املدرســي باللغــة الفرنســية واألملانيــة.
املــدارس األوروبيــة واألمريكيــة موجــودة
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·السكن املفروش من الشركة لفترات أقصر
ال يوجــد فــي قانــون ضريبــة الدخــل فــي لكســمبورغ أي أحــكام تتنــاول تحديــدا الضرائــب
املفروضــة علــى املغتربيــن .بيــد أنــه فــي بعــض الحــاالت ،يجــوز إعفــاء بعــض البــدالت
التــي تمنــح عمومــا (مثــل نفقــات النقــل) فــي ظــل ظــروف معينــة.

 28.3.11بطاقات االستنقاع
وهنــاك عــدد متزايــد مــن الشــركات التــي ترغــب فــي تحفيــز موظفيهــا وإرضائهــم
مــن خــال تقديــم مزايــا إضافيــة وغيــر عاديــة مثــل التخفيضــات فــي مجموعــة كبيــرة
ومتنوعــة مــن املتاجــر واملورديــن فــي لوكســمبورغ وحولهــا) مثــل العطــور وتذاكــر
الســينما واألنشــطة الرياضيــة واملالبــس وحدائــق الترفيــه ،الــخ) .غيــر أن تطويــر هــذه
الشــبكة مــن املزايــا داخليــا يســتغرق وقتــا طويــا.
يتيــح برنامــج مزايــا ( Sympassالــذي توفــره  ) Emresa S.Aللشــركات مــن أي حجــم
االســتعانة بمصــادر خارجيــة لهــذا النشــاط ،ويقــدم علــى الفــور مجموعــة كبيــرة مــن
الفوائــد ملوظفيهــا .ولــدى  Sympassحاليــا أكثــر من  785من الشــركاء ،ويقدم خصومات
فــي أكثــر مــن  30قطاعــا مــن األنشــطة بمــا في ذلــك الرياضــة ودور الســينما واألحداث
والتســوق والســفر واالتصــاالت والخدمــات املاليــة و الصحــة ومــا إلــى ذلــك.

28.4

معلومات التواصل
)Sympass (Emresa S.A.
6C Porte de France (Belval Plaza II) Appartement 391
L-4360 Esch/Alzette Phone: (+352) 26 17 32 1
Fax: (+352) 26 17 32 90
E-mail: info@sympass.lu
www.sympass.lu
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الفصل 29
بيئة العمل املحلية
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29.1

هيئة التوظيف املحلي ADEM

فــي يوليــه  ،2014كان مــا مجموعــه  370 400شــخص يعملــون فــي لكســمبورغ ،منهــم
 163 400مــن العمــال عابــري الحــدود .القــوى العاملــة فــي لوكســمبورغ هــي مــن ذوي
املهــارات العاليــة واملتخصصــة ،وأربــاح ســوق العمــل تأتــي مــن البيئــة متعــددة اللغــات
واملســتوى عــال مــن التعليــم فــي لوكســمبورغ والــدول املجــاورة.
وعلــى الرغــم مــن إنشــاء آالف الوظائــف كل عــام فــي لوكســمبورغ ،فقــد اســتمر
معــدل البطالــة فــي االرتفــاع فــي الســنوات األخيــرة ،وبلــغ  %7.3اعتبــارا مــن يوليــه
.2014
وبالتالــي ،فــإن وكالــة التوظيــف الوطنيــة ADEM (Agence pour le développement
 )de l’emploiتلعــب دورا حاســما فــي اســتمرار وتعزيــز نجــاح االتوظيــف لــكل مــن
املوظــف وصاحــب العمــل ،فــي لوكســمبورغ ADEM .التــي تخضــع لســلطة وزارة
العمــل والعمالــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،لديهــا ســبع وكاالت إقليميــة
فـ�ي لوكسـ�مبورغ   (�Diekirch, Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Lux- em
 )bourg-city, Wiltz and Wasserbilligتوفرخدمــات مصممــة خصيصــا للباحثيــن عــن
عمــل وأصحــاب العمــل.

29.2

الخدامات للباحثين عن العمل

من الذي يحق له التصنيف كباحث عن عمل؟

يمكــن ألي شــخص يســتوفي الشــروط الالزمــة ملمارســة األنشــطة املهنيــة فــي
لكســمبورغ أن يلتحــق فــي  ADEMبصفتــه باحــث عــن عمــل .مــن أجــل التســجيل
كباحــث عــن عمــل ،يجــب عليــك أن تأتــي شــخصيا إلــى وكالــة  ADEMذات الصلــة حيــث
ســيتم تعيينــك إلــى مســاعد التنســيب الخــاص والــذي ســوف يســاعدك خــال عمليــة
البحــث عــن عمــل بأكملهــا.
يمكــن للباحثيــن عــن عمــل االســتفادة مــن مجموعة واســعة مــن الخدمــات التي تهدف
إلــى دعمهــم فــي أكثــر الطــرق كفــاءة .التوجيهــات الشــخصية ،التصنيــف األفضــل،
واملتابعــة عــن قــرب ،كلهــا عوامــل هامــة.
تقدم  ADEMدعما مختلفا للباحثين عن عمل:
·املســاعدة بشــكل مســتمر فــي البحــث عــن عمــل  /معلومــات عــن الوظائــف
الشــاغرة الحاليــة.
·تقييم املهارات
·تقديم املشورة
·املساعدة في كتابة الطلب
·التحضير للمقابالت
·مساعدات التوظيف
·برامج التدريب
·التدريب املهني للشباب والكبار
·معلومات عن سوق العمل لوكسمبورغ.
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29.3

الخدمات لألصحاب العمل

أمــا بالنســبة ألصحــاب العمــل ،فقــد أنشــأت  ADEMفريقــا متخصصــا مــن املستشــارين
الذيــن يمثلــون مختلــف قطاعــات األعمــال والذيــن لديهــم معرفــة شــخصية وفهــم
كامــل للقطاعــات التــي يمثلونهــا.
وينطوي دور  ADEMعلى مساعدة أصحاب العمل في:
·نشر الوظائف الشاغرة
·البحث عن الباحثين عن عمل
·توظيف الباحثين عن عمل
·تدريب املتدربين والباحثين عن عمل
·استئجار العمال ذوي اإلعاقة
·استئجار عمال يستفيدون من قرار إعادة التوزيع الخارجي
·استئجار الشباب
·توظيف مواطني الدول الثالثة (تصريح العمل)
·حماية العمالة.
اإلعالن عن وظيفة شاغرة
تم تبسيط نظام إعالن الوظائف الشاغرة عن طريق إنشاء «دليل تشغيلي
للوظائف واملناصب» (يدعى  ،)ROMEمما يسهل عملية املطابقة .يمكن
ألصحاب العمل اإلعالن عن منصب شاغر في  ADEMمن خالل استكمال
النموذج الذي يمكن تحميله من املوقع  www.guichet.luوإرسالها إلى ADEM
عن طريق البريد اإللكتروني ،والبريد أو من خالل الفاكس.
يمكن ألصحاب العمل أيضا زيارة واحدة من سبع وكاالت إقليمية ل ADEM
حيث لديهم الفرصة للتحدث مع مستشار متخصص في قطاع أعمالهم والذين
يمكنه أن يساعد في تحديد الشخصية التي يبحثون عنها.

29.4

الحوافز املالية

 29.4.1ألصحاب العمل
ا .توظيف الشباب (عقد بدء العمل (contrat d’initiation à l’emploi (CIE
وال تخضــع  CIEلنفــس األحــكام التــي ينــص عليهــا عقــد العمــل التقليــدي ،علــى الرغــم
مــن أن عــدة أحــكام مــن قانــون العمــل ال تــزال قابلــة للتطبيــق (مثــل مــدة العمــل،
والعمــل يــوم األحــد ،ومــا إلــى ذلــك) .يتــم إنشــاء CIEعــادة ملــدة  12شــهرا (مــع
إمكانيــة التمديــد بنــاء علــى مبــررات الطلــب).
والهــدف مــن  CIEهــو ضمــان حصــول املســتفيد علــى تدريــب عملــي خــال ســاعات
العمــل مــن أجــل تيســير اندماجــه فــي ســوق العمــل .مــن أجــل توظيــف شــاب باحــث
عــن عمــل عــن طريــق  ، CIEيجــب علــى صاحــب العمــل تقديــم إعــان عــن منصــب شــاغر
إلــى  ، ADEMمعربــا عــن رغبتهــم فــي توظيــف باحــث عــن عمــل عــن طريــق  CIE؛
وصــف للمهــام التــي يتعيــن إنجازهــا؛ ملحــة عــن املرشــح املطلــوب (التعليــم والخبــرة
واملهــارات املطلوبــة).
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وفــي حالــة توفــر الباحثيــن عــن عمــل ،فــإن الهيئــة ســتقترح هــؤالء املرشــحين علــى
صاحــب العمــل .ويقــوم صنــدوق العمــل بســداد قيمــة صاحــب العمــل شــهريا خــال
األشــهر ال  12األولــى مــن تســجيل :CIE
· % 50مــن املرتــب األساســي ( % 65إذا كان الشــخص العامــل مــن الجنــس
الــذي يمثــل تمثيــا ناقصــا فــي قطــاع نشــاط صاحــب العمــل و  /أو فــي
املهنــة املعنيــة(
·جزء صاحب العمل من اشتراكات الضمان االجتماعي.
ب .دفع حافز لتوظيف باحث عن عمل عمره أكثر من  30عاما
ويمكــن ألصحــاب العمــل الذيــن يســتأجرون بصفــة دائمــة باحــث عــن عمــل يزيــد عمــره
عــن  30عامــا يســتفيد علــى إعانــات البطالــة فــي ذلــك الوقــت أن يحصلــوا علــى حافــز.
ويســدد صنــدوق العمــل  80فــي املائــة مــن املرتــب اإلجمالــي خــال األشــهر الثالثــة
األولــى مــن العقــد ،بمــا فــي ذلــك جزء صاحب العمل من اشــتراكات الضمــان االجتماعي
خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة.
ج .املسنين الباحثين عن عمل والعاطلين عن العمل بشكل دائم
ويجــوز ألربــاب العمــل الذيــن يســتخدمون عاطــا عــن العمــل لفتــرة طويلــة او قصيــرة
أن يســتردوا اشــتراكات الضمــان االجتماعــي املدفوعــة ،رهنــا بشــروط معينــة .يتــم رد
اشــتراكات الضمــان االجتماعــي إلــى صاحــب العمــل:
·ملــدة ســنتين مــن أجــل تعييــن شــخص عاطــل عــن العمــل ملــدة طويلــة يبلــغ
مــن العمــر  30عامــا أو أكثــر
·ملــدة ثــاث ســنوات للتعاقــد مــع شــخص عاطــل عــن العمــل يبلــغ مــن العمــر
 40ســنة أو أكثــر
·حتــى ســن التقاعــد لتعييــن شــخص عاطــل عــن العمــل يبلــغ مــن العمــر 45
عامــا علــى األقــل.
وفــي حالــة عقــد عمــل محــدد املــدة (ملــدة ال تقــل عــن  18شــهرا ومــا يصــل إلــى 24
شــهرا) ،ال تســدد االشــتراكات إال خــال فتــرة العقــد.
د .العمال املعاقون أو العمال ذوي القدرة املحدودة على العمل
يجــب علــى أصحــاب العمــل الذيــن يزيــد عددهــم عــن  25موظفــا تخصيــص نســبة معينــة
مــن الوظائــف للعمــال املعوقيــن.
وملســاعدة أربــاب العمــل علــى االمتثــال لهــذا الشــرط ،يمكــن للدولــة أن تتحمــل بعــض
التكاليــف املتكبــدة فيمــا يتعلــق بدفــع األجــور والتدريــب املهنــي وتكييــف محطــات
العمــل والوصــول املــادي إلــى العمــل والنقــل وتوفيــر املعــدات املهنيــة املالئمــة.
يمكن للدولة أن تغطي ما يلي:
·بيــن  ٪40و  ٪100مــن الراتــب اإلجمالــي ،بمــا فــي ذلــك جــزء صاحــب العمــل من
اشــتراكات الضمــان االجتماعــي إذا وضــع العامــل املعــاق فــي وظيفة عادية
· ٪100من الراتب اإلجمالي إذا وضع العامل املعوق في بيئة محمية
·جميــع أو جــزء مــن تكاليــف :تكييــف محطــات العمــل والوصــول إلــى مــكان
العمــل .وشــراء املعــدات املهنيــة واملــواد التدريبيــة للعامليــن املعوقيــن؛
التدريــب والنقــل إلــى مــكان العمــل
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·بــدل يومــي فيمــا يتعلــق باإلجــازة اإلضافيــة املمنوحــة للعمــال املعوقيــن (6

أيــام فــي الســنة).
·تأمين العمل
·ومــن أجــل حمايــة الوظائــف ومــن ثــم منــع التكــرار ،يســمح قانــون العمــل فــي
لكســمبورغ للشــركات باالســتفادة مــن مختلــف خطــط العمــل القصيــرة األجــل
 )chômage partielتبعــا لطبيعــة الصعوبــات التــي تواجههــا وتخضــع لشــروط
معينــة .ويهــدف برنامــج العمــل قصيــر األجــل بســبب االعتمــاد االقتصــادي
للشــركات التــي تواجــه صعوبــات اقتصاديــة بعــد فقــدان عميــل أو أكثــر مــن
عمالئهــا الرئيســيين أو بســبب الصعوبــات التــي يواجهــا عمالئهــا .إن أي عمــل
يســتفيد مــن العمــال لفتــرة قصيــرة بســبب التبعيــة االقتصاديــة يجــب ان ال
يوظــف أي موظفيــن زائديــن عــن الحاجــة ألســباب اقتصاديــة .تســدد الدولــة
األعمــال التجاريــة ل  ٪80مــن املرتبــات التــي يتلقاهــا املوظفــون عــادة
لســاعات غيــر نشــطة .ويقتصــر االســترداد علــى  % 250مــن الحــد األدنــى لألجور
االجتماعيــة .وال يــزال يتعيــن علــى الشــركة دفــع تكاليــف الضمــان االجتماعــي
والرواتــب لســاعات العمــل.
·ومــن أجــل حمايــة الوظائــف ومنــع التكــرار ،يســمح قانــون العمــل فــي
لكســمبورغ للشــركات باالســتفادة مــن إعانــات البطالــة املؤقتــة املتعلقــة
بأحــوال التوظيفــف ( )chômage dû aux intempériesفــي ظــل ظروف معينة.
ويجــوز للشــركات التــي تقــوم بنشــاطها فــي مواقــع البنــاء أن تقــدم طلبــا
لالســتفادة مــن هــذا النظــام إلــى  ADEMفــي حالــة عــدم مالءمــة مــكان
عملهــم للعمــل بســبب ســوء األحــوال الجويــة .وخــال فتــرة البطالــة املتصلــة
بالطقــس ،تســدد الدولــة األعمــال التجاريــة بنســبة  %80مــن املرتبــات التــي
يتلقاهــا املوظفــون عــادة اعتبــارا مــن الســاعة الســابعة عشــرة مــن الكســاد
الشــهري.

 29.4.2للباحثين عن عمل
·ا( ”Aide au réemploi“ .املساعدة في إعادة التوظيف)
بعــد فقــدان العمــل فــي لكســمبورغ ،يمكــن للعمــال الذيــن يقبلــون وظيفــة جديــدة
فــي لكســمبورغ براتــب أقــل أن يســتفيدوا مــن دعــم إعــادة التوظيــف .ويضمــن دعــم
إعــادة التوظيــف للمســتفيدين مســتوى أجــر يصــل إلــى  ٪90مــن راتبهــم الســابق
ملــدة  48شــهرا متواصــا.
ب .إعانات البطالة
لكــي يكــون الشــخص املعنــي مؤهــا للحصول علــى إعانات البطالة ،يجب أن يســتوفي
الشروط التالية:
·خــال األشــهر ال  12األخيــرة التــي ســبقت التســجيل فــي  ، ADEMيجــب أن
يكــون الشــخص قــد عمــل ملــدة  26أســبوعا علــى األقــل مــن قبــل واحــد أو
أكثــر(  16ســاعة عمــل علــى األقــل فــي األســبوع)،
·وكان إنهاء عقد العمل الخاص به غير مقصود
·يجــب أن يكــون الباحــث عــن عمــل مقيمــا فــي لوكســمبورغ فــي تاريــخ إنهــاء
العقــد (إال فــي بعــض الحــاالت بســبب اللوائــح األوروبيــة)
·ويجــب أن يكــون الباحــث عــن عمــل متاحــا لســوق العمــل وأن يكــون مســتعدا
لقبــول العمــل املناســب
إن تســجيلك كباحــث عــن عمــل ال يعنــي بالضــرورة أن الشــخص ســيحصل علــى إعانــات
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البطالــة .والواقــع أن أقــل مــن نصــف جميــع الباحثيــن عــن عمــل فــي لكســمبورغ
مؤهلــون للحصــول علــى إعانــات البطالــة.
ج .التوجيه املهني  /التدريب املهني
يمكن ألصحاب العمل الذين يدربون املتدرب شخصيا أو الذين سيضمنون توفير
التدريب الكافي للمتدرب املذكور ،أن يحصلوا على املعونة املالية في محاولة
لتعزيز التدريب املهني ,ويتعين على صاحب العمل (الذي يطلق عليه أيضا معلمه):
·أن تكون على األقل  21سنة
·يتم املوافقة عليها من قبل جمعية أصحاب العمل املختصة
·(غرفة التجارة ،غرفة الصناعة أو غرفة الزراعة)
·استيفاء شروط النزاهة املهنية والتصنيف
ويحق لصاحب العمل الحصول على معونة مالية لتشجيع التدريب املهني (Aide de
 )promotion de l’apprentissageالتي تشمل:
· 27%من بدل التدريب املهني للمتدرب الذي يستعد ل DT, CATP, DAP,
 CCMأو CITP
· 40%من بدل التدريب املهني الذي يدفع للجهة التي تستعد لبرنامج
CCP
·تسديد جزء صاحب العمل من اشتراكات الضمان االجتماعي لبدل التدريب
املهني املدفوع.
معلومات التواصل
تفتح وكاالت  ADEMأبوابها من يوم االثنين إلى يوم الجمعة
من الساعة  8:30صباحا حتى الساعة  11:30صباحا ومن الساعة  14:00ظهرا وحتى
الساعة  07:00مساء.
ويمكن أيضا الوصول إلى  ADEMعن طريق  2من أرقام الهاتف من االثنين إلى
الجمعة من  8.00حتي  12.00و من الساعة  13.00إلى الساعة :17.00
للباحثين عن عمل (+352) 247- 88888 :
ألصحاب العمل (+352) 247- 88888 :
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الفصل 30
الصحة والسالمة في
العمل
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 30.1مفتشية العمل و املناجم()ITm
جرى إصالح قانون التفتيش على العمل واملناجم بموجب قانون  21كانون األول /
ديسمبر .2007
ويخضع دور وغرض وتنظيم  ITmللمادة  L. 611-1وما يليها من قانون العمل .وITm
مسؤول عن الوقاية والتعاون فيما يتعلق بقضايا قانون العمل .وعالوة على ذلك،
فإنه يضمن االمتثال ألحكام قانون العمل ،وظروف العمل البارزة واملسائل املتعلقة
بصحة وسالمة املوظفين وتوجيه االنتباه إلى االنتهاكات.
كما يتولى فريق اإلدارة املتكاملة مسؤوليات إضافية عن العالقات بين اإلدارة /
وفريق املوظفين من خالل اإلشراف على اإللتزام بقانون العمل بشأن املسائل
املتعلقة بوفد املوظفين .ملزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى الفصل « 27نقابات
العمال ووفود املوظفين“.
لدى  ITmاألغراض التالية :
• ضمان تطبيق األحكام القانونية والتنظيمية واإلدارية والتعاقدية املتعلقة بظروف
العمل وحماية املوظفين في ممارسة مهنتهم
• تزويد أصحاب العمل واملوظفين باملعلومات واملشورة التقنية والقانونية بشأن
أفضل السبل الفعالة لالمتثال لألحكام القانونية والتنظيمية واإلدارية والتعاقدية
• جلب أوجه القصور أو اإلنتهاكات التي ال تغطيها بشكل خاص األحكام القانونية
والتنظيمية واإلدارية القائمة على انتباه الحكومة
• ضمان تطبيق تشريعات التعدين
• وضع ومراقبة شروط الترخيص في املؤسسات الخطرة أو غير الصحية أو غير
املريحة داخل مجال اختصاصها املحدد
• إجراء عمليات تفتيش من أجل السيطرة على توظيف مواطني البلدان الثالثة
املقيمين بصورة غير مشروعة على النحو الذي يحظره القانون
كما أن املفتشية  ITmمسؤولة عن منع وتسوية جميع النزاعات العمالية التي ال
تقع على عاتق مكتب التوفيق الوطني.
وعالوة على ذلك ،يجوز لوزير العمل والعمالة أن يعين جميع األسئلة أو التحقيقات
ذات الطابع القانوني أو التقني املتعلقة بظروف العمل ورفاهية املوظفين في
إدارة العمليات.
وتنظم املادة  L.311-1وما يليها املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة في مكان
العمل من قانون العمل.
ووفقا للمادة  L.312-1من قانون العمل ،فإن أرباب العمل ملزمون بضمان صحة
وسالمة املوظفين في كل جانب من جوانب العمل ،ويجب أن ينتموا إلى دائرة
الصحة والسالمة املرخص لها التي تقدم املشورة واملساعدة لصاحب العمل في
أي خطوات تتعلق بالصحة والسالمة في العمل.
ويجب على صاحب العمل اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية الصحة والسالمة،
بما في ذلك األنشطة الرامية إلى منع املخاطر املهنية ،فضال عن املعلومات
والتدريب .وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على صاحب العمل تكييف هذه التدابير مع
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الظروف املتغيرة بهدف تحسين الوضع القائم .ولتنفيذ هذه التدابير ،يلتزم صاحب
العمل بتطبيق قواعد عامة معينة) مثل تجنب املخاطر ،وتقييم املخاطر التي ال
يمكن تفاديها ،وتكييف ظروف العمل للموظفين ،وما إلى ذلك ).
املوظف املعين
يجب على صاحب العمل تعيين موظف (أو أكثر حسب عدد املوظفين) («املوظف
املعين») الذي سيساعد صاحب العمل في الوفاء بااللتزامات القانونية املذكورة
أعاله .واستثناءا من هذه القاعدة ،يمكن لصاحب العمل الذي يقل عدد موظفيه عن
 50موظفا أن يستفيد من وظيفته بنفسه إال إذا كان ذلك بسبب ضيق الوقت أو
حجم العمل ،فإنه ال يستطيع  /لم يعد يضمن هذه الحماية بنفسه  /في هذه الحالة،
يكون تعيين املوظف املعين إلزاميا.
املندوب األمني
ويجب على أي رب عمل يعمل بانتظام على األقل  15موظفا أن ينشئ وفدا من
املوظفين .ويتعين على كل وفد من املوظفين أن يعين مندوبا أمنيا .وعلى عكس
املوظف املعين ،يتولى املندوب األمني مسؤولية حماية مصالح املوظف والدفاع
عنها.
جرد مراكز املخاطر
ووفقا لقانون العمل ،يتعين على كل صاحب عمل أن يقوم ،بالتعاون مع الطبيب
املهني ( )médecin du travailبوضع قائمة جرد باملواقف الخطرة وتحديث هذا
املخزون كل ثالث سنوات.
مفتشية العمل واملناجم  ITmتمتد لتشمل جميع اصحاب العمل أو الشركات أو
املنشآت التي يعمل فيها العمال في جميع األنشطة املدفوعة دون استثناء ،مع
مراعاة القوانين التنظيمية واإلدارية أو األحكام التعاقدية املتعلقة بظروف العمل
وحماية العاملين في ممارسة مهنتهم .
ومع ذلك ،فإن املفتشية ليست مسؤولة عن موظفي الخدمة املدنية واملوظفين
العموميين.

30.2

التنظيم الداخلي

تخضع هيئة التفتيش التابعة ل  ITmلسلطة وزير العمل والتشغيل.
وتنظم املفتشية على النحو التالي:
• اإلدارة (بما في ذلك املدیر ونواب املدیرین)
• مفتشية العمل ()Inspectorat du travail
• الخدمة اإلدارية
واملدير هو رئيس اإلدارة؛ ويساعد مديرو الدائرة املدير ،ويتحملون املسؤوليات التي
يكلفهم بها املدير.
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30.3

ITm

وضع موظفي مفتشية العمل واملناجم

وظيفة املراقب غير موجودة حاليًا .األشخاص املعنيين اآلن هم موظفون مدنيون
في إطار مفتشية العمل الجديدة.
رؤساء تفتيش العمل ومدراء تفتيش العمل ومفتشي العمل يؤدون يمين الخدمة
املدنية.
وسوف تشارك مفتشية العمل واملناجم  ITmأيضا بنشاط في تطوير املعايير
األوروبية املتسقة  ,والتي تخدم كأساس للوائح الوطنية .
كما ستراقب هيئة التفتيش تطبيق األحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بما
يلي:
• منع الضوضاء في مكان العمل
• تسويق وتوظيف مواد معينة واستعدادات خطرة
• األوعية املضغوطة القادمة من أو إلى دول أعضاء اإلتحاد األوروبي
• معدات ومواد البناء
• املصاعد التي تعمل كهربائيا
• الحماية الصحية للعمال املعرضين لكلوريد مونومر الفينيل
• حماية العمال من املخاطر املرتبطة بالتعرض للرصاص األزرق ومكوناته األيونية
عند العمل
• حماية العمال من املخاطر املرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية والفيزيائية
والبيولوجية عند العمل
• مخاطر الحوادث الرئيسية في بعض األنشطة الصناعية
• حماية العمال من املخاطر املرتبطة بالتعرض لألسبستوس عند العمل
• رفع ومعالجة األجهزة
• تصنيف وتعبئة وتغليف ووضع عالمات الدهان ،الورانيش ،أحبار الطباعة ،املواد
الالصقة واملنتجات ذات الصلة
• انبعاث الضوضاء من معدات ومواد موقع البناء
• أوعية الضغط
• أنواع مختلفة من اسطوانة الغاز
• أجهزة الغاز
• معدات الحماية الفردية
• سالمة األلعاب
• حماية العمال من خالل حظر بعض العوامل املحددة و  /أو بعض األنشطة
• منتجات البناء
• إجراءات املعلومات في مجال املعايير واللوائح الفنية
• أوعية الضغط
• طلب تقديم تصريح عمل أو تفويض إقامة أو تصريح إقامة عند الضرورة (L.614-3
)(3) b
و باإلضافة إلى الحق في ممارسة السلطات املذكورة أعاله ،فإن أعضاء املفتشية
مخولون بإزالة عينات من املواد واملواد املستخدمة أو التعامل معها أو أخذها بحيث
يمكن تحليلها ،طاملا قد تم إبالغ املوظف أو ممثله .إن مصروفات هذه التحليالت
هي مسؤولية صاحب العمل إذا ثبت أنه مخطئ .
وباإلضافة إلى الصالحيات املذكورة أعاله ،يؤذن ألعضاء هيئة التفتيش باتخاذ تدابير
للقضاء على العيوب املسجلة في املنشآت أو أساليب التطوير أو العمل إذا كانت
هناك أسباب معقولة العتبارها تهديدا لسالمة العمال أو صحتهم.
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ولهذه الغاية ،يحق ألعضاء املفتشية أن يأمروا بما يلي:
• إجراء التعدیالت الضروریة في موعد نهائي یحدده لضمان تطبیق أحکام قانونیة أو
تنظیمیة أو إداریة أو تعاقدیة تتعلق بصحة وسالمة العمال.
• اتخاذ التدابير التي يمكن تنفيذها فورا في حالة وجود خطر وشيك على صحة
العمال وسالمتهم؛ وتشمل هذه التدابير وقف العمل وإجالء مباني يتعرض فيها
أشخاص للخطر ،وتكون هذه التدابير صالحة ملدة أقصاها  48ساعة .ويجوز للمدير أيضا،
بعد سماع مالحظات رب العمل ،أن يأمر بالتبليغ الفوري عن العمل وإخالء املباني أو
إغالق املكان إذا كانت صحة العاملين وأمنهم معرض للخطر.
• أن تخضع جميع املنشآت ملثل هذا الفحص الفني من قبل خبير أو منظمة أو
مؤسسات متخصصة ،سواء من لوكسمبورغ أو من خارجها  ,يوافق عليها وزير العمل
والتشغيل عند الضرورة وعلى حساب صاحب العمل.
ويمكن تقديم التماس إلى وزير العمل والعمالة عن طريق تسليم رسالة مسجلة
في غضون ثمان وأربعين ساعة من اإلخطار بالقرارات السالفة الذكر .ويمكن أيضا
الطعن في هذا القرار أمام املحكمة اإلدارية التي لها اختصاص قضائي في مثل
هذه الطعون .ومع ذلك ،فإن القرار املتخذ سيكون قابل للتنفيذ ،ولكن يجوز تعليقه
أثناء اإلجراءات إذا دعت الحالة.
وألعضاء هيئة التفتيش الحق في استدعاء رب العمل أو ممثليهم واملوظفين
املعنيين إلى مقر مفتشية العمل عن طريق رسالة تسليم مسجلة.
إذا وجد أن صاحب العمل خرق القانون أو اإلجراءات التنظيمية أو التعاقدية املتعلقة
بأوقات العمل أو العمل في أيام األحد أو العطل الرسمية ،يجوز للمفتشين أن
يأمرو بأن يتوقف املوظفون الذين يتقاضون رواتبهم الذين لم يرخص لهم العمل عن
عملهم على الفور.
وإذا كان ضروريا ،يسجل أعضاء هيئة التفتيش خرق القوانين واللوائح واتفاقات العمل
الجماعي التي أسندت رقابتها إلى مفتشية العمل من خالل التقارير التي تثبت
على هذا النحو ما لم يثبت خالف ذلك.
ويجوز ألعضاء هيئة التفتيش أن يشاركوا في اجتماعات وفود املوظفين ،وأن
يستدعوهم ملناقشة املسائل الداخلية ،وأن يضعوا جدول األعمال وأن يرأسوا
املناقشات ،رهنا بموافقة مدير شعبة إدارة املعلومات واملعلومات التي يقدمها
مدير الشركة.
عقوبات
إدخال غرامة إدارية و  ITmيحق له فرض العقوبات .ويمكن لعضو املفتشية أن يعاقب
على عدم احترام املدير أو أعضاء املفتشية من خالل عقوبات إدارية ،أي غرامات
قدرها  25يورو إلى  25.000يورو.
لجنة العمل
قد تم إنشاء لجنة العمل والعمالة الدائمة بموجب قانون  21كانون األول  /ديسمبر
 .2007وهذه اللجنة الثالثية مسؤولة عن اإلشراف على الحالة وتقييم تطوير نظم
اإلدارة وظروف العمل والصحة واألمن في مكان العمل.
ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على موقع : ITm
www.itm.lu
438

 30.4الصالحيات املشتركة ألعضاء مفتشية
العمل
ويؤذن ألعضاء هيئة التفتيش الذين يحملون وثائق داعمة (أي بطاقة التفويض)
بوظائفهم القيام بما يلي من أجل تحقيق غرضهم:
• الدخول بحرية في أي مؤسسة أو مكتب للشركة بغرض التفتيش من قبل
مفتشية العمل دون سابق إنذار في أي وقت من النهار أو الليل
• دخول جميع املباني (باستثناء تلك التي تستخدم للسكن) اذا كان لديهم أسباب
معقولة تخضع للرقابة من قبل  ITmويجوز للمدير أو أحد نواب املديرين (في
حالة منع املدير من القيام بذلك) أن يفوض املوظفين اإلداريين كتابة وأن يقوموا
بتفتيش دقيق لتنفيذ كل أو جزء من الصالحيات املحجوزة للمراقبين .وفي حال
نشوء صعوبات أثناء زياراتهم ،قد يطلب موظفو تفتيش العمل من رجال الدرك
املحليين وقادة الشرطة تقديم املساعدة لهم.
ويؤذن أيضا ملوظفي تفتيش العمل الذين يحملون الوثائق الداعمة (أي بطاقة
التفويض) بعمل :
• إجراء جميع الفحوص أو الفحوصات أو التحقيقات التي تعتبر ضرورية لضمان اإلمتثال
الفعال لألحكام القانونية أو التنظيمية أو اإلدارية أو التعاقدية.
• استجواب صاحب العمل أو ممثله وموظفي الشركة إما بمفردهم أو بحضور شهود
بشأن املسائل املتعلقة بتطبيق األحكام القانونية أو التنظيمية أو اإلدارية أو
التعاقدية.
• املطالبة بجميع الكتب والسجالت وامللفات والوثائق املتعلقة بظروف العمل
بإرسالها إليهم دون أي سفر من جانبهم للتأكد من التزامهم بالشروط القانونية أو
التنظيمية أو اإلدارية أو التعاقدية ،أو مقتطفات منها
• املطالبة باإلشعارات التي يجب عرضها وفقا لألحكام القانونية أو التنظيمية أو
اإلدارية أو التعاقدية ،وعرض تعميمات ITmوأوامر السالمة املكتوبة أو املعينة
• تسجيل هوية األشخاص املوجودين في مكان العمل وتحديد صورهم من خالل
الصور الشخصية .

 30.5معلومات االتصال
Inspection du Travail et des Mines
3, rue des Primeurs L-2361 Strassen Luxembourg
هاتف 45:

(+352) 24 78 - 61

فاكس (+352) 49 14 47:
www.itm.lu
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الفصل 31
 25األسئلة واألجوبة
للقادمين الجدد في
لوكسمبورغ
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 .1ملاذا أحتاج إلى إعالن وصولي في البلدية املحلية؟
يطلــب مــن جميــع املقيميــن فــي لكســمبرغ أن يســجلوا لــدى الســلطات املحليــة
(اإلدارة العامــة للســكان  )bureau de la population :يجــب علــى املواطنيــن مــن (
املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة واإلتحــاد االوروبــي  +النرويــج  ,أيســلندا و ليختينشــتاين
) واملواطنيــن السويســريين التســجيل فــي غضــون  8أيــام مــن الوصــول .أمــا بالنســبة
لغيــر املقيميــن فــي املنطقــة اإلقتصاديــة االوروبيــة فهــي الخطــوة األولــى فــي
عمليــة تقديــم طلــب الحصــول علــى تصريــح اإلقامــة ويجــب عليــك التســجيل فــي
غضــون  3أيــام مــن الوصــول .إذا كنــت تقيــم فــي مــكان إقامــة مؤقــت عنــد وصولــك
ألول مــرة ،فســتحتاج إلــى “ ”certificat d’hébergementمــن الفنــدق أو املالــك تفيــد
أنــك تقيــم هنــاك .وهنــاك أقليــة مــن البلديــات لــن تســجل لــك إذا كانــت إقامتــك فــي
عنــوان الفنــدق ،ولكــن املعظــم ســوف يســجل ,وتقــدم البلديــة عــددا مــن الخدمــات
ملــن يعيشــون فــي نطــاق واليتهــا القضائيــة .إذا كنــت تملــك كلبــا ،ســوف يطلــب
منــك أيضــا تســجيله لــدى الســلطة املحليــة وإثبــات أن لديــك تغطيــة تأمينيــة .يتــم
توفيــر ذلــك تلقائيــا بغطــاء تأميــن منزلــك ،ولكــن يجــب عليــك طلــب شــهادة مــن شــركة
التأميــن الخاصــة بــك وأخــذ الكلــب إلجــراء فحــص طبــي مــع طبيــب بيطــري.
 .2ما هي الخدمات التي توفرها بلديتي املحلية؟
تتحمــل ســلطتك املحليــة املســؤولية عــن الخدمــات اإلداريــة مثــل شــهادات اإلقامــة
والوثائــق الجمركيــة التــي تســمح بتحويــل شــحنة املمتلــكات الشــخصية وتســجيل
الــوالدات والــزواج والوفيــات والطــاق والتعليــم ما قبل املدرســي واملرحلــة اإلبتدائية
وبعــد املدرســة) والرعايــة ،والتخلــص مــن النفايــات ،وتوفيــر امليــاه ،و إصــاح بعــض
الشــوارع والبنيــة التحتيــة العامــة ،علــى ســبيل املثــال ال الحصــر
www.[name of commune].lu
ويتحــدث مســؤولو البلديــات اللغــة الفرنســية واألملانيــة وربمــا اإلنجليزيــة ،كمــا يمكــن
أن تكــون الوثائــق التــي تقدمهــا متوفــرة بــأي مــن تلــك اللغــات (الفرنســية أو األملانيــة
أو اإلنجليزيــة) يجــب أن تكــون الوثائــق الصــادرة أصــا بلغــة أخــرى مترجمــة مــن قبــل
مترجــم محلــف.
 .3ما األوراق التي أحتاج لجلبها معي؟
مواطني االتحاد األوروبي:
• جواز سفر
• عقد العمل األصلي املوقع
• شهادة الزواج (إن وجدت)
• أوراق الطالق وشهادات الزواج األصلية (إن وجدت) حتى إذا تزوج ثانية
• شهادة امليالد األصلية لكل فرد من أفراد األسرة الذين ينتقلون
• رخصة القيادة (إن وجدت)
املواطنون من غير االتحاد األوروبي:
• جواز سفر
441

• عقد العمل األصلي موقع
• شهادة الزواج (إن وجدت)
• أوراق الطالق وشهادات الزواج األصلية (إن وجدت) حتى إذا تزوج ثانية
• شهادة امليالد األصلية لكل فرد من أفراد األسرة الذين ينتقلون
• رخصة القيادة (إن وجدت)
• وثيقــة اســتيراد الســلع املنزليــة مــن بلــد غيــر االتحــاد األوروبي (مثل فاتــورة الخدمات
) تثبــت أنــك عشــت فــي عنوانــك األخيــر ملــدة ســنة واحدة علــى األقل
• في حالة استیراد السیارة :أوراق السیارة األصلیة ،إثبات امللکیة وعقد البیع.
• اســتبدال رخصــة القيــادة مــن خــارج االتحــاد األوروبــي (ملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى
االطــاع علــى الفصــل :)26
• شهادة صحية ال تزيد عن  3أشهر  -صادرة عن طبيب من لوكسمبورغ
• شهادة خطية  -يمكن الحصول عليها في السفارة املحلية
• نســخة مصدقــة مــن الغــاف األمامــي والخلفــي لرخصــة القيــادة الحاليــة .إذا لــم
تصــدر باللغــة الفرنســية أو األملانيــة أو اإلنجليزيــة ،يجــب تقديــم ترجمــة قانونيــة لرخصــة
القيــادة الحاليــة
• صورة جواز السفر في شكل أوروبي  35x 45مم
• شهادة اإلقامة عمرها ال يزيد عن شهر واحد  -متوفرة في قاعة املدينة
• نموذج طلب رخصة القيادة 1450059 #
• التكلفة الضريبية ,متاحة في مكتب رخصة القيادة  -تكلفة  30يورو
• صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية
• اســتيراد الســلع املنزليــة مــن بلــد غيــر االتحــاد األوروبــي :وثيقــة (مثــل فاتــورة
الخدمــات) تثبــت أنــك عشــت فــي عنوانــك األخيــر ملــدة ســنة واحــدة علــى األقــل
• في حالة استیراد السیارة :أوراق السیارة األصلیة ،إثبات امللکیة وعقد البیع
.4هل يسمح لي تصريح العمل  /إقامة لغير األوروبي بإحضار زوجي غير األوروبي
واألسرة معي إلى لوكسمبورغ؟
إذا تــم تصنيفــك كعامــل مؤهــل تأهيــا عاليــا أو منقــول داخــل الشــركة ،فســتتمكن
مــن إحضــار أفــراد عائلتــك .إذا لــم يكــن األمــر كذلــك ،قــد تضطــر إلــى االنتظــار ملــدة
عــام واحــد قبــل أن يتمكــن أفــراد عائلتــك مــن االنضمــام إليــك .یقــدم املوقــع التالــي
املعلومــات ذات الصلــة باللغــات اإلنجلیزیــة والفرنســیة واألملانیــة .ويجــب تقديــم أي
طلــب ألفــراد األســرة قبــل دخولهــم البلــد
www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-hu- maines/recrutement/ressortis/sant-pays-tiers/salarie-haute- ment-qualifie
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 .5هل يمكن لشريكي أن يعمل في لوكسمبورغ بموجب شروط تصريح العمل
الخاص بي؟
ال ومــع ذلــك ،قــد يعمــل أفــراد أســر مواطنــي االتحــاد األوروبــي دون أن يخضعــوا ألي
إجــراءات غيــر التســجيل .ويجــب علــى غيــر مواطنــي االتحــاد األوروبي الذين يتــم إعالتهم
بواســطة مواطنيــن مــن خــارج االتحــاد األوروبــي أن يتــم دعمهــم بواســطة مشــغل وأن
يقــدم طلبــا رســميا للحصــول علــى تصريــح عمــل .و يمكنهــم القيــام بذلــك فــي البلــد.
يجــب علــى مواطــن مــن بلــد ثالــث يرغــب فــي القــدوم إلــى لوكســمبورغ لفتــرة تزيــد
عــن  3أشــهر ألســباب لــم شــمل أســرة مــع مواطــن آخــر مــن بلــد ثالــث اتبــاع إجــراء علــى
خطوتيــن متتاليتيــن:
• الخطوة األولى  -قبل دخول البلد:
• التقــدم بطلــب للحصــول علــى شــهادة إقامــة مؤقتــة مــن مديريــة الهجــرة  1مــن وزارة
الشــؤون الخارجيــة واألوروبية
• إمتالك جواز سفر ساري املفعول
• بالنســبة لألشــخاص الخاضعين ملتطلبات التأشــيرة للدخول إلى لكســمبورغ :الطلب،
عنــد الضــرورة ،تأشــيرة مــن النــوع  D 2بعــد الحصــول على شــهادة اإلقامــة املؤقتة
• الخطوة الثانية  -بعد دخول البلد:
• إصدار إعالن بالوصول  3في البلدة الجديدة لإلقامة في لكسمبورغ
• إجراء فحص طبي 4
• تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة كعمالة بأجر من بلد ثالث.
ملزيد من املعلومات باللغة اإلنجليزية يرجى زيارة:
www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources-hu- maines/recrutement/ressortissant-pays-tiers/regroupe- ment-familial/index.html
 .6هل يسمح لي تصريح العمل بتغيير صاحب العمل؟
إذا كنت مستأجرا محليا ،فيتم تطبيق قاعدة إن قطاع واحد ،مهنة واحدة وأي
مشغل .
إذا كان لديك بطاقة زرقاء هناك قيود فيما يتعلق بما يمكنك القيام به خالل
العامين األولين.
 .7هل يسمح لي تصريح إقامتي بالعيش في بلد متاخم؟
ال ،سوف تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل عبر الحدود إال إذا كنت
مواطنا في االتحاد األوروبي أو
 .8هل ستعترف لوكسمبورغ بزواج من القانون العام أو شراكة مدنية؟
يعتمد ذلك على البلد الذي أصدر الشراكة املدنية على أنها ليست كلها معترف
بها في لكسمبورغ .بالنسبة ألولئك الذين يستطيعون إثبات أنهم عاشوا معا ألكثر
من سنة واحدة ،قد يكون من املمكن التوقيع على إعالن عالقة دائمة“ “�relation du
 ”rableأو للشريك العامل أن يكقل ماليا للشريك املسؤول( prise en chargeإذا كان
أحد الشركاء من االتحاد األوروبي يمكن لبلديتك تقديم النصح لك.
443

 .9كيف أحصل على اإلعتراف بمؤهالتي األكاديمية في لوكسمبورغ؟
يمكن القيام بذلك في وزارة التعليم والبحث العلمي.
Ministère de l’Enseignement et de la Recherche
ســوف تجــد التفاصيــل باللغــة الفرنســية واألملانيــة واإلنجليزيــة ,وإذا لــم تكــن الوثائــق
باللغــة األملانيــة أو الفرنســية ،فســيتعين ترجمتهــا مــن قبــل مترجــم محلــف:
http://www.mesr.public. lu/enssup/homologations/index.html
 .10كيف يمكنني تسجيل الوالدة؟
ســيصدر املستشــفى أو القابلــة إعالنــا بشــأن الــوالدة ( )avis de naissanceينبغــي
أن يؤخــذ بعــد ذلــك إلــى مكتــب “ ”état civilفــي البلديــة التــي حدثــت فيهــا الــوالدة.
وســتقدم ثمانــي شــهادات ميــاد .ثــم ينبغــي تســجيل الطفــل فــي «مكتــب الســكان»
فــي بلديــة إقامــة الوالديــن .وينبغــي أيضــا إرســال شــهادة ميــاد إلــى رب العمــل،
ومكتــب اســتحقاقات الطفــل ،واملؤسســة الوطنيــة للتأميــن الصحــي.
 .11ما الذي يجب القيام به إذا مات أحد أفراد العائلة؟
مــا لــم يكــن مــن الضــروري إجــراء تشــريح الجثــة ،ينبغــي التعامــل مــع جميــع اإلجــراءات
الرســمية ،بمــا فــي ذلــك الدفــن أو حــرق الجثــث ،فــي غضــون  72ســاعة مــن الوفــاة.
وتتمثــل الخطــوة األولــى فــي إيجــاد متعهــد خدمــات للجنــازة وتســجيل وفــاة الشــخص
فــي البلديــة التــي كان يعيــش فيهــا املتوفــي .ويمكــن لــكل مــن املتعهــد والبلديــة
أن يســاعدا فــي جميــع اإلجــراءات الالحقــة بعــد ذلــك .وســتصدر البلديــة شــهادات
الوفــاة الوطنيــة والدوليــة حســب الحاجــة.
 .12إذا كنت مطلق  /ة وأنا عاطل /ة عن العمل يمكنني البقاء في البالد؟
إذا كان لديــك جنســية دولــة عضــو فــي اإلتحــاد األوروبــي ،يمكنــك البقــاء فــي البلــد
بعــد طالقــك .إذا لــم يكــن لديــك جنســية االتحــاد األوروبــي ،يمكنــك البقــاء فــي البــاد
إذا كنــت ( )1كنــت متــزوج ألكثــر مــن  3ســنوات
( )2إذا كان لديــك طفــل فــي الحضانــة أو الرعايــة ( )3إذا كان لديــك الحــق فــي زيــارة
الطفــل.
 .13إذا تم طردي أو تسريحي كيف يمكنني البقاء في البالد؟
بصفــة عامــة ،يحتــاج املواطنــون مــن خــارج االتحــاد األوروبــي إلــى اإلذن بالبقــاء فــي
البلــد وذلــك يعتمــد علــى الحصــول علــى عمــل جديــد فــي الوقــت املناســب أو إثبــات
أن لديــك مــوارد ماليــة كافيــة حتــى ال تكــون عبئــا علــى الدولــة .إذا كان لديــك جنســية
دولــة عضــو فــي اإلتحــاد األوروبــي ،يمكنــك البقــاء فــي البــاد إذا كنــت) ( 1عامــل /
تعمــل لحســابك الخــاص( 2 )،طالــب ،ولديــك) ( 3مــوارد كافيــة وتغطيــة رعايــة صحيــة)
. 14كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على مدفوعات استحقاقات الطفل
وقسائم رعاية األطفال؟
يمكــن تحميــل النمــوذج الــذي يتــم تقديمــه للحصــول علــى مدفوعــات اســتحقاقات
الطفــل مــن املوقــع  www.cnpf.luوهــو متــاح بالفرنســية أو األملانيــة .إذا كنــت بحاجــة
إلــى توضيــح الوثائــق املطلوبــة يمكنــك االتصــال بهــم علــى الرقــم املشــار إليــه علــى
املوقــع أو زيــارة مكاتبهــم .يمكــن الحصــول علــى قســائم رعايــة الطفــل مــن البلديــة
وهــي متوفــرة مــن اليــوم الــذي تســجل فيــه .ســوف تحتــاج إمــا إلــى عــرض آخــر ثالثــة
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كشــوف أو عقــد عمــل يظهــر راتبــك الســنوي  ,و مســتوى الدعــم املقــدم يعتمــد علــى
الدخــل .ويمكــن اســتخدام قســائم رعايــة األطفــال فــي الرعايــة النهاريــة والرعايــة بعــد
املدرســة وبعــض األنشــطة الالصفيــة .ويحــق لجميــع األســر الحصــول علــى  3ســاعات
مجانيــة لــكل طفــل فــي األســبوع وبســعر مدعــوم ملــدة تصــل إلــى  21ســاعة إضافيــة
لــكل طفــل فــي األســبوع.
 . 15كيف يمكنني معرفة النظام الدراسي في لوكسمبورغ؟
لدى البلدية املحلية قسم تعليمي يسرنا تقديم النصح بشأن التعليم قبل
املدرسي والتعليم االبتدائي .للحصول على التعليم الثانوي يمكنكم االتصال CPOS
 (Centre de psychologie et d’orientation scolaires) www.cpos.public.luوالذين
سيساعدوك على العثور على أفضل مدرسة لطفلك .يمكنك أيضا العثور على
معلومات باللغة اإلنجليزية على موقع دعم املدارس لوكسمبورغ على www.lssg.
 .luیرجی االطالع علی الفصل  37للحصول علی املزید من املعلومات حول النظام
املدرسي للکسمبرغ.
 .16ماذا يمنحني االنتماء إلى
 )ccss) centre commun de la sécurité socialeو  )cns) caisse nationale de santé؟
تتوفــر معلومــات عــن الخطــة الصحيــة باللغــات الفرنســية واألملانيــة واإلنجليزيــة فــي
 .www.cns.lu/assuresمعلومــات حــول الضمــان االجتماعــي متوفــرة باللغــة الفرنســية
علــى  .www.ccss.luإذا كنــت بحاجــة إلــى مســاعدة فــي فهــم أي مخطــط يمكنــك
 .6هل يسمح لي تصريح العمل بتغيير صاحب العمل؟
إذا كنــت مســتأجرا محليــا ،فيتــم تطبيــق قاعــدة إن قطــاع واحــد ،مهنــة واحــدة وأي
مشــغل .
إذا كان لديــك بطاقــة زرقــاء هنــاك قيــود فيمــا يتعلــق بمــا يمكنــك القيــام بــه خــال
العاميــن األوليــن.
 .17كيف يمكنني الحصول على تغطية التأمين الصحي لزوجتي وعائلتي؟
إذا كان زوجك يعمل في بلد من بلدان االتحاد األوروبي قبل وصوله إلى لوكسمبورغ،
فســوف يحتــاج إلــى الحصــول علــى نمــوذج  E401مــن الهيئــة املكافئــة فــي البلــد
الــذي يأتــون منــه .إذا واجهــت صعوبــة فــي الحصــول علــى هــذه الوثيقــة ،اطلــب مــن
 CNSاالتصــال بالجســم مباشــرة .إذا كان زوجــك ال يعمــل يجــب أن يكــون مــن الســهل
اضافتــه  /هــا إلــى التأميــن الصحــي الخــاص بــك .يتــم إضافــة األطفــال بشــكل تلقائــي
إلــى التأميــن الصحــي للوالــد العامــل.
 .18كيف يمكنني الحصول على بطاقتي الضريبية؟
عنــد بــدء عملــك فــي لوكســمبورغ ،ســوف يقــوم رب العمــل بتســجيلك فــي نظــام
الضمــان الصحــي والضمــان االجتماعــي ( . )CCSSيجــب أن تصــل البطاقــة الضريبيــة
تلقائيــا .أمــا إذا لــم تتلقهــا فــي غضــون أســبوعين تقريبــا مــن التســجيل وبــدء العمــل
فيمكنــك تنزيــل اســتمارة طلــب بالفرنســية أو األملانيــة مــن هنــا :
http://www.impotsdirects.public.lu/formulaires/fiches_d_impot/ index.html
وقــم بطلــب واحــدة .إذا قمــت بعــد ذلــك بتغييــر عنوانــك أو صاحــب العمــل ،ســتصلك
بطاقــة جديــدة تلقائيــا.
445

 .19أين يمكنني الحصول على معلومات عن معاشات التقاعد؟
يمكنــك تحديــد موعــد مــع مكتــب املعاشــات الستشــارة شــخصية .يجــب عليــك معرفة
املوظــف الــذي ســتتصل بــه وكيفيــة الوصــول إليــه عــن طريــق إدخــال رقــم الضمــان
االجتماعــي الخــاص بــك علــى صفحــة الويــب التاليــة:
/www.cnap.lu/contact/votre-gestionnaire-ihr-sachbearbeit- er-your-contact-person
 .20وظائف :أين يتم توظيف املهنيين الناطقين باللغة اإلنجليزية؟
ألن لوكســمبورغ تســتضيف عــددا كبيــرا مــن الشــركات الدوليــة ،فهنــاك العديــد مــن
الوظائــف الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة فــي القطــاع املالي ،وقطاع الخدمات اللوجســتية،
واملنظمــات الدوليــة ،وقطــاع اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،ومنظمــات الدعــم
التــي تعمــل مــع هــذه القطاعــات .للحصــول علــى فــرص العمــل فــي املجــاالت ذات
الصلـ�ة (القانونيـ�ة واملحاسـ�بية ،وهلـ�م جـ�را) ،يمكنـ�ك البحـ�ث فـ�ي موقـ�ع �www.efinan
 cialcareers.lu، www.ictjob.lu، http://english.monster.luواملواقع اإللكترونية للشركات
مقرهــا فــي لوكســمبورغ .قــد يكــون مــن املفيــد التســجيل فــي وكالــة توظيــف
متخصصــة وفقــا ملجموعــة مهاراتــك ونــوع الوظيفــة التــي تبحــث عنهــا .كمــا هــو الحــال
فــي العديــد مــن املواقــع ،والشــبكات مــن خــال األصدقــاء والعائــات أو املنظمــات
مثــل  AMCHAMيمكــن أن تكــون مســاعدة كبيــرة فــي البحــث عــن عمــل .قــم باإلطــاع
علــى )Adem (L’Agence pour le développement de l’emploi
لديــك رغبــة بإطــاق مشــروعك الخــاص؟ لــدى شــركة  Espace Entreprisesفــي غرفــة
التجــارة فــي لوكســمبورغ مستشــارين يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة يمكنهــم إرشــادك
خــال العمليــة برمتهــا مجانــا انظــر موقعهــم علــى الويــب علــى العنــوان التالــي:
www.cc.lu/en/starting-up-my-business
ولالطــاع علــى مزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى االطــاع علــى الفصل  8املعنون «إنشــاء
مشــروع تجاري في لكســمبورغ».
 .21أين يمكنني العثور على املوارد الناطقة باللغة اإلنجليزية عن السياسة في
لوكسمبورغ واملؤسسات واالقتصاد؟
تدير أمشام (  ،( AMCHAMبالتعاون مع أولي (  ،( OLAIوهي وكالة لوكسمبورج
لالستقبال والتكامل)Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration( ،
دورة مسائية بعنوان «استكشاف البيئة االجتماعية والسياسية والتجارية في
لكسمبورغ :ما الذي تريد معرفته عن اقتصاد لوكسمبورغ « .وتعقد الدورة مرتين
في السنة ،وتتألف من  7جلسات يتم تدريسها في وتيرة دورة واحدة في األسبوع.
ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات على صفحة الويب الخاصة باملقرر الخاص
.www.lsc.lu/amcham
ويوجــد حاليــا مجلتــان وخدمتــان عبــر اإلنترنــت توفــران معلومــات عــن األخبــار اإلقتصاديــة
والسياســية الوطنيــة باللغــة اإلنجليزيــة )1( ،مجلــة  ، AMCHAM’s Con- nexionويمكــن
تنزيلهـ�ا علـ�ى املوقـ�ع اإللكترونـ�ي لشـ�ركة أمشـ�ا م  )www.amcham.lu)) ،(2مجلــة �Mai
 son Moderne’s Delanoوالتــي يمكــن شــراؤها فــي أي مكتبــة (األخبــار متوفــرة أيضــا
علــى موقــع ديالنــو علــى االنترنــت  )www.delano.lu، (3 -موقــع ناطــق باإلنجليزيــة
لوكســمبورغر وورت ( , Luxemburger Wort) www.wort.lu/enو ( )4الوقائــع (www.
 ،)chronicle.luوهــي خدمــة إخباريــة مســتقلة عبــر اإلنترنــت للمجتمــع الدولــي فــي
لكســمبورغ.
لالطــاع علــى وجهــة نظــر دوليــة وخارجيــة بشــأن االقتصــاد وصنــع السياســة فــي
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لوكســمبورغ ،يمكنــك االطــاع علــى صفحــة البلــدان األعضــاء فــي منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي ( )www.oecd.org/luxembourgالتــي يمكــن أن
تكــون أوراق عمــل موظفــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي
(منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي) ويتــم تحميــل املراجعــات
القطريــة بانتظــام .يمكنــك الوصــول إلــى جميــع هــذه التقاريــر مجانــا وبنقــرة واحــدة مــن
خــال املوقــع  www.a-z.luبعــد التســجيل فــي مكتبــة جامعــة لوكســمبورغ .التســجيل
مجانــي ومتــاح للجميــع ،و ليــس فقــط لطــاب الجامعــات ،لذلــك عليــك فقــط أن تســير
للمكتبــة وتطلــب بطاقــة املكتبــة الخاصــة بــك ورمــوز الوصــول عبــر اإلنترنــت .وباإلضافة
إلــى ذلــك ،فــإن جميــع املعلومــات ذات الصلــة بأوروبــا عــن لكســمبورغ متاحــة علــى
صفحــة املفوضيــة األوروبيــة الخاصــة بلوكســمبورغ (  ) http://ec.europa.euوتتوافــر
أيضــا تحليــات اقتصاديــة متبصــرة بشــأن ذلــك صنــدوق النقــد الدولــي (صنــدوق النقــد
الدولــي) .مــن أجــل اســترجاعها ،يمكنــك تصفــح املكتبــة اإللكترونيــة لصنــدوق النقــد
الدولــي (
elibrary.imf.org
وعلــى الصعيــد الوطنــي ،ينشــر عدد متزايد من املنشــورات العلمية باللغــة االنكليزية،
ومــن املرجــح أن يســتمر هــذا االتجــاه .وينطبــق هــذا علــى معهــد لوكســمبورغ
للبحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة ( )LISERواملعهــد الوطنــي لإلحصــاء والدراســات
االقتصاديــة( ,)STATECملعرفــة أحــدث املنشــورات مــن هــذه املؤسســات ،قــم بزيــارة
مواقعهم  www.liser.luو  www.statec.public.luأو التسجيل لتلقي رسائلهم اإلخبارية.
كمــا تتبــع جامعــة لوكســمبورغ هــذا اإلتجــاه ،ويمكــن العثــور علــى جميــع أبحاثهــا علــى
منصــة( )Orbiluxعلــى الرابــط  http://orbilu.uni.lu/?locale=enوهــي متوفــرة باللغــة
اإلنجليزيــة و يمكنــك تضييــق نطــاق البحــث الخــاص بــك باســتخدام خاصيــة «االنضبــاط»
علــى الجانــب األيســر مــن الصفحــة الرئيســية.
وأخيــرا ،يمكــن تحميــل كتيــب بعنــوان «حــول  ...املؤسســات السياســية فــي
لوكســمبورغ» علــى املوقــع اإللكترونــي:
www.luxembourg.public.lu
ويقــدم الكتيــب ملحــة عامــة أساســية عــن مؤسســات البلــد وكيفيــة تفاعلهــا مــع
بعضهــا البعــض.
 . 22كيف يمكنني فهم ثقافة لوكسمبورغ بشكل أفضل؟
خالل األشهر الستة األولى في لكسمبورغ ،نوصيك بحضور دورة توجيه القادمين
الجدد ملدة  6ساعات التي توفرها أمشام  www.amcham.luالتي تدرس في
مبنى غرفة التجارة في كيرشبرغ مرة واحدة عىل األقل في الشهر) يوم السبت.
وباإلضافة إلى ذلك ،يقدم مكتب (أوالي) Office Luxembourgeois de l’Accueil et
 )de l’Intégration (OLAIعقدا للتكامل يسمح للسكان األجانب في لكسمبورغ
بالوصول إلى دورات اللغة واملعلومات وأيام التوجيه على مدى فترة سنتينwww. .
 olai.public.luتتوفر كتيبات عن العديد من املواضيع املتعلقة بتاريخ لوكسمبورغ
والسياسة والثقافة والتقاليد بعدة لغات عن طريق زيارة:
http://www.gouvernement.lu/1138816/publications
املنشورات .يمكن تنزيلها أو تحويلها كنسخة مطبوعة ترسل إلى منزلك مجانا.
كما أن أحد مفاتيح فهم وعمل أفضل في لوكسمبورغ هو القدرة على التواصل
بشكل فعال بواسطة أكثر  5لغات منطوقة في لوكسمبورغ (اللوكسمبورغية
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والفرنسية واألملانية واإلنجليزية والبرتغالية) ونحن نقدم لك لإلستخدام دليل تدريب
لغوي للمبتدأين في الفصل  36من هذا الكتاب .ويتم العمل على نسخة صوتية
من دليل التدريب اللغوي  ،يرجى الرجوع إلى موقع أمشام على الويب للحصول
على مزيد من املعلومات http://www.amcham.lu/language-learning :
 .23أين يمكنني العثور على األخبار املحلية باللغة اإلنجليزية؟
هناك عدد من مواقع الويب التي تقدم األخبار املحلية باللغة اإلنجليزية:
 www.wort.lu/en، www.delano.lu، www.chronicle.luراديو أرا ( ) ARAيوفر األخبار
واملعلومات كل ساعة باللغة اإلنجليزية (.)FM 102,9
.24هل يمكنني القيادة باستخدام رخصة القيادة األجنبية من بلدي؟
إذا كان لديك رخصة االتحاد األوروبي يجب عليك تسجيلها فقط مع سنكا (www.snca.
 .)luوستقوم بعض البلديات بذلك نيابة عنك عندما تسجل  ,وخالفا لذلك تحتاج إلى
طلب شهادة إقامة ونسخة مصدقة من رخصة القيادة الخاصة بك وإرسالها مع صورة
من جواز السفر أو بطاقة الهوية .
إذا كان لديك رخصة غير االتحاد األوروبي سوف تحتاج إلى إستبدال الرخصة للحصول
على رخصة لوكسمبورغ .في كلتا الحالتين يجب عليك القيام بذلك في غضون سنة
واحدة من وصولك  ,ولن يتم إصدار الترخيص إال بعد أن تكون مقيما ملدة  6أشهر.
ملزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة الفصل .26
 .25أين يمكنني الحصول على تأمين املستأجر اإلجباري ملمتلكاتي التي أقوم
بتأجيرها وماذا أحتاج لتغطيته؟
موقع  www.assurances.luلديه معلومات متاحة باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية
ويمكنك أن تطلب اقتباسات من شركات تأمين املختلفة .تأکد من أن بوليصة
التأمين تشمل تأمین املسؤولیة تجاه طرف ثالث في حالة وجود مشکلة في
شقتك تسبب ضررا ملمتلکات الغير أیضا .كما يتم تغطيتك أيضا عن األضرار التي
لحقت بطرف ثالث ،على سبيل املثال إذا فقدت عربة السوبر ماركت الخاصة بك،
وبعد ذلك سببت ضرر لسيارة متوقفة ،أو قام طفلك بركل كرة القدم على نافذة
الجيران .جميع شركات التأمين  ،لذلك تأكد من أنك لست مؤمنا تأمين منقوص
عند حساب قيمة املحتويات .كن حذرا لتضمين تكلفة املطابخ في التأمين على
املحتويات حيث أن ذلك يعتبر أثاثا .خذ بعين اإلعتبار أيضا أنك قد ال تفقد األثاث فقط
ولكن ربما جميع ممتلكاتك الشخصية مثل املالبس واألحذية واملجوهرات والكتب
ولعب األطفال إذا كان هناك حريق ،على سبيل املثال .ملزيد من املعلومات حول
التأمين يرجى االطالع على الفصل .19
دورات توجيهية مجانية للقادمين الجدد ملواطني البلدان الثالثة
يسر أمشام لوكسمبورغ أن تعلن عن إطالق «دورات توجيه القادمين الجدد
ملواطني البلدان الثالثة» اعتبارا من ديسمبر .2015
ويتم تنظيم «دورات توجيه القادمين الجدد» تحت رعاية ودعم التمويل
من «صندوق اللجوء والهجرة والتكامل») أميف (( )AMIFووكالة لوكسمبورغ
لإلستقبال واإلندماج  /وزارة األسرة والتكامل) أوالي ( )OLAIونظرا لخصائص التمويل،
تستهدف هذه الدورات التدريبية باللغتين اإلنجليزية والبرتغالية املواطنين القادمين
من خارج االتحاد األوروبي و املقيمين بصورة قانونية في لوكسمبورغ.
وستعقد الدورات  12مرة في السنة في أي تكلفة ل ( 6دورات في اللغة اإلنجليزية
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و  6دورات باللغة البرتغالية) .يمكن االطالع على معلومات االشتراك على موقع
أمشام في قسم األحداث  ./http://www.amcham.lu/eventsإذا كنت على علم ببعض
املؤهلين واملهتمين في حضور هذه الدورات ،يرجى إحالتهم إلى موقع أمشام
للتسجيل.
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الفصل 32
الضرائب الشخصية
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 32.1معلومات عامة

تــرد أدنــاه بعــض املعلومــات األساســية عــن الضرائــب الشــخصية فــي لكســمبورغ.
بهــدف إعطــاء توجيهــات عامــة لألفــراد بشــأن النظــام الضريبــي للكســمبورغ ولكــن
ال تغطــي جميــع اإلحتمــاالت ويوصــى األفــراد بطلــب املشــورة مــن شــخص مختــص
بالضرائــب الشــخصية بشــأن حــاالت محــددة مــن الضرائــب .وتســتند املعلومــات إلــى
التشــريعات ذات الصلــة فــي  1كانــون الثانــي  /ينايــر  2015وقــد تكــون عرضــة للتغييــر.

 32.1.1السنة الضريبية
وتتبع لكسمبرغ سنة تقويمية لضرائب الدخل ،بحيث تبدأ السنة الضريبية من 1
كانون الثاني  /يناير إلى  31كانون األول  /ديسمبر.

 32.1.2نطاق الضريبة
يجب على سكان لوكسمبورغ (انظر القسم  )32.1.6اإلبالغ عن دخلهم العاملي في
اإلقرار الضريبي للكسمبورغ .وفي الحاالت التي يكون فيها الدخل خاضعا للضريبة
في بلد آخر ،قد تكون اإلجراءات التعاقدية متاحة ولكن هذا يعتمد على الظروف
الشخصية ويجب مراجعتها على أساس كل حالة على حدة .وهذا أمر ذو أهمية
خاصة للمواطنين األمريكيين الذين ال يزالون خاضعين للضريبة على دخلهم في
جميع أنحاء العالم في الواليات املتحدة ويحتاجون إلى االستفادة من شروط معاهدة
الضرائب لتجنب االزدواج الضريبي.
وغير املقيمين في لوكسمبورغ خاضعون للضريبة على دخل مصدره من
لوكسمبورغ .إذا استوفوا معايير معينة ،يمكن لغير املقيمين أن يختاروا أن يعاملوا
كمقيمين ألغراض ضريبية ،مما يتيح لهم الوصول إلى جميع اإلقتطاعات املتاحة.

 32.1.3أساس الضرائب
ولدى لكسمبورغ  8فئات من الدخل الخاضع للضريبة ألغراض الضريبية الشخصية:
• الزراعة والغابات (انظر القسم )32.2
• املهن املستقلة ،بما في ذلك أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (انظر القسم )32.2
• الدخل من التجارة أو األعمال (انظر القسم )32.2
• دخل العمالة (انظر القسم )32.4
• إيرادات االستثمار (الفوائد  /توزيعات األرباح) (انظر القسم )32.3
• دخل املعاش التقاعدي (انظر القسم )32.5
ضمن كل فئة من فئات الدخل ،يتم تخفيض املبلغ اإلجمالي املستلم عن طريق
املصروفات املسموح بها للوصول إلى صافي الدخل لكل فئة .أي دخل غير مدرج
في إحدى الفئات املذكورة أعاله غير خاضع للضريبة (على سبيل املثال ،أرباح
اليانصيب).
يتم تجميع صافي الدخل من كل فئة (في بعض الحاالت ،يمكن للخسائر من فئة
واحدة أن تقابل اإليرادات من فئة أخرى) للوصول إلى إجمالي الدخل املعدل.
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قبل احتساب الضريبة ،من املمكن املطالبة ببعض الخصومات واملصروفات غير
العادية مقابل إجمالي الدخل املعدل للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة (انظر
القسم .)32.8

 32.1.4معدالت الضريبة

تدير لوكسمبورغ نظام معدل ضريبي تصاعدي مع معدالت ضريبية تتراوح بين ٪0
إلى  .٪40صندوق العمالة يحتسب رسوم إضافية بنسبة  ٪7أو  ٪9على الضريبة
النهائية ،وبذلك يصل إجمالي املعدالت الضريبية الفعلية إلى .٪43.6
معدالت الضرائب لعام  2015هي:
من اليورو

إلى
يورو

معدل
الضريبة

ضريبة
التوظيف
املضافة

املعدل مجتمع

0

0

7

0.00

11,266

8

7

8.56

13,174

10

7

10.70

15,082

12

7

12.84

16,990

14

7

14.98

18,898

16

7

17.12

20,806

18

7

19.26

22,714

20

7

21.40

24,622

22

7

23.54

26,530

24

7

25.68

28,438

26

7

27.82

30,346

28

7

29.96

32,254

30

7

32.10

34,162

32

7

34.24

36,070

34

7

36.38

37,978

36

7

38.52

39,886

38

7

40.66

41,794

39

7

41.73

100,001

40

7

42.80

40

9

43.60

32.1.5

إعتماد التأمين  /التحكم في التوازن الضريبي

باإلضافة إلى الضريبة األساسية ،يطلب من األفراد دفع مساهمة بنسبة 1.4٪
للتأمين على اإلعالة ،ومن  0.5٪ ،2015مساهمة ملوازنة الضرائب .ويتم حجب
هذه املساهمات من دخل العمل واملعاشات التقاعدية مع مساهمات الضمان
اإلجتماعي انظر الفصل  .33وتدفع املبالغ املستحقة على دخل آخر عن طريق
اإلقرار الضريبي.

 32.1.6اإلقامة
يعتبر الفرد مقیم من تاریخ وصوله إلی لوکسمبورغ إذا:
أ) أن يكون لهم مكان إقامة دائم في لكسمبرغ وأنهم يستخدمون هذا السكن
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ويحافظون عليه
ب) وجود مستمر في لكسمبورغ ملدة  6أشهر ،باستثناء الغياب القصير.
وحيثما يكون الفرد مقيما في لكسمبورغ أوفي بلد آخر ،قد يكون من الضروري
النظر في أي معاهدات ضريبية قائمة بين البلدان املعنية لتحديد موقف إقامة
الفرد.
يعتبر الفرد غير مقيم في لوكسمبورغ إذا لم يستوف أحد الشروط املذكورة أعاله
لإلقامة.

32.1.7

يخضع دافعو الضرائب املقيمون املتزوجون للضريبة على نحو مشترك ،بحيث يتم
اإلبالغ عن دخلهم املشترك على إيراد ضريبي واحد .ويمكن للشركاء املدنيين
املسجلين أن يختاروا أن يخضعوا للضريبة معا طاملا استوفيت شروط معينة.
أما دافعو الضرائب غير املقيمين الذين يتزوجون ،أو في الحاالت التي يكون فيها أحد
الزوجين مقيمين واآلخر غير مقيم ،فال يمكن دمج اإلبالغ تلقائيا على الرغم من أن
اإليداع املشترك ممكن عن طريق االنتخاب في حالة استيفاء شروط معينة.
وفي السنة التي يتم فيها الزواج أو الطالق ،يطلب من دافعي الضرائب أن يقدموا
معا.

 32.1.8الضرائب

تعتمد الدرجة الضريبية املطبقة على الفرد على حالتهم الشخصية:
فئة الضرائب  :1واحد
فئة الضرائب  :1Aواحدة مع األطفال  /دافعي الضرائب أكير من 64عاما في بداية
العام
الضريبة الفئة الثانية :متزوج/ة (وشركاء مدنيون عند الطلب)
في حالة الطالق ،قد يكون كل طرف قادر على االستفادة من الضريبة الفئة 2
لفترة محدودة من الزمن بعد الطالق .وباملثل ،في حالة وفاة أحد الزوجين ،يمكن
للزوج الباقي على قيد الحياة أن يستفيد من الدرجة الضريبية  2لفترة زمنية محددة.

 32.1.9بطاقات الضرائب

تحدد البطاقة الضريبية فئة الضريبة وبعض الخصومات التي يتم تطبيقها من خالل
كشوف املرتبات ويتم إصدارها تلقائيا من قبل مكتب الضرائب.
عندما يكون لدى األفراد وظائف متعددة بما في ذلك الحاالت التي يعمل فيها
الزوجان يتم إصدار بطاقة ضريبية واحدة فقط .جمیع البطاقات الضریبیة األخرى هي
بطاقات ضریبیة «إضافیة» وتطبق نسبة استقطاع ضریبة ثابتة بنسبة 21/ 15٪
 .33٪ /٪وبالنسبة لكثير من دافعي الضرائب ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى مسؤولية
ضريبية مستحقة في نهاية العام ألن الضرائب الكلية املحتجزة غالبا ما تكون غير
كافية .وينبغي الحذر ألن الضرائب املستحقة مع اإلقرار الضريبي في نهاية العام
يمكن أن تكون كبيرة (انظر مثال حساب الضريبة في القسم .)32.10
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32.2

الدخل الريادي

يتم تصنيف الدخل من العمل الحر على أنه دخل زراعي أو دخل تجاري أو دخل
مستقل وفقا لطبيعة األنشطة وتدفع الضرائب والضمان االجتماعي على أساس
تقديري خالل السنة ويتم التوفيق بينهما من خالل عملية إيداع اإلقرارات الضريبية.

 32.2.1رسوم املدير
تخضع أتعاب املدير إلى ضريبة استقطاع بنسبة  .٪ 20وفي بعض الحاالت ،يمكن
اعتبار ضريبة االستقطاع هذه نهائية.

 32.3دخل االستثمار

يتضمن دخل اإلستثمار في املقام األول الفوائد وتوزيعات األرباح املستلمة.

 32.3.1الفائدة

تخضع الفائدة التي يتلقاها مقيم لوكسمبورغ من كيان لوكسمبورغ إلى ضريبة
استقطاع بنسبة  10٪وهي الضريبة النهائية على هذا الدخل .إن دخل الفوائد الذي
يقع خارج النظام  10٪يخضع للضريبة من خالل اإلقرار الضريبي بمعدالت الضرائب
الهامشية.
في بعض الحاالت ،يمكن لسكان لكسمبورغ طلب ضريبة الضرائب بنسبة  10٪لتمتد
إلى إيرادات الفوائد التي تدفعها كيانات من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .هناك
بعض القواعد الصارمة بشأن توقيت الطلب لذا ينبغي التماس املشورة.

 32.3.2األرباح

توزيعات األرباح املدفوعة من قبل الشركات املحلية لوكسمبورغ لديها  ٪15ضريبة
محتجزة من املصدر.
يتم فرض ضريبة على األرباح وفقا ملعدالت الضريبة الهامشية ،على الرغم من أن
 ٪50من األرباح املوزعة من بعض الشركات املقيمة في اإلتحاد األوروبي ،وكذلك
الشركات املقيمة في البلدان التي تربط بينها وبين لوكسمبوغ اتفاقية الضرائب
معفاة من الضرائب .

ويمكن خصم التكاليف املتكبدة فيما يتعلق بالحصول على دخل االستثمار ،مع
خصم حد أدنى قدره  25يورو لكل دافعي الضرائب .ويتم إعفاء أول  1،500يورو من
صافي دخل اإلستثمار من الضرائب)  3000يورو لألفراد الذين يودعون معا (.

32.4

الدخل الوظيفي

اإليرادات من العمالة ،بما في ذلك االستحقاقات العينية ،تخضع للضريبة عند استالم
الدفع  /االستحقاق.
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 32.4.1الفوائد العينية

بعض الفوائد النموذجية املقدمة في لوكسمبورغ لها تقييمات محددة تطبق
لتحديد املنافع الخاضعة للضريبة.

 32.4.1.1سيارات الشركة

يتم احتساب الفائدة بنسبة  ٪1.5من سعر شراء السيارة شهريا.

 32.4.1.2السكن

يتم احتساب السكن غير املفروش بنسبة  ٪ 75من اإليجار شهريا .يتم احتساب
أماكن السكن املفروشة مقابل  10٪إضافية في الشهر.

 32.4.1.3قسائم الغداء

تقدم عادة  18قسيمة في الشهر بقيمة وجهية قدرها  8.40يورو لكل منهما.
ويمول املوظف عموما  1/3من قيمة القسائم (أي  2.80يورو لكل قسيمة) من
صافي األجر.

 32.4.1.4إعانة الفوائد

يقدم بعض أصحاب العمل مخططا حيث يقدمون إعانة لفائدة الرهن العقاري /
قرض شخصي مدفوع خالل السنة وتعفى هذه املدفوعات من الضرائب والضمان
االجتماعي حتى حدود معينة.

 32.4.1.5خيارات األسهم  /املنح  /الجوائز

الضرائب على األسهم التي تم الحصول عليها عن طريق خطط سهم الشركة سوف
تختلف تبعا لنوع الخطة املعنية .وينبغي الحرص على أن تنشأ التزامات ضريبية في
لكسمبورغ لدافعي الضرائب الذين غادروا البلد نتيجة لخيارات األسهم التي يحتفظ
بها من خالل خطط أرباب العمل خالل فترة إقامتهم .ويوصى بأن يسعى دافعو
الضرائب للحصول على املشورة في هذا املجال لضمان تطبيق املعاملة الضريبية
الصحيحة.

 32.4.2النفقات

يمكن استقطاع النفقات التجارية التي لم يسددها صاحب العمل ،مع استيفاء حد
أدنى قدره  540يورو على جميع دافعي الضرائب.
خصم تكاليف التنقل متاح تبعا للمسافة بين منزل دافعي الضرائب والعمل إذا
كانت املسافة أكبر من  4كم .وتحدد الدولة املسافات وتتاح مسافة أقصاها 30
كيلومترا .والخصم املتاح هو  99يورو  /كم مع خصم سنوي أقصى قدره  2،574يورو

 32.4.3الضرائب الخاص
ةيتم خصم ضرائب استقطاع استنادا إلى( البطاقة الضريبية) من إجمالي الدخل
إلى جانب اقتطاعات الضمان اإلجتماعي (انظر الفصل  ،( 33وإعتماد التأمين
(انظرالفصل  )19ومساهمة موازنة الضرائب.
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 32.4.4نظام الضرائب الداخلية
ينطبق النظام على األفراد املعينين في الخارج أو األفراد املعارين للكسمبورغ
كجزء من مجموعة دولية .هناك عدد من الشروط التي يجب إستيفائها في كل من
الشركة املستخدمة واألفراد حتى يتم تطبيق النظام.
يمكن أن تكون املنافع املتاحة في ظل النظام ذات أهمية كالتخفيف الضريبي
املتاح على مجموعة متنوعة من املدفوعات التي يدفعها صاحب العمل ،بما في
ذلك اإلنتقال ،والرسوم املدرسية ،والسكن ،وبدالت تكاليف املعيشة ،ورحالت إجازة
زيارة الوطن ،واملساواة الضريبية .هناك حدود مطبقة على التخفيفات املتاحة،
ولكن النظام يمكن أن يكون مفيدا عند استيفاء املعايير املؤهلة.

32.5

دخل املعاش التقاعدي

تخضع املعاشات التقاعدية الحكومية واملعاشات التقاعدية لصاحب العمل للحجز
الضريبي بنفس طريقة دخل العمالة .املعاشات الخاصة خاضعة للضريبة عن طريق
اإلقرار الضريبي إلى الحد الذي تكون فيه قابلة للخصم للدافع .
النفقة التي يتلقاها أحد الزوجين السابقين املؤهلين للحصول على خصم ضريبي
للدافع (انظر الفرع )32.8.1تخضع للضريبة كدخل للمعاش التقاعدي.

32.6

إيرادات اإليجار

يتم اإلبالغ عن اإليرادات من اإليجار في لكسمبرغ واملمتلكات األجنبية على اإلقرار
الضريبي لكسمبورغ .واملصروفات القياسية مسموح بها مقابل إيرادات اإليجار (مثل
رسوم اإلدارة ،وفوائد الرهن العقاري ،واإلصالحات ،والصيانة ،وما إلى ذلك) .ويسمح
القانون أيضا بتخفيض قيمة اإلستهالك من  ٪2إلى  ٪6من سعر شراء العقار ،حسب
عمر العقار.

32.6.1
يتم خصم فائدة الرهن العقاري املدفوعة على مسكنك الرئيسي مقابل قيمة إيجار
اسمية تحددها الدولة .تقتصر الخصومات على  1500يورو لكل فرد من أفراد األسرة
خالل السنوات الست األولى التي تمتلك فيها العقار الذي يتناقص بمرور الوقت .

32.7

ايرادات متنوعة

اإليرادات املتنوعة تستحوذ على إيرادات مختلفة ال تغطيها فئات أخرى ،والدخل
الرئيسي هو أرباح رأس املال.

 32.7.1املكاسب قصيرة األجل
تشمل هذه املمتلكات غير املنقولة التي تم االحتفاظ بها ملدة تقل عن سنتين،
واملمتلكات املنقولة التي تقل مدتها عن  6أشهر ،والحاالت التي يسبق فيها البيع
شراء األصل .ويمكن تجميع األرباح والخسائر قصيرة األجل ،ويتم فرض ضريبة على
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الدخل الصافي بمعدالت ضريبية هامشية والتي يتجاوز مجموعها  500يورو .

 32.7.2املكاسب طويلة األجل

وتشمل هذه املمتلكات غير املنقولة التي يحتفظ بها ألكثر من سنتين
واملمتلكات املنقولة التي يحتفظ بها ألكثر من  6أشهر إذا كانت هناك مشاركة
كبيرة ،أي أن دافعي الضرائب يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 10
في املائة من رأس املال .أما املمتلكات املنقولة التي يحتفظ بها ألكثر من 6
أشهر حيث ال توجد مشاركة جوهرية فهي غير خاضعة للضريبة.
املكاسب على املدى الطويل تخضع للضريبة بنسبة  ٪50من دافعي الضرائب على
كل معدل الضريبة وهناك إعفاءات يمكن تطبيقها في بعض الحاالت .وبوجه عام،
يعفى أول  50 000يورو من املكاسب التي تحققت في فترة  11سنة.
ويمكن إدراج الدخل والخسائر قصيرة األجل وطويلة ا ألجل على الرغم من أن
الخسارة اإلجمالية ال يمكن قياسها مقابل اإليرادات األخرى.
وفي معظم الحاالت ،يكون بيع محل اإلقامة الرئيسي معفيا من الضرائب ،على
الرغم من ضرورة استيفاء شروط معينة.

32.8

البدالت الضريبية /الخصومات  /اعتمادات

هناك العديد من البدالت والخصومات التي يمكن اتخاذها ضد الدخل الخاضع للضريبة
وكذلك القروض التي يمكن تعويضها مقابل االلتزامات الضريبية .الخصومات
لدافعي الضرائب غير املقيمين محدودة .والخصومات واالئتمانات الرئيسية املتاحة
للمقيمين هي:

 32.8.1النفقة

يتوفر خصم يصل إلى  24 000يورو عندما يقدم الدعم إلى زوج سابق .وبقدر ما يكون
للخصم بالنسبة للزوج املدفوع ،فإنه يخضع للضريبة بالنسبة للزوج املستلم (انظر
الفرع .)32-5

 32.8.2فوائد القروض

يمكن خصم الفوائد املدفوعة على القروض الخاصة وبطاقات اإلئتمان وحسابات
البنوك حتى  336يورو لكل فرد من أفراد األسرة .

 32.8.3التأمينات

يمكن خصم األقساط املدفوعة لقاء التأمين على الحياة والطب والوفاة والعجز
والتأمين ضد املسؤولية قبل الغير بمبلغ يصل إلى  672يورو لكل فرد من أفراد
األسرة في السنة .وهناك شروط مرتبطة ببعض السياسات التي أبرمت خارج
لكسمبورغ .وفي بعض الحاالت ،يمكن املطالبة بخصم إضافي لدفع مبلغ مقطوع
إلى بوليصة تأمين على الحياة.

 32.8.4التقاعد الخاص

املساهمات في املعاشات التقاعدية الخاصة قابلة للخصم حتى حدود معينة
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تعتمد على السن تبلغ  1500يورو  3200 -يورو في السنة .وهناك شروط يجب أن
تفي بها خطة املعاشات التقاعدية.

 32.8.5مخطط التوفير في املنزل

تقدم مؤسسات مختارة في لوكسمبورغ خطة ادخار معتمدة لتشجيع الناس على
االدخار لشراء منزل .وتخصم االشتراكات حتى  672يورو لكل فرد من أفراد األسرة .

 32.8.6التبرعات

يمكن خصم التبرعات للجمعيات الخيرية التي تعترف بها سلطات الضرائب في
لوكسمبورغ بمبلغ  120يورو على األقل بحد أقصى قدره  20في املائة من صافي
الدخل  1000000/يورو.

 32.8.7الضمان اإلجتماعي

أقساط الضمان االجتماعي في لوكسمبورغ قابلة للخصم بالكامل ،باستثناء
املساهمات املتعلقة بالتأمين على اإلعالة ومساهمة موازنة الضرائب .ويمكن أيضا
خصم املساهمات األجنبية عند دفعها في بلد توجد فيه اتفاقية ضمان اجتماعي
مع لوكسمبورغ .

 32.8.8التقاعد الوظيفي

املساهمات التي تصل إلى  1200يورو سنويا قابلة للخصم .يتم تسجيل هذا الخصم
على اإلقرار الضريبي الخاص بك ،ولكن يتم احتسابه من خالل رواتب لكسمبورغ.

 32.8.9العناية باألطفال  /موظف املنزل

ويتاح خصم يصل إلى  300يورو شهريا مقابل التكاليف املتكبدة في رعاية الطفل
(مثل الحضانة واملربية ودور الحضانة وما إلى ذلك) و  /أو املوظفين املنزليين
املسجلين الذين يقومون بأعمال منزلية داخل املنزل (على سبيل املثال التنظيف)

 32.8.10معيشة االطفال خارج السكن العائلي

يتوافر خصم سنوي يصل إلى  3480يورو حيث يوفر دافعي الضرائب أكثر من ٪50
من الدعم لألطفال الذين يعيشون خارج أسرهم.

 32.8.11بدل مهنية اضافي

بالنسبة لألزواج الذين يخضعون للضريبة بشكل مشترك والذين يعملون على حد
سواء ،يمكن املطالبة بدفع مبلغ يصل إلى  4500يورو مقابل الدخل الخاضع للضريبة.
ويدرج هذا عادة في كشوف املرتب الثاني للزوج.

 32.8.12النفقات الخارجية
فــي حالــة تكبــد نفقــات كبيــرة ال يمكــن تجنبها (مثل التكاليــف الطبية غير
املســددة ،وتكاليف رعاية األطفال  /تكاليف اإلقامة في املنازل ،وما إلى ذلك) التي
تتجاوز النفقات «املعقولة» ،يمكن أخذ خصم إضافي كمصروفات غير عادية .ويتم
احتساب النفقات املعقولة على أساس حجم األسرة ومستوى الدخل والطبقة
الضريبية.
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 32.8.13ضريبة الطفل
بالنسبة ملعظم الناس يتم دفع هذا شهريا بشكل مباشر في حسابك املصرفي.
غير أنه في الحاالت التي ال يكون فيها لألفراد الحق في املطالبة بالدفع الشهري،
يمكن املطالبة باالئتمان عن طريق اإلقرار الضريبي .املبلغ السنوي الحالي ،لكل
طفل ،هو  922.50يورو.

 32.8.14أحد الوالدين ( والد يعيش لوحده)
يمكن ألحد الوالدين أن يطالب بخصم ضريبي يصل إلى  750يورو تحت شروط معينة.

 32.8.15االعتماد الضريبي للعاملين لحسابهم الخاص

يمكن املطالبة بمبلغ يصل إلى  300يورو عن طريق اإلقرار الضريبي .ويوجد ائتمان
مماثل بالنسبة إلى العاملين  /أصحاب املعاشات التقاعدية ،ولكن يتم املطالبة
بذلك عادة من خالل عملية كشوف املرتبات.

 32.8.16إعفاءات ضريبية أجنبية

عندما يكون الدخل خاضعا للضريبة في والية قضائية أجنبية ،يمكن أن يكون اإلئتمان
ممكنا في لكسمبورغ لضمان عدم إزدواج فرض الضرائب.

 32.9عائدات الضرائب

إن إيداع إقرارات ضريبة الدخل ليس إلزاميا دائما .إذا لم تستوف التزامات اإليداع
اإللزامي ،فمن املمكن تقديم طلب طوعي للمطالبة باسترداد الضرائب املقتطعة.

 32.9.1التقديم اإللزامي
یطلب من السکان أن یتقدموا إذا استوفوا أحد املعاییر التالیة:
• الدخل الخاضع للضريبة يشمل دخل الراتب  /املعاش التقاعدي الذي يخضع لضريبة
اإلستقطاع ويتجاوز  100000يورو
• بالنسبة لحاالت الدخل املتعدد) على سبيل املثال زوجين عاملين أو عدة وظائف
(يتم تخفيض الحد األدنى إلى  36000يورو لدافعي الضرائب في الفئة الضريبية  1أو
 2و  30000يورو لدافعي الضرائب في الفئة الضريبية A1
• إذا لم يتم فرض ضريبة اقتطاع على دخل العمل  /ريادة األعمال  /املعاش
التقاعدي
• إذا کان صافي الدخل غیر الخاضع للضرائب املقتطعة یتجاوز  600یورو (ویشمل
دخل اإلیجار)
• إذا تجاوز دخل االستثمار الخاضع لضريبة االستقطاع  1500يورو
• رسوم أعضاء مجلس اإلدارة تتجاوز  1500يورو
• إذا كان الزوج غير مقيم ويطلبون إيداعا مشتركا
يطلب من غير املقيمين تقديم طلب إذا استوفوا أحد املعايير التالية:
• يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة 100000يورو
• بالنسبة لحاالت الدخل املتعدد في لكسمبورغ (على سبيل املثال ،زوجان عامالن
أو عدة موظفين) ينخفضالحد إلى  36 000يورو لدافعي الضرائب في الفئة الضريبية
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 1أو  2و  30 000يورو لدافعي الضرائب في الفئة الضريبية A1
• دخل لوكسمبورغ املهني أكثر من  100يورو التي لم تخضع لضريبة االستقطاع
• أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة تزيد عن  100000يورو.

 32.9.2التقديم التطوعي
يمكن تقديم إيداع طوعي من أجل الحصول على استرداد الضريبة حيث ال يكون
دافعو الضرائب مؤهلين للتقديم اإلجباري .ومع ذلك ،في معظم الحاالت ،ينبغي
اإلبالغ عن الدخل في جميع أنحاء العالم ،إذا كان األفراد يعملون في لوكسمبورغ
ملدة  9أشهر على األقل و  /أو ما ال يقل عن  ٪75من دخلهم املهني في
لوكسمبورغ قد يكون من املمكن اإلبالغ فقط عن دخل لكسمبرغ .

 32.9.3ضريبة الدخل
املوعد النهائي لإليداع اإللزامي هو  31مارس بعد نهاية السنة الضريبية .حاليا ،ال
يتم معاقبة اإليداع املتأخر لبضعة أشهر ،ولكن هذه املمارسة يمكن أن تتغير في
املستقبل.
وبمجرد أن تقدم السلطات الضريبية إصدار تقييم ضريبي يحدد تفاصيل الضريبة
املستحقة أو املبلغ املستحق للدفع .عند استالم التقييم يكون لدافع الضرائب 30
يوما لدفع الضريبة املستحقة و  3أشهر للطعن في التقييم إذا اعتقدوا أن هناك
خطأ في حساب السلطات الضريبية
يجب تقديم اإليداع الطوعي بحلول  31كانون األول  /ديسمبر بعد نهاية السنة
الضريبية .لن يتم قبول الطلبات املتأخرة .وال تصدر حاليا أي تقديرات فيما يتعلق
بالتبرعات الطوعية ولكن من املتوقع أن يتغير ذلك .يتم إيداع املبالغ املستردة
مباشرة إلى الحساب املصرفي لدافع الضرائب.
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الفصل 33
نظام الضمان
اإلجتماعي
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 33.1نظرة عامة  -كيفية تنظيم الضمان
االجتماعي

لقد تم ترشيد نظام الضمان االجتماعي في لكسمبرغ بالكامل بموجب قانون 13
أيار  /مايو  2008في نظام واحد موحد.
وقد عدل هذا القانون قانون التأمينات اإلجتماعية الذي يدعى اآلن قانون الضمان
اإلجتماعي ،وقام بتعديل كبير في تنظيمات الضمان اإلجتماعي لتعريف نهاية
التمييز بين نظام ذوي الياقات الزرقاء ونظام ذوي الياقات البيضاء.
وهكذا دمج املركز الوطني للضمان االجتماعي Caisse Nationale de Santé, CNS
 CNSأو »  « Gesondheetskeessاملؤسسات التالية:
(مخطط التأمين الصحي للياقات الزرقاء)-The Caisse de Maladie des Ouvriers
(مخطط التأمين الصحي للياقات-The Caisse de Maladie des Employés Privés
البيضاء)
-Caisse de Maladie des Ouvriers de l’Arbed and the Caisse de Maladie des
(مخطط التأمين الصحي للياقات البيضاء والزرقاء للعاملين فيEmployés de l’Arbed
صناعة التعدين )
(مخطط التأمين الصحي للمزارعين)-Caisse de Maladie des Agriculteurs
(مخطط التأمين الصحي لغير املوظفين)•The Caisse de Maladie des Non-salariés
وباملثل ،يدمج الصندوق الوطني للتأمين على املعاشات التقاعدية
Caisse Nationale d’Assurance Pension:
•The Etablissement d’Assurance contre le Vieillesse et l’Invalid- ité
) مخطط تأمين العمر املتقدم والعجز(
•The Caisse de Pension des Employés Privés
)صندوق تأمين تقاعد موظفي الياقات البيضاء(
•The Caisse de Pension Agricole
) مخطط تأمين تقاعد املزارعين(
•The Caisse de Pension des artisans, commerçants et industriels
) صندوق تأمين تقاعد الحرفيين  ,بائعي التجزئة واملصنعين(
وقد استكملت هذه املنظمة مع وحدة إدارية مركزية ( Centre Commun de la
 CCSS )Sécurité Socialeملعالجة البيانات وسجالت العضوية ومساهمات جميع
الشركات التابعة في مختلف املخططات.

462

 33.1.1املفتشية العامة
يتولى مكتب املفتشية العامة للضمان االجتماع ي �Inspection Générale de la Sé
 curité Socialeمسؤولية توفير التوجيه العام واإلشراف على النظام تحت مسؤولية
وزير الضمان االجتماعي .يرجى االطالع على الرابط التالي:
.http://www.mss.public.lu/ acteurs/igss/ FR

 33.1.2الخدمة اإلشرافية املتوسطة
تعمل دائرة اإلشراف الطبي على الضمان االجتماعي تحت سلطة الوزير نفسه،
وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن التصديق على عدم القدرة على العمل ألسباب
طبية ،وبالتصريح بمخططات تحمل املسؤولية املالية عن أشكال معينة من العالج
الطبي ،والنظر في حاالت إساءة استخدام الخدمات الطبية.

 33.1.3النزاعات
يتم التحكيم في النزاعات املتعلقة بالعضوية والتبرعات والخدمات يتم التحكيم
فيها مبدأيًا من قبل  Conseil Arbitral des Assurances Socialesو أي استئناف يوجه
إلى .Conseil Supérieur des Assurances Sociales
ويسمح باستئناف آخر في نقطة قانونية أو إذا لم يتبع القانون.

 33.1.4االتفاقيات الدولية والتشريعات
مبدأ حرية حركة اليد العاملة هو أحد األركان األساسية لإلتحاد األوروبي ،ومن ثم،
فإن نتائجه املنطقية هي التنسيق الدولي لألمن اإلجتماعي .وبالنسبة لبلد صغير
مثل لكسمبرغ ،فإن املسألة تكتسي أهمية أكبر ألن أكثر من نصف القوى العاملة
تتألف من أجانب يعيشون في لكسمبورغ أو ينتقلون من البلدان املجاورة إلى
الدوقية الكبرى.
واعتمد املجلس األوروبي في  10آذار  /مارس  1972االتفاقية األوروبية للضمان
االجتماعي ،إلى جانب االتفاق التكميلي بشأن تنفيذ االتفاقية ،وقد صدق عليها
عدد من البلدان ،بما في ذلك لكسمبورغ .وقد وضعوا عددا من املبادئ املتعلقة
بالضمان االجتماعي للعمال املهاجرين ،سواء كانوا موظفين أو عمال لحسابهم
الخاص.
وفيما يتعلق باالتحاد األوروبي ،فإن الئحة املفوضية األوروبية  883/2004املؤرخة 29
نيسان  /أبريل  2004بشأن تنسيق نظم الضمان االجتماعي والئحتها التنفيذية رقم
 987/2009الصادرة عن االتحاد األوروبي بتاريخ أيلول  /سبتمبر ،2009حددت املبادئ
التوجيهية لتنسيق مختلف نظم الضمان االجتماعي املتعلقة باملوظفين .وقد
حلت هذه اللوائح محل القواعد السابقة املنصوص عليها في الئحة اإلتحاد األوروبي
.1408/71
تم تعديل الالئحة التنفيذية رقم  883/2004من قبل املفوضية األوروبية رقم
 465/2012بتاريخ  22مايو .2012
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 33.1.5مبادئ
انطالقا من هذه االتفاقات املتعددة األطراف ،أبرمت لكسمبورغ اتفاقات ثنائية أو
متعددة األطراف مع عدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وبعض البلدان
األخرى ،بما في ذلك األرجنتين والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل
وبلغاريا وكندا والرأس األخضر وشيلي والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا والهند
وسويسرا وتونس وكيبيك وتركيا وكرواتيا وأيسلندا وماسونيا ومولدافيا والجبل
األسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسويد وصربيا -
الجبل األسود ،املغرب ،أوروغواي ،يوغوسالفيا السابقة والواليات املتحدة.
وتستند االتفاقات الدولية في جوهرها إلى مبادئ املساواة في املعاملة ،وتجميع
فترات املساهمة ،وإمكانية تصدير املنافع.
وبوجه عام ،يقع العاملون ضمن تشريعات البلد الذي يعملون فيه ،حتى إذا كانوا
يقيمون في بلد آخر أو كان مقر عملهم في بلد آخر.
ومع ذلك ،هناك استثناءات لهذا املبدأ بالنسبة للعاملين في النقل الدولي والذين
يعملون في دول أعضاء مختلفة في اإلتحاد األوروبي .وينطبق نفس املبدأ العام
على العاملين لحسابهم الخاص ،باستثناء الحاالت أو الظروف الخاصة التي يوجد فيها
تشريع متعارض ,وباإلضافة إلى ذلك ،تنص هذه اإلتفاقيات عموما على تخصيص
مهمات قصيرة األجل إلمكانية إبقاء املخطط اإلجتماعي خاضع لقوانين البلد األم
في ظل ظروف معينة.

33.2

اشتراكات الضمان االجتماعي

تنطبق معدالت االشتراكات التالية) املرض ،التقاعد ،الحوادث ،الخدمات الصحية
باستثناء التأمين ضد اإلعالة (على التعويضات واألرباح)
بحد أقصى قدره  5أضعاف الحد األدنى لألجر االجتماعي املرجعي ( 248.07يورو في
املؤشر  ،100أي  1922.96يورو في املؤشر الحالي ( 775.17اعتبارا من كانون الثاني /
يناير  ،)2015أي  9614.82يورو في الشهر في عام .2015
وفيما يلي املعدالت الرئيسية لالشتراكات في الضمان االجتماعي.

 33.2.1املرض واألمومة

املوظف
املوظف
لنفسه
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مساهمة صاحب
العمل
% 3.05
% 6.10

مساهمة
املوظف
% 3.05

 33.2.2التقاعد

املوظف
املوظف
لنفسه

مساهمة صاحب
العمل
%8

مساهمة
املوظف
%8

% 16

 33.2.3صندوق اإلعالة
تحــدد مســاهمات التأميــن علــى اإلعالــة بنســبة  ٪1.40مــن إجمالــي اإليــردات ،وإيــرادات
اســتبدال الدخــل ،والدخــل مــن اإلســتثمارات ،ومســاهمات صاحــب العمــل فــي خطــة
إضافيــة تنتهــي لصالــح موظفيهــا) للخطــط التــي يحكمهــا القانــون املــؤرخ  8يونيــو
 ،)1999ناقــص ربــع األجــر االجتماعــي األدنــى
(أي  480.74يــورو فــي كانــون الثانــي  /ينايــر  .)2015وهــذه املســاهمة يتحملهــا فقــط
املوظفيــن

 33.2.4الخدمات الصحية للموظفين
تمول الخدمات الصحية في مكان العمل بالكامل بمساهمة يدفعها جميع أصحاب
العمل:
• بالنسبة للخدمة العامة ( ٪0.11 :)STMمن األرباح .وتوجد رابطات قطاعية أخرى
ويمكن أن تحل محل نظام إدارة االتصاالت في بعض الحاالت
• بالنسبة للقطاع الصناعي ( ٪0.10 :) STIمن األرباح
• بالنسبة للقطاع املالي ( 45.00 :)ASTFیورو للموظف الواحد في السنة.

 33.2.5الحوادث
يتم تمويل التأمين ضد الحوادث من خالل مساهمات صاحب العمل .ويحدد املعدل
املستحق الدفع بنسبة  1.10في املائة من املرتب اإلجمالي.

 33.2.6البدل اليومية العائلية

تدفع الدولة مساهمات في صندوق استحقاقات األسرة ملوظفي القطاع
الخاص بأجر وللعاملين لحسابهم الخاص .ولالطالع على مزيد من املعلومات عن
استحقاقات األسرة ،يرجى الرجوع إلى البند.5.33.4

 33.2.7صندوق البطالة
لقد أنشئ صندوق البطالة بموجب القانون الصادر في  30حزيران  /يونيه .1976
ويمول هذا البرنامج من االشتراكات االجتماعية ألصحاب العمل ،وضريبة التضامن
التي تفرض ضريبة إضافية على ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الشركات،
ومساهمة من السلطات املحلية ،وسلفة من األموال الحكومية .
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 33.2.8الصندوق املشترك لصاحب العمل
قد تم إنشاء “« ”Mutualité des Employeursنظام التوظيف املتبادل» (قانون التوظيف
املتبادل بين أصحاب العمل) بموجب قانون  13مايو  2008الذي يتضمن إدخال النظام
املوحد للموظفين .والغرض من خطة التبادل هو حماية أرباب العمل من التكلفة
املالية للمبدأ العام ملبدأ استمرار دفع املرتبات أو األجور للعمال الذين يصبحون
عاجزين عن العمل .تعتمد مساهمات األعضاء املنتسبين على معدل التغيب
املالي .ويخصص أرباب العمل في الواقع ألربع فئات مساهمة مختلفة بناء على
فترة غيابهم( ٪0.51 :فئة املخاطر ( ٪1.32 )1فئة املخاطر ( ٪1.94 )2فئة املخاطر )3
أو ( ٪3.04فئة املخاطر .)4

 33.3التسجيل للحصول على الضمان االجتماعي
والوضع

التسجيل في الضمان االجتماعي هو مزيج من التسجيل لخطة املعاشات التقاعدية
للدولة والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث .ويقوم صاحب العمل بالتسجيل ،قبل
أو خالل األيام الثمانية األولى من العمل في نظام الضمان االجتماعي .إذا كنت
تعمل لحسابك الخاص ،فعليك أن تسجل نفسك.
يمكن أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة في شركات املسؤولية العامة أو الخاصة وضع
العاملين لحسابهم الخاص أو املوظفين وفقا لشروط معينة.
وتتاح استمارات التسجيل في املركز املركزي للضمان االجتماعي (: )ccss
lu.ccss.www
بمجرد أن يسجل املوظف للضمان االجتماعي ،فإنه يساهم في املزايا ويحصل
عليها .ومع ذلك ،فإن بعض االستحقاقات التي تتلقاها نقدا (بدل األمومة ،بدل
املرض ) تتطلب فترة أولية من املساهمات قبل الحصول على هذه االستحقاقات.
معلومات االتصال :
Centre Commun de la Sécurité Sociale
125, route d’Esch
L-2975 Luxembourg
هاتف (+352) 401 411:
www.ccss.lu
Inspection Générale de la Sécurité Sociale
26, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg
فاكس (+352) 247-86225:
بريد إلكتروني igss@igss.etat.lu:
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http//:www.mss.public.lu/acteurs/igss/
Administration du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale
125, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
B.P. 1342
L-1013 Luxembourg
هاتف (+352) 26 19 13-1:

 33.4استحقاقات الضمان االجتماعي

بعد املساهمة في نظام الضمان اإلجتماعي في لوكسمبورغ ،فإن املوظفين
واملعالين بواسطتهم املؤهلين غير مؤهلني للحصول على مزايا الضمان االجتماعي
السخية ،بما في ذلك معاشات الشيخوخة ،ومعاشات الناجني ،والتأمين الطبي
واإلنساني ،والتأمين ضد العجز.

 33.4.1التقاعد  /النظام القانوني للتقاعد للقطاع الخاص في
لوكسمبورغ
يبدأ استحقاق معاش الشيخوخة عادة عند بلوغ سن  65عاما للمستفيد الذي لديه
سجل ال يقل عن  120شهرا من املساهمات اإللزامية املستمرة أوشراء الحقوق
بأثررجعي ومع ذلك ،يمكن الحصول على معاش مخفض من  60عاما فصاعدا إذا كان
املستفيد لديه على األقل  480شهرا من مساهماته ،أو الوقت الذي يعامل على
أنه مكافئ ،وتعليم األطفال ،والتدريب غير املأجور أو التدريب على العمل ،وما إلى
ذلك.
ويمكن أيضا سحب املعاش قبل سن ال  57في ظل شروط تسجيل  480شهرا من
التأمين اإلجباري.
ماذا تعطي ؟
يتم دفع  ٪8من إجمالي الدخل من قبل املوظف لنظام التقاعد الحكومي .ويتعين
دفع هذه املساهمة على الدخل حتى مبلغ سقف الضمان االجتماعي في
لكسمبرغ ( × 5الحد األدنى لألجر االجتماعي في الشهر 9614,82 :يورو في عام
 ،2015املؤشر  775.17اعتبارا من  1كانون الثاني  /يناير  .)2015وتتألف املساهمة
اإلجمالية للمعاش بنسبة  24في املائة وهي  ٪8من رواتب املوظفين ،و ٪8
من املساهمة املطابقة من قبل صاحب العمل ،و٪ 8من مساهمة حكومة
لكسمبورغ من ( إيردات الضريبة العامة )
على ماذا تحصل؟
الفرضية األساسية للدفع املباشر للمعاش التقاعدي في لكسمبورغ هي أن
الشخص قد بلغ سن  65عاما وعمل ملدة  10سنوات (أي  120شهرا) مع تاريخ عمل
مدته سنة واحدة على األقل في لوكسمبورغ.
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بعد مرور  40عاما من العمل في لوكسمبورغ (كعضو مساهم في نظام الضمان
االجتماعي) أو للعمل بعد سن  65عاما ،ال تحصل على استحقاقات إضافية للمعاش
التقاعدي.
ويعتمد مستوى املعاش التقاعدي على ما يلي:
• طول مهنة
• مستوى األجور
• السقف املساهم
( )9614,82يورو في  1يناير 2015
ويتكون معاش الشيخوخة من عنصرين:
• املزايا النسبية ،التي تقابل ما نسبته  ٪1.832من إجمالي األجور أو الرواتب أو
اإليرادات األخرى التي تم دفع املساهمات عليها(تحولت إلى أساس سنة  1984في
املؤشر ( 100ويمكن أن تكون هذه النسبة أعلى قليال في ظل ظروف محددة.
• مزايا املعدل الثابت (التي بعد مساهمات تزيد على  40عاما) تساوي  ٪23.838من
املبلغ املرجعي .ويتم الحصول على فوائد السعر املوحد بمعدل أربعين في السنة
من االشتراكات ،بما في ذلك أي سنة غير كاملة بحد أقصى .40
يبلغ الحد األدنى للمعاش التقاعدي الشهري  17326,13يورو ملدة  40سنة من
املساهمات (في عام  2015في املؤشر  775.17اعتبارا من  1كانون الثاني  /يناير
 .)2015وإذا ساهم املوظف خالل  40سنة في الحد األقصى أو أعلى ،فإن الحد
األقصى للمعاش التقاعدي الشهري سيبلغ  7991,36يورو (في عام .)2015
وباإلضافة إلى املعاش التقاعدي الشهري ،يدفع قسط كل سنة في ديسمبر
( 737.40يورو ملدة  40سنة من اإلسهامات في عام  ،2015املؤشر .)775.17
وتعترف اإلتفاقيات الثنائية عموما بالسنوات اإللزامية للمساهمات في الدولة
األخرى من أجل الوفاء بشروط الحصول على معاش تقاعدي تدفعه كل دولة على
أساس تناسبي .ويوجد مثل هذا االتفاق بين لكسمبورغ والواليات املتحدة.
وعالوة على ذلك ،يمكن لألمريكيين الذين يعملون أقل من  12شهرا في
لوكسمبورغ أن يحصلوا على هذه املدة التي يستحقونها في الضمان االجتماعي
في الواليات املتحدة ،ويجوز لهم املطالبة باملساهمة الفعلية في سن  65عاما.
ال يطلب منك االستمرار في العيش في لوكسمبورغ لتلقي هذا املعاش الذي
سيتم إرساله إليك أينما كنت تعيش بعد التقاعد .يرجى مالحظة أن هذا املعاش
هو دخل ضريبي .سيتعين عليك االستمرار في املساهمة في التأمين الصحي
والتأمين على اإلعالة ،ولكن لن يتم إجراء أي اقتطاعات للمعاشات التقاعدية
الحكومية بعد اآلن.
معلومات االتصال:
Caisse Nationale d’Assurance Pension
1A, bd Prince Henri L-2096 Luxembourg
ساعات العمل 08:15 -16:00:
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هاتف (+352) 22 41 41-1:
)www.cnap.lu (FR, DE

 33.4.2تقاعد العجز
في حالة العجزاملؤقت أو الدائم ،يمكن للمؤمن عليه أن يستفيد من معاش
العجز إذا كان قد ساهم ملدة ال تقل عن (اثني عشر شهرا على أساس إلزامي)
توجد فترات أهلية أخرى في حالة املساهمات الطوعية خالل السنوات الثالث
األخيرة التي تسبق التاريخ الذي تقر فيه املراقبة الطبية باإلعاقة أو تاريخ انتهاء
استحقاقات املرض .ال تنطبق فترة األهلية هذه عندما يكون العجز نتيجة لحوادث
عمل أو مرض وقع أثناء اإلنتساب.
يتم احتساب معاش العجز على غرار معاش الشيخوخة ولكن مع استقراء لنهاية
املهنة املهنية ،حتى سن  65أو  55وفقا للعناصر املختلفة للنظر فيها.
ويعتمد هذا املعاش على:
• مقدار األرباح خالل املهنة
• العمر الذي يحدث فيه العجز
• سنوات املساهمة في الضمان االجتماعي
ونظرا لعدد العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان يجب حساب كل حالة على
حدة .
ويبلغ الحد األدنى ملعاش العجز الشهري  1726,13يورو (اعتبارا من  1كانون الثاني /
يناير  2015للمؤشر  )775،17ملدة  40سنة من االشتراكات.

 33.4.3األرامل و اليتامي
في حالة وفاة الشخص املؤمن عليه ،يحق للزوج  /الشريك الباقي على قيد الحياة
الحصول على معاش األرمل/ة ،الذي يساوي حوالي  75في املائة من استحقاق
املعاش الفعلي أو املعتاد في تاريخ الوفاة .وينبغي أن يبلغ الحد األدنى ملعاش
األرمل/ة الشهرية  1726,13يورو (لعام  2015في املؤشر  775.17اعتبارا من  1كانون
الثاني  /يناير  )2015ويحق ألي طفل قاصرللمتوفي في هذه الحالة الحق أيضا
الحصول على معاش يتيم .وينبغي أن يصل املبلغ الشهري إلى  469.09يورو (في
عام  ،2015حسب املؤشر .)775.17
توجد قواعد لتجنب أو الحد من تراكم أنواع مختلفة من املعاشات التقاعدية.

 33.4.4الحوادث
التأمين ضد الحوادث في العمل ومخاطر الصحة املهنية إلزامي لجميع العاملين في
القطاع الخاص وللعاملين لحسابهم الخاص .ويغطي التأمين الحوادث في العمل،
واإلصابات الصناعية ،والحوادث عند التنقل ،ومخاطر الصحة املهنية .مع بعض القيود،
قد يتم استالم مخصصات التأمين ضد الحوادث الناجمة عن اإلصابات أو املرض التي
يغطيها املخطط مع استحقاقات الضمان اإلجتماعي االخرى ،وخاصة معاش العجز.
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 33.4.5بدل العائلة
وتدفع بدل العائلة فيما يتعلق بأي طفل قاصر نشأ في الدوقية الكبرى .وهي تدفع
للشخص الذي لديه حضانة الطفل .ويعتمد املعدل الشهري للمخصص على عدد
األطفال القصر ،كما هو مبين في الجدول أدناه:
املعدل الشهري
للمخصصات (على
مؤشر ) 100

عدد
األطفال

املعدل الشهري
للمخصصات (على
املؤشر الحالي )775.17

على مش

على مش

1

eur 26.42

eur 185.60

2

eur 62.75

eur 440.72

3

eur 114.30

eur 802.74

4

eur 165.82

eur 1,164.56

5

eur 217.34

eur 1,526.38

وتزداد هذه املبالغ زيادة طفيفة عندما يصل الطفل إلى سن السادسة (بمقدار
 16.17يورو في املؤشر الحالي) ومرةأخرى عند اثني عشر ( 48.52يورو في املؤشر
الحالي)
وتدفع عالوة الوالدة البالغة  1740,09يورو (في مؤشر ( )775.17 2015في ثالث
خطوات تبلغ  580,03يورو) لكل طفل مولود ،شريطة أن تكون األم والطفل قد تابعا
الفحوصات الطبية املقررة.
ويدفع بدل خاص للمعدات املدرسية في بداية السنة الدراسية .ويدفع البدل من
سن السادسة؛ يختلف املبلغ حسب عمر الطفل وعدد األطفال في األسرة كما هو
مبين في الجدول أدناه:
العمر

عدد
األطفال

 6إلى 11
سنة

املخصصات
لكل طفل(على
مؤشر ) 100
على مش

 12سنة
وأكثر

املخصصات لكل طفل
(على املؤشر الحالي
)775.17
على مش

1

16.11

113.15

2

27.62

194.02

3

39.13

274.82

1

23.02

161.67

2

34.52

242.47

3

46.04

323.34

وهناك أيضا بدل تعليم قدره  485.01يورو شهريا (في عام  2015حسب املؤشر
 ) 775.17لألشخاص الذين يقيمون في املنزل أو يخفضون من نشاطهم املهني
لرعاية األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين أو لآلباء الذين ال تتجاوز عائداتهم حد
معين ولديهم طفل أقل من سنتين من العمر.
وقد ألغي بدل التعليم منذ األول من حزيران  /يونيه  .2015غير أن املستفيدين قبل
 1حزيران  /يونيه  2015سيظلون يحصلون عليه.
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هذه البدل تختلف عن البدل بسبب اإلجازة الوالدية .وال يمكن تجميعها.
وفي حالة إجازة الوالدية بدوام كامل ملدة ستة أشهر ،يصل املخصص الشهري إلى
 1778,31يورو في (عام  2015حسب املؤشر  ) 775.17بينما يبلغ بدل الوالدية بدوام
جزئي  889.15يورو.

 33.4.6البطالة
تغطي استحقاقات البطالة كال من البطالة الكاملة والعمل القصير األجل ،سواء كان
ذلك بسبب سوء األحوال الجوية أو املناخ االقتصادي.
يتعين على العاطلين أن يكونوا مقيمين في الدوقية الكبرى وأن يكونوا موظفين
سابقا في البلد بموجب عقد عمل انتهى ألسباب مستقلة عن إرادتهم الحرة .كما
ينبغي أن يكونوا متاحين للعمل والتسجيل للبحث عن عمل من خالل L’Agence pour
. .)le développement de l’emploi (ADEM
ويحق للعاملين لحسابهم الخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب صعوبات اقتصادية
عامة في قطاع نشاطهم ,ألسباب صحية بسبب القوة القاهرة أو بسبب طرف
ثالث الحصول على استحقاقات البطالة إذا كانوا مسجلين على أنهم موظفون
عاملون لحساهم الخاص ملدة  6أشهر كحد أدنى قبل التسجيل في إدارة البطالة،
وإذا تم تسجيلهم في الضمان االجتماعي االلزامي في لوكسمبورغ ملدة سنتين
(كموظف أو لحسابهم الخاص).
كما أن الشباب غير القادرين على العثور على عمل يحق لهم الحصول على إعانات
البطالة في ظل ظروف معينة.
وتدفع استحقاقات البطالة نظريا ملدة  12شهرا في غضون  24شهرا .ويمكن أن
تكون اإلضافات ممكنة حسب سن األشخاص املعنيين وفي حاالت العجز.
الحد من الفوائد:
وبوجه عام ،تحدد استحقاقات البطالة للموظفین بنسبة  80٪من متوسطأجور أو
رواتب إجمالي األجور الثالثة األخیرة ،أو بنسبة  85٪إذا كان لدى الشخص حضانة
أطفال.
ومع ذلك ،تقتصر الفائدة القصوى على  250في املائة من الحد األدنى القانوني
لألجور .وحتى  31كانون األول  /ديسمبر  ،2015يتناقص هذا الحد بعد  273يوما من
التعويض ( 200في املائة من الحد األدنى القانوني لألجور) وفي حاالت تمديد فترة
استحقاق االستحقاق ( 200في املائة من الحد األدنى القانوني لألجور).
تحدد فائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  17سنة بنسبة  40في املائة
من الحد األدنى القانوني لألجور ( 1922,96يورو في املؤشر الحالي  )775,17وبنسبة
 70في املائة بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عاما.
بالنسبة للمشتغلين لحسابهم الخاص ،تحدد االستحقاقات بنسبة  80في املائة (أو
 85في املائة إذا كان لدى الشخص حضانة أطفال) من الدخل املستخدم كأساس
لحساب اشتراكات الضمان االجتماعي خالل العامين املاضيين.
تنطبق الحدود املذكورة أعاله على املوظفين العاملين لحسابهم الخاص أيضًا.
في حالة عدم دفع اشتراكات الضمان االجتماعي ،تحدد االستحقاقات بنسبة  80في
املائة (أو  85في املائة) من الحد األدنى القانوني لألجور.
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معلومات االتصال:
ADEM
10, rue Bender
L-1229 Luxembourg
ساعات العمل 8:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
هاتــف ألصحــاب ا لعمــل (+352) 24 78 80 00
هاتــف للباحثيــن عــن عمل (+352) 24 78 88 88
فا كــس (+352) 40 61 4 1
بريد إلكتروني info@adem.etat.lu:
www.adem.lu

 - Caisse NatioNale de saNté( cns 33.5صندوق
الصحة الوطني)
 33.5.1دور CNS

ينظم صندوق الصحة الوطني تسديد التكاليف الطبية والتعويض عن اإلجازات
املرضية وإجازة األمومة وإجازة التبني وإعفاء العمل واإلجازة ألسباب عائلية.
و في سياق العالقات الدولية ،يصدر التقرير النماذج املطلوبة للبلدان املدرجة
في قائمة اإلتفاقيات الثنائية BL1 :و  S1و  S2و  S3والبطاقة األوروبية للضمان
اإلجتماعي.
ويقدم معلومات عن خدمات التأمين الصحي.
8:30 – 11:30 and 13:00 – 16:00
ساعات العمل في وكالة8:00 – 16:00 : Hollerich
جميع العاملين في القطاع الخاص) املشتغلون النشطون أو السنويون املؤهلون
(و العاملون املهنيون املستقلون) النشطون أو السنويون ( ،وأفراد أسرهم
املقيمون ،وموظفو أربيرد (، )Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelangeاملزارعون
و غير املوظفين أعضاء في ( CNSباستثناء موظفي الخدمة املدنية وموظفي CFL
(The Société Nationale des Chemins de Fer Luxembour- geois/Luxembourg National
)Railway Company

 33.5.2املجلس التنفيذي ()comité directeur
املجلس التنفيذي مسؤول عن جميع املسائل التي لم تسند إلى أي هيئة أخرى
بموجب القانون أو اللوائح.
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على سبيل املثال :لتمثيل الصندوق قضائيا وغير قضائيا ،واتخاذ قرارات فردية بشأن
مسائل الدفع ،ووضع امليزانية العاملية السنوية للتأمين املرضي وتأمين األمومة
وفقا للميزانية اإلدارية للمخططات ،وإنشاء برنامج متعدد السنوات وتحدید معدالت
املساهمات املطبقة ،وتقییم الحساب العاملي السنوي للنفقات واإلیرادات ،وکذلك
في بیان موازنة التأمین ضد املرض واألمومة ،وتقدیم حالة بشأن االستحقاقات
في الحدود التي یوفرها القانون واللوائح،وإنشاء قواعد متعلقة بتشغيل  ،CNSووضع
قواعد لتوفير نقطة اتصال وطنية واحدة إعطاء املعلومات ملقدمي الخدمات الصحية
والشركات التابعة لها وال سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية عبر الحدود في االتحاد
األوروبي ،سويسرا أو في أي بلد من املنطقة االقتصادية األوروبية ( ،)EEAوإعداد
املفاوضات التي يقودها الرئيس أو ممثله مع مقدمي الخدمات الصحية وتصدر
أحكاما بشأن نتائج املفاوضات وإدارة الحمار العقاري (إتس) واتخاذ القرارات بشأن
موظفي صندوق التأمين.
ورئيس املجلس التنفيذي هو موظف مدني يعينه الدوق األكبر.
ويتألف املجلس التنفيذي أيضا من:
• خمسة مندوبين يمثلون موظفين من القطاع الخاص ويتم تعيينهم من قبل
غرفة العاملين (باستثناء موظفي شركة)CFL
• مندوب واحد یمثل موظفین تابعین لشركة  ،CFLویوافق علیه موظفو الشركة
ويعين في غرفة العاملين
• مندوب واحد يمثل موظفي القطاع العام ويتم تعيينهم من قبل مجموعة
موظفي الخدمة املدنية وموظفي القطاع املحلي في القطاع العام في غرفة
موظفي الخدمة املدنية والعاملين في القطاع العام
• مندوب واحد يمثل موظفي القطاع العام ويتم تعيينهم من قبل دائرة موظفي
الخدمة املدنية والعاملين في القطاع العام باستثناء مجموعة موظفي الخدمة
املدنية وموظفي القطاع املحلي من القطاع العام
•مندوب واحد يمثل غير املوظفين وتعينه الغرفة التجارية
• مندوب واحد يمثل غير العاملين وتعينه غرفة الزراعة
• مندوب واحد يمثل غير املوظفين وتعيينه من قبل غرفة الصفقات ،و
• خمسة مندوبين يمثلون أصحاب العمل وتعينهم الغرفة التجارية وغرفة الصفقات .

 : CNS 33.5.3االتصال املباشر بين األطراف املؤمنة

يضع  CNSتحت تصرفك موظفين ودودين وذويكفاءة ،والذين يولون عناية كبيرة
لتوفير نظام فعال لدفع احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك.
• التعويضات :بالنسبة لجميع طلبات السداد أو أي تعديل آخر ،يرجى الكتابة إلى
العنوان التالي:
CNS
L-2979 Luxembourg
• التصاريح :يجب توجيه طلبات الحصول على تصريح العالج في الخارج أو العالجات أو
العالج الطبيعي مباشرة إلى CNSعلى العنوان املذكور أعاله.
• الفوائد النقدية :هذه الخدمة هي املسؤولة عن دفع استحقاقات املرض واألمومة
والتبني وإعفاء العمل .عنوانها البريدي هو:
CNS
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L-2979 Luxembourg
• التسجیل :إذا کنت تنتقل إلی منزل آخر أو تغیر حالتك العائلیة  /االجتماعیة ،یرجی
إخطار العنوان أدناه کتابة .وينبغي أيضا طلب استمارات التسجيل لسكان املناطق
الحدودية كتابة:
CNS
125, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
هاتف(+352) 27 571:
بريد إلكتروني cns@secu.lu:
www.cns.lu
( Hollerichكل الوكاالت ماعدا)ساعات العمل:
ويمكن االطالع على قائمة وكاالت األمن القومي في إقليم الدوقية الكبرى على
املوقع التالي http://cns.lu/files/Editus_2014_CNS_INTERNET_.pdf :

33.6

أحد مهام  : CNSالتأمين على اإلعالة

معلومات عامة عن التأمين على اإلعالة:

• موضوعي:
والهدف الرئيسي هو إدارة دعم ورعاية األشخاص املعالين ،الذين يعيشون في
املنزل أو في مجال الرعاية الصحية ،من خالل تقديم مزايا عينية ،واملنتجات الالزمة
للدعم والرعاية الصحية واملعدات وتكييف املنازل.
وبالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في منازلهم ،يمكن أن يشمل هذا الدعم أيضا
توفير الدعم النقدي ورعاية مقدمي الرعاية املنزلية.
• تعريف اإلعتماد:
بموجب القانون ،يعتبر اإلعتماد هو الشرط الذي يحتاج فيه الشخص ،بسبب مرض أو
عاهة جسدية أو عقلية أو نفسية ،إلى مساعدة مستمرة وكبيرة من طرف ثالث
للقيام بأنشطته اليومية األساسية
وتشمل األنشطة اليومية األساسية ما يلي:
( )1النظافة الشخصية :غسل ،نظافة الفم ،العناية بالبشرة ،احتياجات املراحيض
( )2التغذية :توفير نظام غذائي معد بشكل مناسب واملساعدة في تناول الطعام
( )3التنقل :تغيير املوقف ،خلع املالبس وإرتدائها ،التحرك ،والحفاظ على موقف جيد،
صعود وهبوط الدرج ،والخروج وإعادة دخول املنزل.
وتتكون املساعدة املقدمة من طرف ثالث من دعم وتحفيز الشخص املعال
لتمكينه من القيام بجميع أو جزء من األنشطة اليومية األساسية أو مراقبة أو
تعليم الشخص املعال لتمكينه من أداء هذه األنشطة بشكل مستقل.
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• أهلية االعتماد:
يتم تقييم الدعم والرعاية املطلوبة وكذلك تواترها بمساعدة استبيان ويتم تقريرها
من خالل اتباع قائمة مرجعية قياسية.
إلى جانب األنشطة اليومية األساسية ،تشمل القائمة املرجعية القياسية ما يلي:
 املهام املنزلية :التسوق ،التدبير املنزلي ،والحفاظ على املعدات األساسية،وغسل املالبس ،خلع املالبس ،والقيام الغسيل
 الدعم :متكرر في مركز دعم يومي متخصص ،أو القيام بمهام أو خروج معالشخص املعال ،وتقديم الدعم الفردي واإلشراف في املنزل
 تقديم املشورة بشأن مختلف األنشطة اليومية األساسية والعالقات األسريةیجب أن یکون الدعم والرعایة فعالین ملدة  6أشھر علی األقل أو أن یکون غير
قابل لإللغاء يجب أن يكون الدعم والرعاية جديا وضروري  3.5ساعة على األقل في
األسبوع .
• مساهمة اإلعالة:
تتشكل من دخل الوظيفة  ،واإلحالل و امللكية.
وقد تم تحديد معدل هذه املساهمة بنسبة .٪1.4
وتساهم الدولة أيضا في التأمين على اإلعالة.
• وحدة التقييم والتوجيه:
مهمتها هي:
 تقديم املعلومات واملشورة لألشخاص املشمولين واألطباء والعاملين في مجالالرعاية الصحية بشأن منع االعتماد على األشخاص املعالين ورعايتهم
 تقييم حالة التبعية إصدار إشعارات بشأن أحكام الخدمات وبشأن تدابير سحب أو تخفيض أو رداالستحقاقات
 توفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج عند الضرورة تقديم املشورة بشأن ما إذا كان الشخص املحمي يمكن أن يبقى في املنزل أويتطلب القبول في مرفق الرعاية الصحية
 وضع خطة تغطیة الستخدام املسؤولین عن تنسیق الدعم والرعایة الصحیةاملقدمة إلی الشخص املعال الذي یعیش في املنزل أو الستخدام مرفق الرعایة
الصحیة
 تصنیف األشخاص املعالین للقبول في مرفق الرعایة الصحیة حسب الحاجةامللحة ،مع األخذ بعین االعتبار وضع الشخص املعال وإمکانیة الرعایة التي توفرها
أسرهم
 مركزية البيانات املتعلقة باإلمكانيات في مرفق الرعاية الصحية أو في مركزنهاري أو ليلي
 إسداء املشورة إلى املنظمة املسؤولة عن إدارة التأمين على االعتماد والوزاراتاملسؤولة عن تمويل البنية التحتية واملوافقة على خدمات ومرافق الرعاية
الصحية،
ذات جودة عالية ،وبنية أساسية فعالة من الناحية املالية مصممة خصيصا لتلبية
احتياجات األشخاص املعالين .ولدعم هذه املبادرة ،يصدر تقرير سنويا.
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 33.7صندوق تأمين التقاعد الوطني cnap
caisse nationale d’assurance pension
صندوق تقاعد التأمين

 33.7.1مجلس التنفيذ

املجلس التنفيذي مسؤول عن جميع مسائل اللجنة الوطنية  CNAPالتي لم تسند
إلى أي هيئة أخرى بموجب القانون أو اللوائح.
ويتألف املجلس التنفيذي من األعضاء التالين:
• ثمانية مندوبين يمثلون موظفي القطاع الخاص وتعينهم غرفة املوظفين
• مندوب واحد يمثل غير املوظفين وتعينه غرفة التجارة
• مندوب واحد يمثل غير املوظفين وتعيينه من قبل غرفة الحرفيين
• مندوب واحد يمثل غير العاملين وتعينه غرفة الزراعة
• أربعة مندوبين يمثلون أصحاب العمل وتعينهم غرفة التجارة
• مندوب واحد يمثل أرباب العمل وتعينهم غرفة الحرفيين.
ويرأسها موظف مدني يعينه الدوق األكبر.

 33.7.2الحجم

منذ صدور القانون املؤرخ  13أيار  /مايو  2008بشأن الوضع الوحيد  ،ونظام التأمين ضد
الشيخوخة والعجز  ، Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invaliditéوقانون
التأمين على املعاشات التقاعدية للياقات البيضا ء �the Caisse de Pension des Em
 ، ployés Privésصندوق تأمين املعاشات التقاعدية للمزارعين Caisse de Pension
 ، Agricoleالحرفيين ،وتجار التجزئة ،وصندوق التأمين على الشركات املصنعة Caisse
 de Pension des artisans, commerçants et industrielsجميعا تم دمجها في CNAP
وهكذا ،تدير اللجنة الوطنية للمعاشات التقاعدية املعاش التقاعدي القانوني لجميع
الشركات التابعة لصناديق املعاشات التقاعدية ،باستثناء موظفي وحدة الخدمات
املالية املركزية واملوظفين املدنيين .يتمتع موظفو مصرف لبنان املركزي
وموظفو الخدمة املدنية بصندوق تأمين قانوني للمعاشات التقاعدية الخاص بهم،
يختلف عن صندوق التأمين الوطني.

 33.7.3املهام
ومن بين مهام اللجنة ،نذكر املهام الرئيسية ،وهي:
 - 1تخصيص املعاشات التقاعدية القانونية للشركات التابعة لها
 - 2منح قروض للبناء أو التجديد
 - 3تأمين املعاشات التقاعدية هو جزء هام من الضمان االجتماعي ،يتمثل الغرض
منه في منح معاش تقاعدي لشركات منتسبة بلغت سن التقاعد (معاش
الشيخوخة) واملعوقين (معاش العجز) وكذلك املعالين (بدل إعادة التأهيل ).
• يمنح املعاش العادي للشيخوخة عموما عند بلوغه  65عاما ،شريطة أن تكون قد
استكملت فترة اشتراك مدتها  120شهرا من فترات التأمين أو اإللزامية أو الطوعية
أو االختيارية.
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ويمكن سحبها قبل األوان في سن  480( 57شهرا من التأمين اإلجباري) أو 480( 60
شهرا من التأمين اإللزامي ،أو الشراء بأثر رجعي أو طوعي أو فترات استيعابية،
يبلغ مجموعها  120شهرا على األقل من التأمين اإللزامي ،أو الشراء بأثر رجعي أو
اختياري) .ويجوز للشخص الذي يحصل على معاش الشيخوخة املبكرة أن ينخرط في
نشاط مهني ،بشرط أال يتجاوز الدخل منه ثلث الحد األدنى للراتب االجتماعي.
وال تمنح معاشات الشيخوخة إال بناء على طلب رسمي من األطراف املعنية.
ويوصى بتقديم الطلب إلى الهيئة املعنية قبل شهرين من تاريخ استحقاقها.
• يجب أن يكون الشخص املؤمن عليه غير قادر على ممارسة وظيفته األخيرة أو أي
وظيفة أخرى متاحة في سوق العمل ،ولم يكن قد بلغ سن التقاعد لكي يحق له
الحصول على معاش العجز.
ويعتبر الشخص املنتسب أن يفي بشروط العجز إذا تسبب في فقدان القدرة
على العمل بسبب املرض أو العجز أو االستنزاف لفترات طويلة ،بحيث يتعذر عليه
ممارسة املهنة التي كانت تمارس من قبل ،أو أي احتالل آخر يتناسب مع مستوى
أدائه السابق .يتم تقييم درجة العجز من قبل الخبير الطبي للضمان االجتماعي.
يجب أال يستفيد املستفيد من أي نشاط مهني يحقق دخل يتجاوز ثلث الحد األدنى
للمرتب االجتماعي.
وال ينطبق معاش العجز إال على األشخاص املؤمن عليهم الذين تقل أعمارهم
عن  65سنة .ويجب أن يكون املستفيد قد انتمى إلى نظام التأمين اإللزامي أو
املستمر ملدة  12شهرا على األقل خالل السنوات الثالث السابقة لبيان العجز في
العمل.
ويجوز للمستفيد ،حتى سن الخمسين ،اتباع تدابير إعادة التأهيل وإعادة التوزيع التي
توصفها اللجنة الوطنية لشؤون األسرة .وال يمنح معاش العجز إال بناء على طلب
رسمي من املؤمن عليه.
• إعادة تصنيف العمال غير القادرين على االستمرار في عملهم السابق( .املادة
 L.551-1وما يليها من قانون العمل.
والعامل الذي يعاني ،نتيجة للمرض أو العجز أو االستنزاف لفترات طويلة ،من عدم
القدرة على القيام بوظيفته السابقة ،أو يخضع إلعادة التصنيف الداخلي داخل
املنظمة ،أو إعادة التصنيف الخارجي في سوق العمل.
وعندما ينتج عن إعادة التصنيف الداخلي تخفيض في املكافأة ،يحق للشخص
املعني الحصول على بدل تعويضي يمثل االختالف بين األجر األول واألجر الجديد.
ويتم دفع الفرق بواسطة صندوق العمالة ()Fonds pour l’emploi
وحيثما يكون من املستحيل إعادة التصنيف الداخلي ،يسجل العامل املعني رسميا
بوصفه يسعى إلى العمل مع دائرة الخدمات املهنية (الخدمة املقدمة للعاملين
ذوي القدرات املحدودة  )Service des travailleurs à capacité réduiteفي مكتب العمل،
ويحق له الحصول على إعانات البطالة في انتظار إعادة التصنيف الخارجي.
وإذا تعذر في نهاية الفترة القانونية لدفع استحقاقات البطالة إعادة تصنيف العامل
في سوق العمل العادية ،يحصل على بدل مؤقت يدفعه املجلس الوطني لشؤون
البطالة ويقابل املعاش التقاعدي الذي كان يحق له الحصول عليه.
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وفي حالة إعادة التصنيف الخارجية ،التي تقوم بها الخدمة للعمال ذوي القدرة
املحدودة في مكتب العمل ،يدفع بدل التعويض على نفس الشروط واألحكام
املطبقة على إعادة التصنيف الداخلي
• يجوز منح بدل الوفاة لألشخاص التالية أسماؤهم :الزوج الباقي على قيد الحياة،
والشريك القانوني الباقي على قيد الحياة ،والزوج املطلق ،والشريك القانوني
السابق ،وأقارب الدم ،والعالقات الزوجية مباشرة ،واألقارب في خط الضمان حتى
الثانية إذا مات الشخص املؤمن عليه دون ترك أي زوج أو أبناء املؤمن عليه أو أي
طفل كان في رعايته.
وإذا كان املؤمن عليه املتوفى هو املستفيد من عقد الزواج ،يحق للزوج  /الشريك
القانوني تلقائيا الحصول على بدل الوفاة .وإذا توفي املؤمن عليه أثناء عمله
بنشاط ،فال يحق له الحصول على بدل الوفاة إال إذا كان املتوفى مؤمنا ملدة 12
شهرا على األقل خالل السنوات الثالث السابقة لوفاته.
وال یتعین استیفاء ھذا الشرط إذا حدثت الوفاة بسبب حادث أو من مرض مهني أثناء
االنتساب.
وينبغي أن يكون األشخاص املعنيون قد تزوجوا أو كانوا شركاء قانونيين ملدة سنة
واحدة على األقل وقت الوفاة أو التقاعد ،ويجب أال يكون املؤمن عليه مستفيدا من
معاش العجز أو معاش الشيخوخة وقت الزواج أو من الشراكة القانونية إلعطاء الحق
في املعاش التقاعدي للزوج.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن ال يتزوج الزوج املطلق قبل وفاة الزوج السابق.
وتنطبق نفس القواعد في إطار الشراكة القانونية.
ويستند استحقاق املعاشات التقاعدية لفترات العجز بالنسبة أساسا إلى حالة
التعايش املحلي مع املؤمن عليه وأن يقوم بعمل األسرة املعيشية له .ويتم منح
معاشات األيتام إذا فقد الطفل والده أو أمه .وال تمنح جميع هذه املعاشات إال بناء
على طلب رسمي من األطراف املعنية.
 -2يمنح صندوق تأمين التقاعد الوطني  CNAPالقروض العقارية لشراء وبناء بيوت
عائلية واحدة وشقق ذات ملكية مشتركة ،وكذلك قروض لتجديد هذه املمتلكات.
تقتصر القروض على األشخاص املؤمن عليهم من قبل  CNAPالذين ال تقل أعمارهم
عن سنتين من االنتماء اإلجباري ،والذين ليسوا مالكين للعقارات سواء في الدوقية
الكبرى أو في الخارج ،وسيعتبر هذا العقار هو مقر إقامتهم الدائم الرئيسي.
ويمكن منح قرض للمنازل العائلية الفردية من البناء التقليدي أو املسبق التجهيز
الذي وافقت عليه اللجنة اإلستشارية الوطنية للبناء والشقق في الوحدات
السكنية.
يجب على املقترض أن يقدم دليال على أن لديه الوسائل الخاصة به لتمويل جزء من
تكلفة البناء أو االستحواذ على عقار غير مشمول بالقرض.
تبلغ مدة القرض  3سنوات كحد أدنى و  25سنة كحد أقصى ،وال يمكن أن تتجاوز عيد
امليالد الـ  65للمقترض .
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 -3تقع إدارة احتياطيات التعويضات ضمن هيئة عامة تسمى صندوق التعويضات
(.)Fonds de Compensation
تستثمر األموال االحتياطية بهدف ضمان توفير معاش تقاعدي شامل على املدى
الطويل .ويجب أن تحترم االستثمارات مبدأ انتشار املخاطر املناسب .وتقتصر
االستثمارات التي تقوم بها صناديق املعاشات التقاعدية على االستثمارات في
قروض الدولة ،وفي القروض املقدمة إلى الحكومات املحلية والشواغل الصناعية،
وفي قروض الرهن العقاري املضمونة وفي حيازة العقارات .ويمكن استثمار األموال
الفائضة باليورو على أساس قصير األجل.
يتألف مجلس إدارة صندوق التعويضات مما يلي:
• رئیس املجلس التنفیذي ل  CNAPوثالثة أعضاء تعینھم الحکومة في املجلس
• أربعة أعضاء مفوضين من قبل املؤمن
• أربعة أعضاء يفوضهم أصحاب العمل
يقوم مجلس اإلدارة بتمثيل وإدارة صندوق التعويضات في جميع األمور التي لم
يتم تفويضها إلى هيئة أخرى بموجب القانون أو النظام األساسي .
ويساعد مجلس اإلدارة لجنة االستثمار التي تتكون من رئيس صندوق التعويضات
أو ممثله املعين من ممثل واحد للمؤمن عليه وممثل عن أصحاب العمل وثالثة
أعضاء خارجيين يعينهم مجلس اإلدارة  ،املدراء على أساس خبرتهم في القطاع
املالي.
ويؤذن لصندوق التعويضات بإنشاء هيئة أو أكثر من الهيئات لإلستثمار الجماعي
 organismes de placement collectif - OPCوفقا للقانون املعدل في  13يوليو 2007
بشأن الهيئات املذكورة التي ال تكون أوراقها املالية مخصصة لإلستثمار العام .
تحدد الدوقية الكبرى تنظيم أصول االحتياطيات املستثمرة عبر هذه املراكز.
ويخضع صندوق التعويضات إلشراف الوزير املسؤول عن الضمان االجتماعي الذي
يمارس صالحيته من خالل التفتيش العام للضمان االجتماعي دون اإلخالل باختصاص
اللجنة اإلشرافية للقطاع املالي بموجب قانون  13يوليو  2007بشأن الهيئات التي
ال تهدف أوراقها املالية لالستثمار العام.
معلومات االتصال :
Caisse Nationale d’Assurance Pension
1A, bd Prince Henri L-2096 Luxembourg
ساعات العمل 08:15 - - 16:00:
هاتف (+352) 22 41 41-1:
فاكس (+352) 22 41 41 64 43:
بريد إلكتروني cnap@secu.lu:
www.cnap.lu
معلومات االتصال :
IGSS (Inspection Générale de la Sécurité Sociale): www.mss.public.lu/publications/parametres_sociaux/ ps_20150101.pdf
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 33. 8نظرة عامة على املنافع التي تمنحها
سلطات لوكسمبورغ
)1

الحد األدنى والحد األقصى لألجور الخاضعة للضريبة
حسب املؤشر (  1يناير ) 2015

775.17

العملة

euro

الحد األدنى لألجورالشهري

1,922.96
الراتب للساعة

الحد األدنى لألصول الخاضعة للضريبة ( كل مخططات الضريبة)
 18سنة وأكثر – غير مؤهل

1,922.96

11.1154

100%

1,538,37

8.8923

80%

من  17إلى  18سنة

1,442.22

8.3365

75%

من  15إلى  17سنة

2,307.56

13.3385

120%

 18سنة وأكثر  -مؤهل

130%

الحد األدنى ملعاشات التقاعد الخاضعة للضريبة ( التأمين الصحي )

2,499.85
9,614.82
)2

أعلى حد خاضع للضريبة ( كل مخططات الضريبة )

صندوق التقاعد

1,726.13

الحد األدنى ملعاش التقاعد الشخصي

1,726.13

الحد األدنى للمعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد الحياة

469.09

معاش تقاعد اليتيم

7,991.36

الحد األعلى للتقاعد

640.99

الدخل املتدني  -الدخل غير املتراكم

1,278.62

معفاة من الدخل املهني

61.45

املزايا في نهاية العام ( ،)1/12على أساس مهنة  40عاما

86.54

التعويض بغرض التعليم ( املادة  ( ) 3.لكل طفل  /لكل شهر )

108.91

تعويض للتعليم (املادة  ixرقم  ( ) 7لكل طفل  /لكل شهر )

أ)

مساعدات عائلية

185.60

القيمة لـطفل

440.72

القيمة لطفلين

802.74

القيمة لـ  3أطفال

1,164.56

القيمة لـ  4أطفال

1,526.38

القيمة لـ  5أطفال

الزيادة حسب العمر
16.17
48.52
185.60
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لكل طفل  ,العمر من  6إلى  11سنة
طفل  12 ,سنة وأكثر
مساعدة تعويضية خاصة

ب) مخصصات التعليم
485.01

كامل القيمة ( ) % 100

242.50

املبلغ املخفض)(50%
الدخل املهني الذي يؤخذ في االعتبار في حالة املهنة املهنية لكال الوالدين

5,657.70

طفل معال 1

7,543.60

طفلين معالين 2

9,429.50

أكثر من طفلين يتم إعالتهم

تم إلغاء بدل التعليم منذ األول من يونيو  .2015إال أن املستفيدين قبل  1يونيو  2015سيستمرون في الحصول عليه.
ت) املخصصات في بداية السنة الدراسية (لكل طفل)
طفل واحد (  11- 6سنة )

113.15
194.02

طفلين من (  11 – 6سنة )

274.82

 3أطفال أو أكثر (  11 -6سنة )
طفل واحد (  12سنة وأكثر )

161.67
242.47

طفلين (  12سنة وأكثر )

323.34

 3أطفال أو أكثر (  12سنة وأكثر )

ث) زيادة الطفل الرضيع /عالوة امليالد (تدفع على ثالث دفعات)
املبلغ لكل دفعه

580.03

ج) مساعدة األمومة ( أقصى شيء  16أسبوع)
املبلغ لكل أسبوع

194.02

 .ألغيت عالوة األمومة منذ  1يونيو  .2015غير أن المستفيدين قبل  1يونيو  2015سيظلون يتلقون هذه اإلعانات.

ح) اإلجازة الوالدية – املساعدات الشهرية
1,778.31

إجازة بوقت كامل

889.15

إجازة بوقت جزئي

خ) زيادة الطفل
76.88
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سنويا  /لكل طفل  -تدفع على أساس شهري

 )3الحد االدنى املكفول للدخل ومساعدات أخرى
املبلغ لكل شهر
1,348.18

أول بالغ

2,022.27

دخل األسرة مجتمعة لشخصين بالغين

385.73

بالغ إضافي

122.56

الطفل
دخل شخص ذو إعاقة

1,348.18
691.76

املخصصات لذوي اإلعاقة املصابين إصابات بالغة

691.76

مخصصات لعالج متخصص

 )4التأمين الصحي
مخصصات العزاء

1,007.72
20.93

مساهمة املريض في تكاليف االستشفاء (يوميا)

10.46

مساهمة املريض في رسوم العالج الطبيعي املتنقلة (يوميا)

50.39

مبلغ يومي مغطى للعالجات في منتجع صحي  -النقاهة (يوميا)

50.39

مبلغ يومي مغطى للعالجات في منتجع صحي  -العالج الحراري
الحد األقصى ملبلغ املشاركة السنوية لرعاية األسنان

60.00

 )5تأمين العناية التمريضية
48.36

مبلغ الدعم ومرافق الرعاية (لكل ساعة)

66.43

مبلغ الدعم وشبكات الرعاية (لكل ساعة)

56.95

املبلغ ملراكز شبه ثابتة (في الساعة)

262.50

الحد األقصى من اإلعانات النقدية (في األسبوع)

111.00

املنتجات الالزمة للرعاية والتمريض (شهريا)

480.74

خصم من القاعدة الضريبية  - ٪25-غير مؤهلين  18عاما

لغات لوكسمبورغ (طبعات املبتدئين واملتوسطين كاملة) يمكن االطالع عليها و تنزيلها بشكل مجاني من
www.amcham.lu/language-learning

33.9

مؤسسة ستفتنغ هلف دوهيم

وباعتبارها أكبر مزود للرعاية املنزلية في لوكسمبورغ ،فإن املهمة الرئيسية
للمؤسسة ستيفتنغ هيلف دوهيم هي تمكين املسنين أو الضعفاء أو املرضى
من الحفاظ على استقالليتهم والعيش في منازلهم ألطول فترة ممكنة .مهمة
املؤسسة هي ضمان رعاية عالية الجودة لعمالئها عندما ومع ذلك يحتاجون إليها
وضمان هذه الخدمات  365يوما في السنة التي يمكن أن تعتمد دائما على .ويعمل
 1 901من العاملين في  24مركزا للرعاية الصحية والرعاية في أفرقة متعددة
التخصصات تقدم الرعاية الصحية لألشخاص الذين يتقدمون في السن أو يعانون من
أمراض مزمنة أو يتعافون من الجراحة أو يعانون من إعاقة.
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يمكن الحصول على طلب الدعم والرعاية من:
• وحدة التوجيه والتقييم
• األخصائيين االجتماعيين
• جميع مراكز التمريض والرعاية املنزلية مثل ستيفتونغ هيلف دوهيم ،هيلب،
كاميل ،فيرباندسكشت ،كوفيفا ،بيبرليك وغيرها
• موقع الجهاز العصبي املركزي
• ممارس العائلة
يجب ملء النموذج وإرساله إلى الجهاز العصبي املركزي.
وال تسري هذه الطلبات إال إذا قام بها الشخص املعني أو زوجته أو أحد أفراد أسرته
أو ممثله القانوني) الذي لديه توكيل كامل ( .تقرير  R20صالح يحتاج إلى أن يكتمل
من قبل ممارس.

 33.9.1الرعاية الشخصية

العناية الشخصية ،مثل املساعدة في االستحمام أو االستحمام ،وغسل شعرك ،أو
ارتداء املالبس .والواجبات املنزلية مثل التنظيف والغسيل والكي وتقديم الوجبات
ليست سوى أمثلة قليلة من الخدمات التي يوفرها موظفينا املؤهلين .وعالوة
على ذلك ،وتشمل األنشطة االجتماعية التسوق البقالة ،وتشغيل املهمات مع
العمالء ،ونقلهم إلى موعد الطبيب أو لتصفيف الشعر ،والتقاط وصفاتهم أو ببساطة
االحتفاظ بها بعض الشركات.

 33.9.2الصحة املنزلية املوصوفة

وتشمل هذه الخدمات :اختبارات الدم ،ورعاية الجروح للقروح أو الجروح الجراحية،
والحقن ،عن طريق الوريد أو العالج الغذائي ،الضمادات وكذلك رصد مرض خطير
وحالة صحية غير مستقرة .يتم توفيرها من قبل املمرضين املؤهلين تأهيال جيدا
واملدربين ومعظمها تسدد من قبل التأمين الصحي الحكومي (.)CNS

 33.9.3مركز الرعاية النهارية لكبار السن

تم تصميم مراكز الرعاية النهارية ال  11للمسنين لتوفير الرعاية والرفقة لكبار
السن الذين يحتاجون إلى املساعدة أو اإلشراف خالل النهار .يقدم البرنامج اإلغاثة
ألفراد األسرة أو مقدمي الرعاية ويسمح لهم حرية الذهاب إلى العمل ،والتعامل
مع األعمال الشخصية أو مجرد االسترخاء في حين معرفة أن قريبهم يحصل على
رعاية جيدة وآمنة .وتقدم هذه املراكز أنشطة مثل األنشطة اإلجتماعية والوجبات
والترفيه والخدمات ذات الصلة بالصحة والخدمات الصحية والعالجية واإلجتماعية
مكثفة لألشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية حادة واملعرضين لخطر ويحتاجون
لرعاية تمريضية في املنزل .

 33.9.4الشعور باألمان في البيت ومحيطه

 „ “Sécher Doheemهو نظام اإلنذار املجتمعي ونظام الرعاية عن بعد التابع لـ

 Stëftung Hëllef Doheemالذي يمكن األشخاص األكبر سنا أو املعالين من الشعور
باألمان في املنزل حتى عندما يعيشون وحدهم .يتكون نظام اإلنذار من جهاز،
متصال بخط الهاتف التي يمكن تشغيلها عن طريق سوار ،قالدة ،غياب  /حضور
أو كاشف النشاط .في حالة وجود مكاملة طوارئ ،يتم تشغيل التنبيه من قبل
العميل ويتم نقل املكاملة إلى مركز اتصال به موظفين يعملون  24/7وهذا
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املركز ينظم املساعدة املناسبة كلما دعت الحاجة.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
www.secherdoheem.lu

 33.9.5العناية املسائية

املساعدة والرعاية التي تقدمها املؤسسة من  6صباحا حتى  10مساء ،تغطي
معظم االحتياجات اليومية التي قد يحتاجها املريض أو الشخص املعال .غير أن
مقدمي الرعاية غير الرسمية غالبا ما يحتاجون إلى الدعم في الليل أيضا .خدمة
املساعدة الليلية „  „ Gardes de nuitمتاحة لدعم الناس الذين يحتاجون إلى دعم
كامل الوقت والرعاية مع النظافة الشخصية ،املرحاض،
و خلع املالبس و إرتدائها ،فضال عن الحمية والتغذية .ويمكن للخدمة أيضا أن تتدخل
كدعم عاجل في حالة عدم توفر مقدم الرعاية اإلعتيادية أو عدم توفره بشكل دائم.

 33.9.6التنقل
يساعد املعالجون املهنيون في املؤسسة العمالء في استعادة و  /أو الحفاظ على
مهاراتهم للتعامل مع املواقف اليومية ،وتقدم لهم مجموعة واسعة من اإلجراءات
التنشيطية والتأهيلية بناء على تقييم تشخيصي مفصل .وهي تتعامل أساسا مع
األنشطة املتعلقة بالجوانب اليومية مثل النظافة والتغذية والتنقل وكذلك تلك
املتعلقة باملساعدات التقنية والتكيف.

 33.9.7تقديم الدعم للزبائن واألشخاص الذين يعتنون بهم
بشكل غير رسمي مع تزايد عدد السكان املسنين،
اعترف بدور مقدم الرعاية غير الرسمي باعتباره دور هام .فالعائلة واألصدقاء
يصبحون من مقدمي الرعاية غير الرسميين ،وهو دور متطلب وغير مألوف عادة .قد
تكون العواقب الجسدية والعاطفية واملالية ملقدم الرعاية لألسرة طاغية دون دعم.
وبناء على ذلك ،أنشأ «  „ Stëftung Hëllef Doheemنظاما لدعم مقدمي الرعاية غير
الرسميين .للتعلم عن األمراض املختلفة مثل االكتئاب أو الخرف ،وتعديل حياتك بعد
أن عانى أحد أفراد األسرة من السكتة الدماغية أو تكييف منزلك للشيخوخة ليست
سوى عدد قليل من املوضوعات التي يتم التعامل معها في العديد من ورش
العمل واملؤتمرات التي تقدم األساس ملقدمي الرعاية غير الرسمية ،وهي مجانية
بشكل كامل  .وثمة طريقة أخرى للدعم هي تقديم املشورة املنزلية التي يمكن
تقديمها ملواجهة اإلعياء والخوف والحزن أو الضائقة العاطفية ،في فترات الحداد
عندما يتوفي الشخص الذي يتم رعايته أو خالل فترات صعبة أخرى.

 33.9.8رعاية نهاية الحياة

يتكون فريق الرعاية التمريضية املتخصص في  Stëftung Hëllef Doheemمن
ممرضات مدربات على وجه التحديد في الرعاية التكميلية وطب األطفال وهي
متوفرة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ،وتقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من
الخدمات مثل تخفيف اآلالم الطبية أو غير الطبية وما يتصل بها من مراقبة لألعراض
مثل العالج بالروائح وما إلى ذلك .إن التحسن أو على األقل الحفاظ على نوعية
الحياة هو مصدر قلق رئيسي .وهذا يشمل العناية باالحتياجات البدنية والعاطفية
واالجتماعية والروحية للمريض وأسرته.
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 33.9.9الكفاءة واملخاطبة
منذ عام  2002وضعت املؤسسة عشرة مبادئ توجيهية لضمان معايير الجودة
لتقديم خدمات الدعم والرعاية والتمريض .توفير أفضل رعاية للعمالء يتطلب التدريب
املستمر وتطوير مهارات العاملين في التمريض والرعاية .ولذلك فقد أنشأت
املؤسسة مجموعة من املمرضات املتخصصات في العناية بالجروح والسكري
وعالج األلم والخرف والرعاية البديلة وغيرها من التخصصات.
وهناك عالمة أخرى للجودة بالنسبة لنا ،وهي مواكبة ركب التكنولوجيا وعلى
مدى السنوات القليلة املاضية ،قامت املؤسسة بتطوير نظام الرعاية
اإللكتروني للبيانات الذي يسمح برصد احتياجات العمالء الصحية والرعاية وربطهم
باملستشفيات واملمارسين إذا لزم األمر ،من خالل منصة  .E-Santéوعالوة على
ذلك ،تشارك املؤسسة في برنامج عموم أوروبا ،يدعى „ ،DALIAمساعد ألنشطة
الحياة اليومية» وفي البرامج املبتكرة الوطنية من جامعة لوكسمبورغ إليجاد حلول
للمرضى الضعفاء واملرضى من خالل االبتكار التكنولوجي.

 33.9.10الناس يعملون للناس

ألن الجميع لديه احتياجات وتوقعات مختلفة ،فإن املؤسسة ملتزمة بتوفير أعلى
مستوى من الجودة والسالمة في جميع األوقات ،وفقا لشعارنا «البشرية والكفاءة“.

 33.9.11معلومات االتصال:

ملزيد من املعلومات عن خدمات  ، Stëftung Hëllef Doheemاتصل على الرقم

 80 20 40أو قم بزيارة املوقع اإللكتروني .www.shd.lu
Stëftung Hëllef Doheem
اإلدارة املركزية
48a, Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
هاتف (+352) 40 20 80:
الفاكس (+352) 40 20 80 66 09:
البريد اإللكتروني info@shd.lu:
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الفصل 34
الرعاية الصحية التابعة
للدولة
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34.1

املقدمة

ماذا تعطي :

الرعاية الصحية الحكومية  -خصم  ٪3.05من الراتب العادي للموظفين (حتى سقف
الضمان االجتماعي البالغ  9.614.82يورو في املؤشر  775.17اعتبارا من  1يناير )2015
و  ٪2.80من املكافآت أو املدفوعات اإلضافية.
يقدم أصحاب العمل مساهمات متطابقة في الرعاية الصحية الرسمية كموظفين.
وباإلضافة إلى املساهمة في التأمين الصحي ،يدفع صاحب العمل أيضا التأمين ضد
الحوادث ،الذي يغطي املوظف عن الحوادث التي تحدث أثناء العمل أو في الطريق
إلى  /من العمل.
على ماذا تحصل :
بعبارات مبسطة ،يوفر التأمين الصحي الوطني في لوكسمبورغ تأمينا شامال في
مجالي الطب واألسنان (بما في ذلك الطب ومجموعة كاملة من العالج الطبيعي
املطلوب) .وهذه التغطية متاحة للمقيمين املؤهلين واألشخاص الذين يعيلونهم
للعالج الذي يتلقونه داخل حدود دوقية لكسمبرغ الكبرى.
يجب أن تذهب أنت ومن تعيل من املؤهلين لرؤية طبيب أو منشأة طبية في
لوكسمبورغ لإلستفادة من التأمين الطبي في لوكسمبورغ .في املقابل ،سيصف
الطبيب االختبارات أو العالج ،والتي سوف تدفع ثمنها ومن ثم تسدد من قبل نظام
التأمين الصحي الوطني .إذا كان هناك حاجة إلى أخصائي ،بإمكانك زيارته مباشرة.
ومن املمكن رؤية أخصائي خارج لوكسمبورغ مع الحصول على تعويض  ،ولكن يجب
على نظام التأمين الصحي الوطني أن يعطي تفويضا قبل العالج الطبي في الخارج
ما لم يوصى الطبيب املشترك بذلك ويوافق علي ه „ �Contrôle medical de la sécu
 „ rité socialeأو أن ال يكون باإلمكان تنفيذ العالج في لكسمبورغ (املادة  ،27النظام
األساسي لـ  .)CNSثم يتم رد األموال على أساس معدالت السداد القانونية للبلد
الذي يوجد فيه الطبيب .وتوفر بعض التأمينات التكميلية تغطية إضافية في حالة
العالج الطبي الالزم في البلدان األجنبية.
ويغطي التأمين الصحي الوطني من حيث املبدأ ما بين  ٪80و  ٪100من نفقات
زيارات األطباء وما بين  ٪40و  ٪100من تكلفة الدواء .للعالج من الدرجة األولى
في املستشفى (غرفة واحدة) ،لبعض األسنان (مثل األسنان الخزفية) أو الجراحة
التجميلية ،يجب أن يساهم املوظف في الفرق أو يوفر تغطية تأمينية إضافية.
ويمكن توفير التأمين التكميلي محليا بتكلفة معقولة من قبل شركات مثل
 GROUPE FOYER, DKVو ( CAISSE MEDICO CHIRURGICALEانظر نهاية هذا
الفصل للحصول على معلومات االتصال).

 34.2فوائد
وبمجرد أن يكون املوظف مسجال في الضمان االجتماعي ،يساهم في ويستفيد
من املزايا التالية لـ Caisse Nationale de Santé CNS
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 34.2.1البقاء في املستشفى
• الدرجة الثانية( غرفتا نوم ،مع  /بدون حمام خاص ) تدفعها  Caisseبمساهمة قدرها
 20.93يورو في اليوم) حسب( املؤشر  ) 775.17خالل  30يوما في السنة التقويمية
(املادة 142من نظام ) CNS
• أطباء ليوم واحد  :يمكن االطالع على قائمة بالرسوم املعمول بها على الرابط
التالي :
)http://cns.lu/files/listepos/15.09_Liste_pos_as- sures.pdf (Article 65, CSS

 34.2.2الزيارات اإلضافية
استرداد  ٪88 ،٪80أو  ٪100من املعدالت القانونية وفقا للعالج الطبي املعمول به
كما هو معرف في القانون (املادة  35النظام األساسي لـ .)CNS

 34.2.3طبيب األسنان

باإلضافة إلى مبلغ سنوي قدره  60يورو تدفعها  Caisse Nationale de Santéبالكامل،
تتراوح املبالغ املستردة من  ٪88 ،٪80إلى  ٪100للمعالجات املختلفة كما هو
محدد في القانون .وتخضع بعض عالجات األسنان ملوافقة مسبقة م ن �Caisse Na
( tionale de Santéاملادة  39من النظام األساسي لـ .)CNS

 34.2.4إطارات النظارات
•  30يورو لكل إطار (املادة  126 + 119النظام األساسي لـ  ،)CNSمرة واحدة كل ثالث
سنوات ما لم تحدث تغييرات كبيرة على الديوبتر ( إنكسار العدسة ) ()+0.5
• بين  100يورو و  0 55يورو للعدسات الزجاجية والعدسات الالصقة تبعا لنوع
العدسات ووصف الطبيب :استرداد واحد كل أربع سنوات ما لم تحدث تغييرات كبيرة
في الديوبتر.

 34.2.5مساج أو سيميالر
يتم دفع هذه املعالجات بموجب شرط الوصف من الطبيب وبموافقة مسبقة من
.Caisse Nationale de Santé

 34.2.6األدوية
يتراوح استرداد النفقات من  ٪40إلى  ٪100وفقا للمقاييس القانونية ،شريطة
أن يتم تضمين العالج لجميع األدوية في قائمة األدويةاإليجابية الصادرة عنCNS
 ,http://cns.lu/files/listepos/15.09_Liste_pos_assures. pdf(،املادة  100إلى  104النظام
األساسي لـ )CNS
يرجى النظر في أنه سيكون من الحكمة أن يكون هناك تغطية تأمينية طارئة إما
من خالل صاحب العمل أو على أساس شخصي لحماية نفسك إذا كنت خارج الدوقية
الكبرى.
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34.3

حالة العجز والوالدة التأمين ضد العجز

في حالة عدم القدرة على العمل ،يجب على صاحب العمل أن يستمر في دفع

راتب املوظف عن أول  77يوما من املرض خالل فترة مرجعية مدتها  12شهرا وحتى
نهاية الشهر الذي يحدث فيه اليوم السابع والسبعون .وعندئذ يحق للموظف في
نهاية هذه الفترة الحصول على بدل املرض من .Caisse Nationale de Santé
إن املكافــأة األساســية التــي يتــم أخذهــا فــي اإلعتبــار لحســاب مبلــغ بــدل
املــرض للعامــل هــي أعلــى أجر(املكافــآت واملدفوعــات اإلضافيــة وملحقاتهــا
ولكــن ليــس دفــع ســاعات العمــل اإلضافــي ) املدفوعــة للموظــف خــاالل األشــهر
الثالثـ�ة األخيـ�رة السـ�ابقة علـ�ى البدءمـ�ن دفـ�ع بـ�دل املـ�رض مـ�ن قبـ�ل �Caisse Na
 .tionale de Santéوفيمــا يتعلــق بالدفــع اإلضافــي وامللحقــات اإلضافيــة ،فــإن
املبلــغ الــذي يتعيــن أخــذه فــي االعتبــار ينتــج عــن متوســطآخــر اثنــي عشــر شــهرا.
ويحــق للعامليــن لحســابهم الخــاص الحصــول علــى إعانــة مرضيــة فــي نهايــة الشــهر
الــذي يصــادف فيــه اليــوم الســابع والعشــرون مــن املــرض الــذي يحــدث خــال فتــرة
مرجعيــة مدتهــا  12شــهرا .ويتناســب بــدل املــرض مــع أســاس مســاهمته فــي
بدايــة العجــز ولكــن ال يزيــد عــن خمســة أضعــاف الحــد األدنــى القانونــي لألجــور.
وتدفــع بــدالت األمومــة للموظفات أو العامالت لحســابهن الخــاص طوال الفترة القانونية
إلجــازة األمومــة (أي قبــل ثمانيــة أســابيع علــى األقــل مــن الــوالدة وبعد ثمانية أســابيع
مــن الــوالدة؛ وتدفــع أربعــة أســابيع أخــرى فــي حالــة الرضاعــة الطبيعيــة أو اإلجــازة
املرضيــة ،الــوالدات) وتدفــع البــدالت الخاصــة باألمومــة مــن قبــل Caisse Nationale
 ، de Santéوتحــدد علــى أســاس نفــس اســتحقاقات املــرض (ولكــن ليــس تراكميــة).
ويحــق للنســاء غيــر العامــات علــى اإلطــاق والنســاء اللواتــي يحصلــن علــى عــاوة
أمومــة أقــل مــن اســتحقاقات األمومــة) أي بســبب العمــل بــدوام جزئــي ( الحصــول
علــى اســتحقاق أمومــة يدفعــه املجلــس الوطنــي لألســرةCaisse Nationale des .
 Prestations Familialesو تبلغ اســتحقاقات األمومة  194.02يورو في األســبوع ،حســب
املؤشــر ( .775.17انظــر التفاصيــل اإلضافيــة فــي الفصــل املتعلــق بتغطيــة األمومــة).
ويدفع خالل فترة أقصاها  16أسبوعا (ثمانية أسابيع قبل الوالدة وثمانية أسابيع
بعد الوالدة).
وقد ألغيت عالوة األمومة منذ  1حزيران  /يونيه  .2015بيد أن املستفيدين قبل 1
حزيران  /يونيه  2015سيواصلون تلقيها.

34.4

اإلجراء تقديم مطالبة

إذا كنت بحاجة إلى رعاية طبية ،اذهب إلى طبيب لوكسمبورغ أو املستشفى
واحصل على العالج املطلوب .إدفع الفاتورة وأرسل أصل من الفاتورة إلى Caisse
( Nationale de Santéإحتفظ بنسخة) جنبا إلى جنب مع إثبات الدفع (إذا كنت
تدفع على الفور ،الطبيب يوقع على الفاتورة إلثبات الدفع) بالنسبة للمطالبة
األولى ،يرجى إعطاء مالحظة مع اسمك وعنوانك ورقم الضمان االجتماعي في
لوكسمبورغ ورقم حسابك املصرفي في لوكسمبورغ .سوف يقوم التأمين الصحي
الوطني بدفع التعويض إلى حسابك املصرفي في لوكسمبورغ .إذا كان لديك
مشاكل طبية طويلة األجل ،اتصل باملكاتب أدناه للحصول على املشورة في أقرب
وقت ممكن.
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Caisse Nationale de Santé
125, route d’Esch
L-1471

Luxembourg

08:30 - 16:00: ساعات العمل
(+352) 27 571: هاتف عام
(+352) 27 57 27 58: فاكس
: ملزيد من املعلومات برجاء االتصال على
Centre Commun de la Sécurité Sociale
125, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
(+352) 401 411: هاتف عام
(+352) 404 481: فاكس
08:00 - 16:00: ساعات العمل
لألسئلة املتعلقة بالتسجيل
A-D (+352) 40141-3100أصحاب العمل
E-I (+352) 40141-3200أصحاب العمل
J-Q (+352) 40141-3300أصحاب العمل
R-Z(+352) 40141-3400أصحاب العمل
The competent administration for family benefits is:
Caisse Nationale des Prestations Familiales
Offices:
6, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
(+352) 47 71 53 – 1: هاتف عام
)  م4  م إلى1.30  ص ومن11.30  ص إلى8 ( من
(+352) 47 71 53 – 328: فاكس
www.cnpf.lu
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مكاتب املعلومات :
34 avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg
مفتوح بشكل مستمر من (  7.45ص –  3.30م )
یرجــی مالحظــة أنــه فــي حیــن أن الرعایــة الطبیــة فــي لکســمبورغ ممتــازة ،یختــار
بعــض األشــخاص والعائــات الحصــول علــی تأمیــن إضافــي خــاص .تكلفــة هــذا التأميــن
منخفضــة وتوفــر لــك غرفــة خاصــة فــي حالــة دخــول املستشــفى ،وتدفــع لبعــض
النفقــات غيــر قابلــة للخصــم.إن الجانــب الســلبي لهــذا التأميــن هــو أنــه ،وفقــا لبعــض
التأمينــات الخاصــة( ،ال يجــوز لــك أن تقــدم طلبــا إلــى أن تصبــح عضــوا ملــدة  3أشــهر إلــى
ســنة كاملــة (هــذه خطــوة منطقيــة لضمــان أن الناس ال تنتظر التســجيل حتى يعرفون
أنهــم يحتاجــون إلــى املستشــفى أو غيرهــا مــن الرعايــة الطبيــة الطارئــة املعروفــة).
االمثله تشمل:
توفر  Caisse Médico Chirurgicaleتغطية إضافية لصحتك بمعدل عائلي سنوي
منخفض ( 234.19 - 167.28يورو ،حسب العمر) .وهي تغطي الفرق مع العالج من
الدرجة األولى في املستشفيات في حالة الجراحة وتساهم في نفقات إضافية
لألسنان .
ويوجد عروض أكثر تكلفة ،ولكنها تقدم أيضا تغطية أكبر ،وهي من شركات التأمين
الصحي اإلضافية مثل  Groupe Foyerو  .DKVوهي توفر تغطية تصل إلى ،٪100
حتى عند السفر.
Caisse Médico-Chirurgicale
49, rue de Strasbourg L-2971 Luxembourg
هاتف (+352) 49 94 45 1:
فاكس (+352) 49 11 53:
www.cmcm.lu
DKV Luxembourg
43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
هاتف 1:

(+352) 42 64 64 -

فاكس (+352) 42 64 64 - 250:
www.dkv.lu
Groupe Foyer
12, rue Léon Laval L-3372 Leudelange
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هاتف (+352) 437 437:
www.foyer.lu

 34.5مساهمة اإلعالة والرعاية

في لكسمبورغ ،أدت السياسة املزدوجة املتمثلة في دعم املسنين واملعوقين
في منازلهم ألطول فترة ممكنة ووضع استراتيجيات رعاية موجهة إلى
املستعملين إلى إنشاء تأمين على اإلعالة .
يتم احتساب مساهمة اإلعالة بنسبة  ٪1.4من إجمالي الدخل ويتم خصمها
من الراتب .وقد تم تنفيذ هذه املساهمة منذ  1كانون الثاني  /يناير  1999عندما
وضعت ملساعدة األشخاص املعالين ،على سبيل املثال ،األشخاص على الكراسي
املتحركة الذين يحتاجون إلى املساعدة في حياتهم اليومية وكبار السن الذين
ال يزالون في صحة جيدة ولكنهم بحاجة إلى بعض الدعم في مهامهم اليومية،
كأشخاص قد يعتمدون مؤقتا على مساعدة شخص ثالث.
وقد دفع العدد املتزايد من كبار السن في لكسمبورغ حكومة لوكسمبورغ إلى
التفكير بشكل أكثر استباقية حول كيفية تلبية احتياجات الرعاية .وهذا جزء من
استراتيجية لتقليل اإلعتماد على خدمات الدولة ،ضمن نظام رعاية أكثر تنسيقا،
مع ضمان الحقوق في الرعاية اإلجتماعية الجيدة نتيجة لإلعالة ،واختيار حول كيفية
تقديم الرعاية ،إما بشكل مباشر من قبل الدولة أو من قبل األسر  /األقارب .ويتم
إختبار النظام من خالل النظر في أنشطة التنسيق والجودة ومشاركة املستخدمين
 /االستقاللية .من خالل السماح باختيار املسؤول عن تقديم خدمة الرعاية  ،ونظام
التأمين يخول املستخدمين ويعترف بأهمية توفير مصادر غير رسمية للرعاية.
وأخيرا ،من السمات الهامة لهذا النظام التركيز على نوعية ومهارات املوظف مقدم
خدمة الرعاية .
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الفصل 35
الغياب عن العمل
املصرح به
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35.1

اإلجازات الرسمية القانونية

تنظم العطل الرسمية القانونية باملادتين  L.232-1وما يليها من قانون العمل.
تنطبق املواد  L.232-1وما يليها من قانون العمل على جميع العاملين في القطاع
الخاص.
وتنص املادة  L.232-2من قانون العمل على عشرة أيام رسمية في لكسمبرغ:
• يوم السنة الجديدة
• إثنين الفصح
• 1مايو
• عيد الصعود خميس الصعود
• العنصرة
• العطلة الوطنية ( 23حزيران  /يونيه)
• إنتقال العذراء العذراء ( 15آب  /أغسطس)
• يوم جميع القديسين ( 1تشرين الثاني  /نوفمبر)
• يوم عيد امليالد املجيد ( 25ديسمبر)
• يوم املالكمة ( 26ديسمبر)
إذا وقعت عطلة رسمية يوم األحد أو يوم راحة ،يجب منح يوم عطلة تعويضية
بدال من ذلك ،وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ إجازة العطلة العامة .وينص قانون
العمل على أنه يمكن تبادل عطلة رسمية واحدة أو أكثر لعدد متساو من العطالت
املحلية أو التجارية.
ويحق للموظف الذي كان عليه أن يعمل في عطلة رسمية نظامية أن يحصل على
ثالثة أضعاف املعدل العادي لألجر في ذلك اليوم ،باإلضافة إلى أي مبلغ مستحق
أيضا بموجب القانون املتعلق بالعمل اإلضافي والعمل أيام األحد.
في املاضي ،كان البد من إخطار مفتشية العمل واملناجم
( )Inspection du Travail et des Minesباألعمال التي تم القيام بها في العطل
الرسمية .ومع بدء نفاذ النظام األساسي املوحد في  1كانون الثاني  /يناير ،2009
لم تعد هناك حاجة إلى أي إخطار.
وال يعني إلغاء اإلخطار املسبق إلغاء حظر العطل الرسمية القانونية؛ فإن إمكانيات
العمل في أيام العطل الرسمية ال تزال مقيدة بشدة.

35.2

اإلجازة السنوية

تنظم العطل القانونية باملادتين  L.233-1وما يليها من قانون العمل .ويحصل جميع
العاملين في القطاع الخاص على فترة قياسية من اإلجازة السنوية .ويحدد هذا الحد
األدنى لإلجازة في  25يوما ،بغض النظر عن عمر املوظف.
ويبدأ الحق في هذه اإلجازة عند إكمال خدمة ثالثة أشهر دون انقطاع مع صاحب
العمل نفسه.
يجوز لصاحب العمل أن يرفض اإلجازة إذا كان املوظف غائبا دون سبب وجيه ألكثر
من  10في املائة من الوقت الذي كان ينبغي أن يكون فيه في العمل خالل الجزء
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الذي انقضى بالفعل .وبموجب قانون العمل ،فإن الغياب الذي يفرضه رب العمل،
والغياب بسبب املرض أو اإلصابة ،والغياب الناجم عن حالة قاهرة والغياب خالل
عطلة عامة أو إضراب قانوني يعتبران جميعا سببا وجيها.
وتمنح إجازة إضافية للعمال املعوقين وعمال املناجم واملوظفين الذين ال تسمح
لهم أعمالهم بفترة راحة متواصلة ال تقل عن  44ساعة في األسبوع.
وتسمح األحكام القانونية بأخذ اإلجازة بشكل متقطع ،ولكن على األقل مرة في
السنة يجب على املوظف أن يأخذ إجازة مدتها  12يوما أو أكثر من أيام العمل بشكل
متعاقب.
القاعدة العامة هي أن املوظف يقرر متى يأخذ إجازته .في الحاالت التي تغلق
فيها املؤسسة لإلجازات السنوية ،يجب أن يتم االتفاق على تواريخ العطلة بين
املوظفين أو وفد املوظفين وصاحب العمل ،ويجب إخطار املوظفين بحلول نهاية
شهر مارس على أقصى تقدير.
في حالة إنهاء العمل خالل السنة التقويمية ،يحق للموظف الحصول على إجازة
سنوية تقدر ب  1/12من اإلجازة السنوية لكل شهر كامل من العمل (سيعتبر الجزء
من الشهروالذي يتجاوز  15يوم عمل شهرًا كام ً
ال )
وتوجد أيضا أشكال مختلفة من اإلجازة الخاصة بموجب قانون العمل:
• إجازة التعليم
• إجازة التدريب
• إجازة ألغراض سياسية
• إجازة لغرض رياضي
• إجازة خاصة ألسباب شخصية
• إجازة ألغراض ثقافية

35.3

إجازة ألسباب شخصية

تخضع اإلجازة ألسباب شخصية للمادة  L.233-16من قانون العمل.
يحق للعامل الذي يضطر إلى التغيب عن العمل ألسباب شخصية بموجب القانون
الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل .وهذه اإلجازة هي:
• قبل يوم واحد من التسجيل في الخدمة العسكرية
• يوم واحد في وفاة فرد من أفراد األسرة من الدرجة الثانية من املوظف أو زوجته
أو شريكه املدني (الوالد أو الطفل األكبر أو األخ أو األخت أو الشقيق أو الشقيقة)
• يومين لألب عند والدة طفل طبيعي شرعي أو معترف به
• يومان لكال الوالدين للزواج أو إعالن الشراكة املدنية للطفل
• يومين في حالة تبني طفل دون سن  16سنة
• يومين إلزالة املنزل
• ثالثة أیام علی وفاة زوج املوظف أو أحد أفراد األسرة من الدرجة األولی من
املوظف أو شریكه املدني (الوالد أو الطفل أو زوجة األب أو زوج األب أو زوجة األب )
• ستة أيام على زواج املوظف أو إعالن الشراكة املدنية
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 1/2يوم بمناسبة إعطاء الدم  /البالزما من خالل بعض اتفاقات املفاوضة الجماعية.
يجب على املوظفة الحصول على شهادة طبية من طبيبها في موعد أقصاه 10
أسابيع قبل تاريخ الوالدة املتوقع و يجب أن يتم تحويل الشهادة ،التي تشير إلى
تاريخ الوالدة املتوقع ،إلى صاحب العمل الذي سيقوم بإحالته إلى مكتب الضمان
اإلجتماعي املعمول به .وسيكون مكتب الضمان االجتماعي مسؤوال عن دفع
املرتب إلى املوظف أثناء إجازة ما قبل الوالدة.
وإذا ولد الطفل بعد التاريخ املشار إليه في الشهادة الطبية ،فإن اإلجازة السابقة
للوالدة تمتد إلى التاريخ الفعلي للوالدة .هذا التمديد ال يقلل من مدة إجازة ما بعد
الوالدة (انظر  35.6.2أدناه).
وإذا حدثت الوالدة قبل التاريخ الذي أقره طبيب التوليد ،يضاف الجزء من إجازة ما قبل
الوالدة التي لم تؤخذ نتيجة لذلك إلى إجازة ما بعد الوالدة (نظر أدناه)

 35.4زيارات للطبيب

عادة ما تتم الزيارات الطبية خارج ساعات العمل .ومع ذلك ،في املمارسة العملية،
إذا كان على املوظف أن يستشير الطبيب خالل ساعات العمل ،يجب عليه أن يبلغ
صاحب العمل وأن يحصل على إذنه.
الزيارات الطبية التي يفرضها التشريع الحالي (وال سيما في مجال التوظيف وبعد
إجازة مرضية مدتها  6أسابيع) تتم خالل ساعات العمل.

 35.5الغياب عن العمل

 مرض  -شهادة طبيةيجب على املوظف الذي ال يستطيع حضور العمل نتيجة املرض أو الحادث ،في
اليوم األول من العجز ،إبالغ صاحب العمل أو ممثله ،إما شخصيا أو عن طريق طرف
ثالث .ويجوز تقديم اإلشعار شفهيا أو كتابيا ،أو عن طريق البرق أو التلكس أو
بالفاكس؛ يقع عبء إثبات املعلومات على عاتق املوظف.

وعالوة على ذلك ،فإن شهادة الطبيب التي تؤكد أن املوظف ال يستطيع العمل،
وتحدد املدة املحتملة للعجز يجب أن تصل إلى الشركة في اليوم الثالث من
الغياب.
وعمال باملادة  )L.121-6 (3من قانون العمل ،يحق للموظف الذي يعاني من عجز
في العمل أن يستمر في تلقي راتبه الكامل واالستحقاقات األخرى املترتبة على
عقد العمل حتى نهاية الشهر التقويمي الذي يكون فيه اليوم السابع والعشرون
من عدم القدرة على العمل خالل فترة مرجعية مدتها  12شهرا تقويميا متعاقبة.
وال يحق للموظف إعادة إستالم املرتب إال في بداية الشهر التالي الذي يصبح فيه
الوضع األول غير متاح .
ويتولى مكتب الضمان االجتماعي (  ) Caisse nationale de santéدفع املبلغ اعتبارا
من الشهر التالي للشهر الذي دفع فيه صاحب العمل  77يوما.

496

35.6

إجازة األمومة ()Congé maternité

تخضع إجازة األمومة للمادتين  L.331-1وما يليها من قانون العمل .وهي ال تقطع
عقد العمل ،بل تعلقه فقط طوال فترة الغياب القسري .ويبدأ سريان العقد في نهاية
إجازة األمومة.
تنقسم إجازة األمومة إلى مرحلتين :أوال ،اإلجازة السابقة للوالدة ،التي تتكون من
األسابيع الثمانية التي تسبق التاريخ املتوقع للوالدة ،تمتد إذا لزم األمر حتى
التاريخ الفعلي للوالدة؛ وثانيا ،إجازة ما بعد الوالدة ،وهي ثمانية أسابيع ،تمتد إلى
 12أسبوعا في حالة الوالدة املبكرة ،وفي حالة تعدد الوالدات ،وفي حالة األم التي
ترضع طفلها.
ويدفع التعويض الذي يقابل املرتب العادي (وحتى أقصى حد للراتب) خالل فترة
إجازة األمومة بأكملها من قبل الضمان االجتماعي (.)Caisse nation- ale de santé
وفيما يلي الخطوط العريضة للخطوات التي يجب اتخاذها قبل وأثناء هذه الفترة،
فضال عن مختلف الفوائد التي يتم الحصول عليها .وفيما يلي تلخيص لها:
• إجازة ما قبل الوالدة
• إجازة ما بعد الوالدة
• مدة إجازة األمومة
• املدفوعات املستحقة خالل إجازة األمومة
• زيارات الطبيب
• حظر العمل في ظروف صعبة
• ساعات العمل
• ساعات العمل اإلضافية
• العطل السنوية
• مخصصات خاصة تتعلق بوالدة الطفل
• انتهاء عقد العمل ،يتطلب االحتفاظ بوضع املوظف أثناء إجازة األمومة وحالة
الفصل من العمل .

 35-6-2إجازة ما قبل الوالدة
ال يجوز للموظفات العمل خالل األسابيع الثمانية التالية لوالدة الطفل («إجازة ما بعد
الوالدة»).
يجب أن تحصل على شهادة طبية للتحقق من تاريخ الوالدة الفعلي ،لكي تتمكن
من االستفادة من مدفوعات إجازات ما بعد الوالدة.
وتمتد إجازة ما بعد الوالدة من  8أسابيع إلى  12أسبوعا في الحاالت التالية:
• الوالدة املبكرة .وفي هذه الحالة ،يجب على طبيب التوليد أو طبيب األطفال أن
يشهد خطيا أن والدة الطفل كانت سابقة ألوانها ويجب أن تشير إلى الحاجة إلى
تمديد اإلجازة العادية .يتم تعريف الوالدة املبكرة لهذا الغرض بأن الوالدة حدثت قبل
نهاية األسبوع ال  37من الحمل.
• الوالدات املتعددة.
• األمهات الالتي يرضعن .مطلوب شهادة طبية من طبيب التوليد ،تشير إلى أن
املوظفة تعتزم اإلرضاع من الثدي .ال يجوز إصدار الشهادة من قبل الطبيب قبل
األسبوع الخامس بعد والدة الطفل ،ويجب إرسالها إلى صاحب العمل ،عن طريق
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البريد املسجل ،قبل األسبوع السابع بعد والدة الطفل .وينبغي أيضا إرسال نسخة
إلى مكتب الضمان االجتماعي لضمان استمرار دفع راتب إجازة ما بعد الوالدة قبل
نهاية اإلجازة.

 35.6.3مدة إجازة األمومة
ال يجوز أن تتجاوز املدة اإلجمالية إلجازة األمومة ،قبل اإلجازة وما بعدها مجتمعة،
 20أسبوعا .واالستثناء من ذلك هو إذا ولد الطفل بعد التاريخ املتوقع للوالدة الذي
حدده طبيب التوليد .وفي هذه الحالة ،تمتد اإلجازة السابقة للوالدة إلى التاريخ
الفعلي للوالدة وال يزال طول إجازة ما بعد الوالدة دون تغيير (انظر .)35.6.2

 35.6.4املدفوعات املستحقة إجازة األمومة

يحق للموظفة الحاملة تلقي راتبها (حتى مستوى الحد األقصى) أثناء إجازة
األمومة (قبل الوالدة وبعدها) ،طاملا أنها كانت تابعة لنظام الضمان االجتماعي في
لكسمبورغ ملدة  6أشهر على األقل قبل إجازة األمومة .
ويساوي هذا املبلغ املرتب اإلجمالي العادي ،ولكنه ال يتجاوز الحد أقصى ،وهو ما
يعادل  5أضعاف الحد األدنى لألجر االجتماعي (أي حاليا  9614,82يورو في عام ،2015
حسب املؤشر  775.17اعتبارا من  1كانون الثاني  /يناير .2015

 35.6.5زيارة الطبيب أثناء الحمل

إذا كان ال يمكن تحديد مواعيد زيارة طبيب النساء إال فقط خالل ساعات العمل،
سيتم منح املوظفة الحامل إجازة من العمل من قبل رب العمل لحضور هذه
التعيينات.

 35.6.6املنع من العمل في ظروف صعبة

تحظر النساء الحوامل من القيام بأعمال ذات الخصائص التالية:
• عمل بدني شاق
• التعرض للمواد الضارة أو اإلشعاع أو الغبار أو الغاز أو االنبعاثات األخرى
• التعرض للحرارة والبرد والرطوبة والضوضاء والصدمة
وتنطبق أشكال الحظر املذكورة أعاله أيضا على النساء اللواتي يرضعن من الثدي.
• والدة التوائم أو مجموعة أو تبني األطفال
  6أشهر بدوام كامل لكل طفل  12شهرا بدوام جزئي لكل طفلوقت أخذ اإلجازة الوالدية
يمكن أخذ إجازة الوالدية حتى عيد ميالد الطفل الخامس .وإذا رغب الوالدان في
الحصول على إجازة والدية لنفس الطفل ،يجب على أحد والدي املولود الجديد أن
يأخذ إجازة الوالدية األولى مباشرة بعد إجازة األمومة (يمكن أن يكون أي واحد من
الوالدين) (اإلجازة الوالدية األولى) .ويجوز للوالد اآلخر أن يأخذ إجازته الوالدية حتى عيد
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ميالد الطفل الخامس („اإلجازة الوالدية الثانية»)  ،أي أنه يجب أن تكون نصف اإلجازة
الوالدية قد أخذت قبل بلوغ الطفل سن الخامسة.
وإذا لم تؤخذ اإلجازة الوالدية األولى من أحد الزوجين ،فإن أحد اإلجازات الوالدية لهذا
الطفل تفقد نهائيا.
اإلجازة الوالدية يجب أن تؤخذ في كل مرة
ال يمكن تقسيم اإلجازة الوالدية (أي أنه من غير املمكن الحصول على إجازة ملدة
 3أشهر ،والعودة إلى العمل ،ثم أخذ إجازة أخرى ملدة  3أشهر في وقت الحق).
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تؤخذ جميع األشهر الستة من اإلجازة (أي أن املوظف ال
يمكنه أن يقرر أن يقضي  3أشهر فقط من إجازة الوالدية األولى أو الثانية).
اإلجازة الوالدية ال يمكن أخذها بواسطة كال الوالدين في نفس الوقت
وال يمكن منح اإلجازة الوالدية في آن واحد لكال الوالدين.
ومع ذلك ،يمكن لكل من الوالدين الحصول على إجازة والدية في نفس الوقت إذا
كانت اإلجازة الوالدية مأخوذة على أساس الدوام الجزئي .
مثال :يأخذ أحد املوظفين إجازة في الصباح ويأخذ الزوج إجازته في فترة ما بعد
الظهر.
ال يمكن نقل اإلجازة الوالدية من أحد الوالدين إلى اآلخر
وال يمكن ألحد الوالدين التخلي عن إجازته لصالح الوالد اآلخر .وإذا لم يحصل أي من
الزوجين على إجازة ،تفقد هذه اإلجازة (بالنسبة للطفل املعني).
مخصصات الوالدة
يتطلب هذا الجزء من التخصيص أن تكون األم مقيمة في لكسمبورغ وقت والدة
طفلها .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يولد الطفل في لكسمبورغ (قد يولد الطفل
في بلد آخر إذا كانت األم غائبة مؤقتا عن لكسمبورغ) .وأخيرا ،يجب على األم إجراء
فحص طبي بين األسبوعين الثاني والعاشر بعد والدة طفلها .وتبلغ املخصصات
 580.03يورو (في مؤشر املرتبات الحالي .)775.17
مخصصات ما قبل الوالدة
يدفع هذا الجزء من التخصيص بعد عيد ميالد الطفل الثاني ،في ظل الشروط التالية:
• إذا نشأ الطفل في لوكسمبورغ منذ والدته.
• يجب أن يخضع الطفل لفحصين طبيين بعد والدته و  4فحوصات طبية حتى سن )2
يجب أن تتم الفحوصات في تواريخ محددة (.
وتبلغ املخصصات  580.03يورو (في مؤشر املرتبات الحالي .)775.17

 35.6.7ساعات العمل
بمجرد عودة املوظفة للعمل بعد والدة الطفل ،يجوز لها أن تطلب من الشركة أن
تسمح لها بوقت فراغ أثناء يوم العمل من أجل إرضاع طفلها .وستسمح الشركة
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للموظفة بفترتين مدة كل منهما  45دقيقة ،واحدة في البداية وواحدة في نهاية
يوم العمل العادي.
ويمكن الجمع بين هاتين الفترتين في فترة واحدة مدتها  90دقيقة ،في ظروف
معينة.
يجوز للشركة أن تطلب شهادة طبية في هذه الحالة.

 35.6.8العمل اإلضافي
ال يسمح للنساء الحوامل والنساء الالتي يرضعن بالرضاعة الطبيعية بالعمل
اإلضافي.

 35.6.9اإلجازة السنوية

يستمر حساب اإلجازة السنوية أثناء إجازة األمومة (أي إذا كانت املوظفة ستستمر
في العمل ملدة سنة تقويمية كاملة ،فستستفيد من اإلجازة السنوية التي
تمنحها هذه الشركة عادة ملوظفيها) .

 35.6.10املخصصات الخاصة
املتعلقة بوالدة الطفل من أجل ضمان متابعة طبية كافية لجميع حاالت الحمل
واألطفال الصغار ،تدفع دولة لكسمبورغ بعض املخصصات فيما يتعلق بوالدة طفل.
يتم الدفع فقط لسكان لوكسمبورغ .ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
مخصصات ما قبل الوالدة
يتطلب هذا الجزء من املخصصات لكل امرأة حامل إجراء  5فحوصات طبية وفحص
طب األسنان أثناء الحمل .يجب أن تتم الفحوص خالل أوقات محددة خالل فترة الحمل
(يتم تقديم االستمارات من قبل طبيب التوليد) .ويبلغ هذا املخصص  580.03يورو (
حسب مؤشر املرتبات الحالي البالغ  775.17يورو)

35.7

إجازة األمومة

وتنظم اإلجازة الوالدية بواسطة املواد  L.234-43وما يليها من قانون العمل .وإجازة
الوالدية هي حق شخصي لكال الوالدين ،شريطة استيفاء شروط معينة.
ويرجى مالحظة أن مشروع قانون يعدل اإلجازة الوالدية سيبدأ في األشهر املقبلة
بهدف إدخال قدر أكبر من املرونة من خالل أشكال وشروط أخرى .غير أنه سيتم
تطبيق النظام الجديد لإلجازة الوالدية في أقرب وقت ممكن في عام .2017

500

 35.7.1شروط
إن كل من الوالدين الذين يستوفون الشروط( انظر أدناه )يحق له اإلجازة الوالدية
مدة اإلجازة الوالدية :والدة الطفل أو تبنيه
• لطفل واحد:
  6أشهر بدوام كامل أو  12شهرا بدوام جزئيكان موظف من قبل شركة لوكسمبورغ أنشطتها الرئيسية في لوكسمبورغ.
الفترة التجريبية :إذا كان املوظف يعمل بموجب عقد غير محدد املدة ،وهو يعمل
خالل فترة تجريبية ،فإنه ال يجوز له طلب إجازة الوالدية خالل الفترة التجريبية .يجب
على املوظف االنتظار حتى نهاية الفترة التجريبية لطلب اإلجازة الوالدية .وهذا يعني
أن اإلجازة الوالدية األولى ال يجب أن تؤخذ بعد إجازة األمومة مباشرة إذا حدث الحمل
أثناء الفترة التجريبية ,ويمكن أخذ كال اإلجازتين (واحدة تلو األخرى  ,من قبل أحد
الوالدين واحد تلو اآلخر ) حتى بلوغ الطفل  5سنوات من العمر.

 35.7.2الشروط
من أجل الحصول على إجازة الوالدية
مبادئ
يجب أن يكون املوظف والدا لطفل يقل عمره عن  5سنوات.
ويجب أن تكون إجازة الوالدية مكرسة لتعليم الطفل .ال يمكن أن يحدث أي نشاط
مهني خالل اإلجازة.
يجب أن يكون املوظف مقيم في لوكسمبورغ .وإذا كان العامل يعمل في
لوكسمبورغ وهو مواطن من بلد آخر في اإلتحاد األوروبي ويعيش خارج
لوكسمبورج ،يستطيع أن يطلب أيضا إجازة الوالدية.
وال يجوز للموظفين أن يطلبوا إجازة الوالدية إال بعد أن يكونوا قد عملوا في
لوكسمبورغ لرب عمل واحد ملدة ال تقل عن  12شهرا قبل والدة الطفل.
ومع ذلك ،حتى لو كان هناك انقطاع واحد أو أكثر خالل السنة السابقة لبدء اإلجازة
الوالدية ،فإن الوالد لن يفقد حقه في اإلجازة الوالدية إذا كان هذا االنقطاع أو هذه
املقاطعات ال تتجاوز  7أيام.
وفي حالة نقل أو دمج التعهدات التي ينقل فيها املوظف دون أي انقطاع ،يفترض
أن يكون شرط العمل السابق مستوفيا.
يجب أن تكون ساعات العمل األسبوعية مساوية على األقل لنصف ساعات العمل
العادية املطبقة في الشركة (أي  20ساعة في األسبوع).
إذا عمل الوالد كمستقل ،يجب عليه أن يمارس مهنته في لوكسمبورغ وقت والدة
الطفل.
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في وقت طلب اإلجازة الوالدية ،يجب أن يكون الوالد منتمي إلى نظام التأمين
القانوني للمعاشات التقاعدية في لكسمبورغ ملدة ال تقل عن  12شهرا متتالية.
استثناءات
إذا كان لدى مقدم الطلب عمل جديد خالل االثني عشر شهرا السابقة لإلجازة
الوالدية ،ال يمكن اإلجازة إال بموافقة صاحب العمل الجديد.
فيما يتعلق بمكان العمل :إذا كان املوظف مقيمًا مؤقتا خارج لوكسمبورغ وقت
الوالدة ،فقد يكون له أيضا الحق في إجازة الوالدية إذا
غير أن العطل السنوية ال تستحق أثناء اإلجازة الوالدية .ويوصى بأن يأخذ املوظفون
جميع العطل الرسمية قبل بدء إجازة الوالدية.
يجب على املوظف الذي تم تعليق عقد عمله أثناء إجازته الوالدية والذي ال يرغب
في العودة إلى العمل بموجب عقده السابق في نهاية إجازته الوالدية أن يبلغ
صاحب العمل بذلك وفقا لرسالة مسجلة مع إشعارمع فترة إشعار تساوي املدة
التي يتعين عليه تقديمها في حالة االستقالة .ومع ذلك ،في هذه الحالة ،فإن
املوظف ال يزال يتعين عليه االستقالة مع احترام األحكام القانونية املعمول بها.
ويمكن تقديم إخطار باالستقالة في اليوم األول الذي يلي انتهاء اإلجازة الوالدية،
في أقرب وقت ممكن.
ويكون املوظف الذي ال يمتثل لهذه األحكام عرضة للفصل الفوري.
وعالوة على ذلك ،أنشأ قانون  19حزيران  /يونيه  2013إعفاء جديدا للموظف.
والواقع أن أي موظف يعود إلى العمل في نهاية إجازة الوالدية له الحق في عقد
اجتماع مع صاحب العمل من أجل طلب تعديل وقت عمله  /أو أنماط عمله ملدة
أقصاها سنة واحدة من التاريخ املحدد للعودة إلى العمل.
وليس على رب العمل اإللتزام بمنح هذه التسويات .ومع ذلك ،يجب عليه أن ينظر
في مثل هذا الطلب بإنصاف ،مع مراعاة احتياجات العمل وتلك الخاصة باملوظف.
وإذا رفض صاحب العمل ،يجب أن يقدم مبررا كافيا لقراره.
ويجوز لصاحب العمل الذي ال يمتثل لهذه االلتزامات أن يدفع تعويضات تحددها
محكمة العمل.

 35.7.3طلب اإلجازة الوالدية
إجازة الوالدية ليست حق تلقائي .لذلك يجب على املوظفين تقديم طلب رسمي
إلى صاحب العمل .و يرجى مالحظة أن أرباب العمل ملزمون من حيث املبدأ بمنح
إجازة والدية ذات وقت كامل .
الطلب الذي يتقدم به املوظف إلى صاحب العمل
يجب طلب إجازة الوالدية من صاحب العمل عن طريق رسالة مسجلة ( مع اإلقرار
بإستالمها )
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فترة اإلشعارات
• بالنسبة لإلجازة الوالدية األولى ،يجب أن يصل الطلب إلى صاحب العمل ،في موعد
أقصاه شهرين قبل بدء إجازة األمومة.
• بالنسبة لإلجازة الوالدية الثانية ،يجب أن يصل الطلب إلى رب العمل قبل  6أشهر
من بدء اإلجازة الوالدية.
الرفض والتأجيل
إذا تلقت الشركة طلبا للحصول على إجازة والدية بوقت كامل بعد إجازة األمومة
(اإلجازة الوالدية األولى) ،يقتضي القانون أن تقبل الشركة الطلب .وإذا طلب املوظف
إجازة والدية بوقت جزئي مدتها  12شهرا ،فإن صاحب العمل غير ملزم باملوافقة
على هذا الطلب .وفي هذه الحالة ،يكون لدى املوظف مقدم الطلب خيارين :إما أن
يحصل على إجازة والدية بوقت كامل ملدة  6أشهر أو يتخلى عن الحق في اإلجازة
الوالدية األولى.
وبالنسبة لإلجازة الوالدية الثانية ،قد يضطر صاحب العمل إلى تأخير تاريخ بدء اإلجازة،
ولكن ال يجوز له في نهاية املطاف أن يرفض اإلجازة بوقت كامل .كما أن قدرة
صاحب العمل على رفض طلب الحصول على إجازة والدية على بوقت كامل تنطبق
أيضا على اإلجازة الوالدية الثانية.

 35.7.4ضمان إعادة التوظيف بعد اإلجازة الوالدية
خالل إجازة الوالدية ،يتم الحفاظ على عالقة العمل بين املوظف وصاحب العمل،
حتى لو تم تعليقه مؤقتا .ولذلك ،يحق للموظف ،في نهاية إجازة الوالدية ،أن يعود
إلى وظيفته.
ويجب على صاحب العمل أن يحافظ على الوظيفة السابقة أو ،إذا لم يكن ذلك
ممكنا ،وظيفة مماثلة تأخذ في االعتبار مؤهالت املوظف ويكون لها مستوى
يعادل الوضع الذي كان يشغله قبل إجازة الوالدية.
وال ينبغي أن يفقد املوظفون أي مزايا مكتسبة قبل إجازة الوالدية (chèques repas
 .)etcكما يتم تضمين إجازة الوالدية في حساب مدة الخدمة مع الشركة.

35.7.5

ال يجوز فصل املوظفين خالل إجازة الوالدية .ومع ذلك ،فإن هذه الحماية ليست
مطلقة .وال یجوز تطبیق ھذا الفصل إال بإشعار ،وال یسري علی حاالت التكرار الناتجة
عن سوء السلوك الجسيم (.)faute grave
الفصل مع إشعار
وفي حالة اإلجازة الوالدية األولى ،ال يجوز لصاحب العمل أن يرفض املوظف على أنه
زائد عن الحاجة ،وذلك ابتداء من لحظة حمل املوظف.
يجب على صاحب العمل أن يخطر بقراره بشأن التأجيل بالبريد املسجل مع إشعار
استالم في غضون األربعة أسابيع التالية للطلب.
يجوز تأجيل إجازة الوالدية الثانية( ملدة أقصاها شهرين )في الحاالت اإلستثنائية
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التالية:
• في حالة حدوث خلل خطير في منظمة العمل نتيجة بسبب أخذ عدد كبير من
املوظفين داخل إدارة املؤسسة أو املتعهدين إجازة الوالدية في وقت واحد.
• إذا كان من املستحيل تنظيم بديل للوالد خالل فترة اإلخطار العادية التي تبلغ 6
أشهر بسبب طبيعة العمل املعني أو بسبب النقص في اليد العاملة.
• املوظف الذي يطلب اإلجازة يشغل منصب في اإلدارة العليا.
• إذا تم تقدیم الطلب خالل فترة مزدحمة موسمیا (قد تتأخر اإلجازة حتی نھایة
املوسم).
• يعمل املوظف في شركة يقل عدد موظفيها عن  15موظفا( قد تتأخر اإلجازة
ملدة أقصاها  6أشهر ).
وال يمكن إرجاء اإلجازة الوالدية الثانية في الحاالت التالية:
• منح صاحب العمل املوافقة بالفعل.
• ال تستجيب الشركة للطلب الرسمي للحصول على إجازة والدية خالل فترة 4
أسابيع.
• إذا كان املوظف يعمل لعدة أرباب عمل ،وهناك خالف بين أصحاب العمل حول
التقرير.
• حدث حادث خطير للطفل بشكل غير متوقع.

 35.7.6اإلجازة الوالدية والعقود امللغاة

كشرط ملنح اإلجازة الوالدية ،يقتضي القانون وجود عقد عمل خالل كامل فترة
اإلجازة الوالدية.
ونتيجة لذلك ،ال يمكن منح املوظف الذي يعمل بموجب عقد محدد املدة ال يغطي
كامل فترة اإلجازة الوالدية إجازة والدية.
وال تحول إجازة الوالدية دون انتهاء عقد محدد املدة في الوقت املحدد .والواقع أن
إجازة الوالدية ليس لها أثر معلق على عقد العمل املحدد املدة.

 35.7.7مدة اإلجازة الوالدية

هناك أربع حاالت يتم فيها إنهاء اإلجازة الوالدية تلقائيا:
• في حالة الحمل الجديد ،إعطاء الحق في إجازة األمومة (أي أن إجازة األمومة تكون
لها األسبقية على اإلجازة الوالدية)
• في حالة وفاة الطفل أو رفض طلب تبني الطفل الذي اتخذت اإلجازة بشأنه
• في حالة وفاة الوالد املتلقي
• في حالة انتهاك الشروط الالزمة ملنح اإلجازة الوالدية.

 35.7.8اإلجازة الوالدية
وخالل اإلجازة الوالدية بدوام كامل ،ال يدفع أرباب العمل أجورهم ،ولكنهم يدفعون
من قبل املؤسسة الوطنية لألسرة (Caisse Nationale des Prestations Familiales
.)CNPF
اإلجازة الوالدية بوقت كامل
ومنذ يونيو  ،2006بلغ املبلغ اإلجمالي  1 778.31يورو في الشهر .ويدفع هذا
املبلغ حتى إذا كان املوظف يعمل بدوام جزئي لشركة قبل بداية اإلجازة الوالدية
504

(املوظف يجب أن يكون عمل ما ال يقل عن نصف ساعات العمل الشهرية املطبقة
في الشركة) .
مثال :إذا كان املوظف يعمل  25ساعة أو  30ساعة في األسبوع ويأخذ إجازة والدية
بدوام كامل ملدة  6أشهر ،تعتبر هذه اإلجازة متفرغة بوقت كامل وسيتلقى
املوظف كامل املبلغ الشهري.
اإلجازة الوالدية الجزئية
ومنذ  ،2006بلغ املبلغ اإلجمالي  889.15يورو شهريا .في هذه الحالة ،يجب على
املوظف تقليل وقت العمل إلى ما ال يقل عن نصف ساعات العمل الشهرية العادية
املطبقة في الشركة.
األمثلة على ذلك :إذا ساعات العمل العادية للشركة هي  40ساعة أسبوعيا
واملوظف يعمل  40ساعة قبل اإلجازة ،ثم يجب على املوظف أن تقلل من ساعات
العمل بنسبة  )20 = 40-20( 20ساعة في األسبوع.
إذا كان املوظف يعمل فقط  30ساعة في األسبوع ،يجب على املوظف تخفيض
ساعات العمل بنسبة  )10 = 30-20( 10ساعات في األسبوع.
حساب إجمالي وصافي الدخل
إعفاء اإلجازة الوالدية معفاة من الضرائب ،باستثناء التأمين الصحي ،حاليا بنسبة
 .٪5.40وتدفع الدولة جزء رب العمل ( 2.70في املائة) خالل إجازة الوالدية .يتم خصم
جزء املوظف ( )٪2.70من إجمالي املبلغ املدفوع كل شهر .وباإلضافة إلى ذلك،
يتم خصم تأمين الرعاية بنسبة  ٪1.4من املبلغ املدفوع .وتدفع الدولة تأمين
املعاش التقاعدي الذي يدفع عادة كل شهر خالل إجازة الوالدية.
وبالنسبة لإلجازة الوالدية الثانية ،يطبق هذا التقييد اعتبارا من الشهر السادس الذي
يسبق اإلجازة الوالدية.
وتستمر فترة الحماية من الفصل حتى نهاية اإلجازة الوالدية.
الفصل بسبب سوء سلوك جسيم
ال توجد حماية من الطرد في حالة سوء السلوك الجسيم .وفي هذه الحالة ،يحق
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل فورا .وستنشأ أساسا حاالت الفصل بسبب سوء
السلوك الجسيم في حاالت اإلجازة بوقت جزئي ،حيث ال يزال العامل يعمل لبعض
الوقت بالنسبة للشركة.
وينظم الفصل بسبب سوء السلوك الجسيم تنظيما صارما ألن صاحب العمل لديه
مهلة شهر واحد للتذرع بسوء السلوك الجسيم .

35.7.9
خطوات إدارية ولالستفادة من اإلجازة الوالدية واستالم الدفعة الشهرية ،يجب تقديم
طلب خطي إلى املجلس الوطني لألسرة .يجب استخدام نموذج محدد.
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هذا هو رابط ملختلف األشكال واإلجراءات باللغة الفرنسية:
�http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressourc- es-humaines/conges/situa
/tion-perso/conge-parental
يجب إرسال هذا النموذج ،الذي تم إكماله واملوافقة عليه من قبل صاحب العمل،
إلى  CNPFفي غضون  15يوما بعد إجازة الوالدية املطلوبة( اإلجازة الوالدية االولى )
أو في غضون  15يوما بعد قبول صاحب العمل لطلب إجازة الوالدية ( اإلجازة الوالدية
الثانية) أو في غضون  15يوما بعد انقضاء املدة املقررة ملدة  4أسابيع ،في حالة
تأجيل اإلجازة.
يجب أيضا إبالغ املعلومات التالية إلى : CNPF
• يجب أن تبلغ والدة الطفل في غضون  15يوما من إعالن الوالدة إلى البلدية /
البلدة املناسبة.
• إذا كانت األم تقوم بإرضاع طفلها ،يجب إبالغ  CNPFبتوسيع إجازة األمومة قبل
األسبوع السابع من والدة الطفل.
• إذا كانت األم ال ترضع من الثدي ،فيجب أن يتم إعالم  CNPFبذلك كتابة في غضون
املهلة املحددة أعاله.
• في حالة التبني ،يجب أن ترسل شهادة املحكمة التي تنص على أن إجراء التبني
قد بدأ إلى  ،CNPFباإلضافة إلى طلب اإلجازة الوالدية.

 35.7.10إجازة الوالدية والتعليم
ال يجوز من حيث املبدأ استحقاق بدل اإلجازة الوالدية باإلضافة إلى بدل التعليم
(انظر أدناه) أو عالوة مماثلة بواسطة الوالدين بموجب تشريعات بلد آخر
• إذا استمر أحد الوالدين في األسرة التي لديها أطفال في ممارسة نشاط مهني
على أساس عدم التفرغ ( نصف الوقت كحد أقصى ) وقضاء ما تبقى من وقته في
املنزل مع الطفل ( األطفال )  ،سيتم دفع نصف مخصصات تعليم الطفل.
مخصصات تعليم الطفل
املبالغ التي يتعين دفعها هي كما يلي:
• ال يوجد نشاط مهني يمارسه مقدم طلب إعانة تعليم األطفال  -يستحق
االستحقاق الكامل :اإلجمالي  485.01يورو في الشهر
• ممارسة النشاط املهني ،ومع ذلك فإن صافي اإليرادات أقل من السقف :الفوائد
الكاملة املستحقة،
ما مجموعه  485.01يورو شهريا.
• ممارسة النشاط املهني .ومع ذلك ،فإن صافي اإليرادات يتجاوز السقف :يتم
تخفيض الفائدة بمقدار الفائض على السقف.
• النشاط املهني بدوام جزئي :نصف الفوائد املستحقة :اإلجمالي في الشهر
 242.51يورو
مثال:
يبلغ صافي دخل األسرة الشهري الشهري  5.800يورو.
ويبلغ الحد األقصى ألسرة مع طفل واحد  5.800يورو (حسب املؤشر الحالي البالغ
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 775.17في يناير  .)2014ويبلغ الفائض في صافي اإليرادات عن الحد األقصى 142.30
يورو ( 5.800يورو –  5657.70يورو).
يتم تخفيض مخصصاات التعليم الشهري للطفل ويقابل  342.71يورو ( 485.01يورو -
 142.30يورو).
وتبلغ اإليرادات الشهرية شبه الصافية لألسرة ا 6500يورو.
ويبلغ الحد األقصى ألسرة مع طفل واحد  6500يورو (حسب ملؤشر الحالي البالغ
 775.17في يناير .)2014
املبلغ الذي يتجاوز السقف هو  6500يورو  5657.17 -يورو =  842.83يورو.
ويتجاوز هذا املبلغ الحد األقصى البالغ  485.01يورو .ونتيجة لذلك ،ال تمنح هذه
األسرة مخصصات تعليم الطفل.
تعليم الطفل معفى من الضريبة.
شروط عامة
يجوز للموظف ،بوصفه أحد والدي الطفل الصغير (األطفال) ،أن يطلب دفع بدل تعليم
الطفل من دولة لكسمبرغ إذا تحققت الشروط التالية:
• يقيم الوالد في لوكسمبورغ ،أو أن
• يعمل الوالد في لكسمبورغ ،ولكنه يقيم في أحد البلدان املحيطة به (أي فرنسا
أو أملانيا أو بلجيكا) .وفي هذه الحالة ،يتم خصم مبلغ مخصصات تعليم األطفال ،
إن وجد ،والذي يدفعه البلد الذي يقيم فيه املوظف من املبلغ الذي تدفعه دولة
لكسمبورغ،
• أن يكون الشخص هو والد طفل يقل عمره عن سنتين أو أن الوالد لديه أكثر من
طفل واحد وأحد األطفال أقل من سنتين أو أن الشخص ليس هو زوج منفصل أو
شريك لوالد الطفل الذي يقل عمره عن سنتين أو لوالد لديه عدة أطفال من بينهم
طفل يقل عمره عن سنتين.
وتدفع عالوة تعليم الطفل حتى يبلغ الطفل سنتين من العمر .وتدفع املخصصات
مرة واحدة ألسرة واحدة ،حتى لو كان هناك أكثر من طفل واحد يقل عمره عن
سنتين في األسرة.
واستثناء مما تقدم ،يستمر دفع عالوة تعليم الطفل إلى أن يبلغ الطفل  4سنوات
إذا كان الطفل معاقا أو إذا كان الوالد لديه  3أطفال أو أكثر دون سن  4سنوات.
مستلم كامل الفوائد
بوجه عام ،من أجل الحصول على عالوة الطفل الكاملة ،ال يجوز للوالدين ممارسة
مهنة .وباإلضافة إلى ذلك ،لن يحصل الوالد على مخصصات الطفل الكاملة إذا كان
لديه مصادر دخل أخرى معينة ،بما في ذلك استحقاقات املرض ،واستحقاقات
األمومة ،والبطالة ،واستحقاقات تعويض الحوادث في مكان العمل ،وما إلى ذلك.
مستلم جزئي للفوائد
إذا كان الشخص يمارس مهنة أو لديه مصدر آخر للدخل فإنه قد يكون ال يزال قادرا
على التأهل للحصول على جزء من استحقاق مخصصات تعليم الطفل في الحاالت
التالية:
• أن يقل صافي دخل األسرة عن سقف محدد .وتحسب «اإليرادات شبه الصافية»
كإيرادات إجمالية تقل عن اشتراكات الضمان االجتماعي .ويختلف السقف وفقا لعدد
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األطفال في األسرة.
وأخيرا ،يجب أن تذكر الشهادة أن وجود املوظف أثناء مرض الطفل ضروري.
يجب إرسال الشهادة الطبية إلى صاحب العمل.
وينص القانون أيضا على ضرورة تقديم شهادة طبية إلى صاحب العمل ،حتى ولو
كان يوم واحد فقط من إجازة الطفل املرضية مأخوذا.

 35.7.11الوالد الوحيد ( أم أو أب يعيشون لوحدهم)
للوالد الوحيد الحق في إجازة والدية واحدة لكل طفل .ومع ذلك ،ال يشترط على
املوظفين الحصول على إجازة استحقاق بعد إجازة األمومة ،ولكنهم قد يأخذون
اإلجازة في أي وقت حتى يبلغ الطفل  5سنوات من العمر.

 35.7.12التبني

يحق ألولياء أمور الذين يتبنون أطفال أيضا الحصول على إجازة بدون أجر  -أي ما
يسمى بـ“ - ”congé d’accueilفي نفس الظروف.
يجب أن يصل الطلب إلى صاحب العمل في موعد أقصاه قبل بدء “”congé d’accueil

 35.7.13اإلجازة الوالدية بدون تعويض
ينص قانون  22كانون األول  /ديسمبر  2006على إجازة والدية غير مدفوعة ملدة
ثالثة أشهر للوالد الذي لم يأخذ اإلجازة الوالدية األولى في وقت الحق بعد إجازة
األمومة أو “”congé d’accueilوالذي يرغب في االحتفاظ باإلجازة الوالدية الثانية للوالد
اآلخر.
وقد مددت مدة هذه اإلجازة غير املدفوعة األجر بموجب القانون املؤرخ  19حزيران /
يونيه  2013من  3أشهر إلى  4أشهر.
ويجب على صاحب العمل أن يمنح هذه اإلجازة دون أي إمكانية للتأجيل.
يجب على الوالد تقديم طلبه قبل  6أشهر من بداية اإلجازة املطلوبة بالبريد
املسجل مع إشعار باالستالم.

 35.7.14مخصصات الطفل املمولة من الدولة بغرض التعليم
()allocation d’éducation
تدفع  Caisse Nationale des Prestations Familialesبدل تعليم ألحد الوالدين الذي
يقيم في املنزل مع طفل (أو أطفال) بعمر سنتين أو أقل .بشكل عام ،يجب على
الوالد عدم القيام بأي نشاط مهني ويجب أن ال يحصل على إيرادات أخرى (مثل
استحقاقات املرض ،واستحقاقات األمومة ،والبطالة ،وما إلى ذلك) .ويبين ما يلي
الشروط التي سيتم بموجبها تقديم البدل ،فضال عن الفوائد التي يتم الحصول
عليها.
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صافي الراتب الشهري بعد الضريبة على اإلجازة الوالدية

إجمالي الراتب
الشهري
التأمين الصحي
()2.7%

الرعاية ()1.4%

تأمين
صافي الراتب

إجازة
والدية
بوقت
كامل

إجازة والدية
بوقت
جزئي

eur 1,778.31

eur 889.15

eur 48.01

eur 24.01

eur 19.40

eur 9.70

eur 1,710.90

eur 855.44

 35.8إجازة مرضية لألطفال
()Congé Pour raisons familiales

تم إقرار إجازة مرضية لألطفال إلتاحة الفرصة ألولياء أمور األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  15سنة لكي يكونوا مع أطفالهم أثناء املرض .وتنظم اإلجازة املرضية للطفل
اآلن املواد  L 234-50وما يليها من قانون العمل.

 35.8.1املدة
ال يجوز أن تتجاوز املدة السنوية لهذه اإلجازة يومين لكل طفل.وال يلزم أخذ اإلجازة
الخاصة ألسباب عائلية في آن واحد ولكن يمكن أخذها بصورة جزئية .ونتيجة لذلك،
فإن كل من الوالدين غير ملزم بأخذ يومين كاملين في آن واحد .فمن املمكن أن
يستغرق مرة نصف يوم أو مرة يوم كامل ملرض أحد األطفال ،وأخذ البقية في
وقت الحق في حالة مرض أخرى.
وبالنسبة لآلباء الذين يتلقون عالوات لألطفال املعوقين ،يمكن تمديد املدة
السنوية لإلجازة إلى  4أيام في السنة.
وبموافقة الضابط الطبي للضمان االجتماعي ،يمكن تمديد مدة اإلجازة ألسباب
عائلية لألطفال الذين يعانون من مرض أو عجز شديد إستثنائي .تقتصر املدة القصوى
للتوسع على  52أسبوعا على مدى فترة مرجعية تبلغ  104أسابيع.

 35.8.2الشهادة الطبية

وإذا رغب الوالد في االستفادة من إجازة مرضية للطفل ،فعليه أن يبلغ صاحب العمل
باعتزامه أخذ اإلجازة في موعد أقصاه يوم اإلجازة .وينبغي تقديم هذه املعلومات
إما شفويا أو خطيا إلى الشركة .ويجوز للموظف أن يعين شخصا آخر غيره لتسليم
الرسالة إلى صاحب العمل.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على املوظف في كل حالة من اإلجازات املرضية أن
يقدم شهادة طبية إلى صاحب العمل .تتضمن هذه الشهادة مرض الطفل واملدة
املتوقعة.
والضمان االجتماعي ،والحماية في العمل على املستفيدين.
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وال يسمح لصاحب العمل الذي تم إبالغه وتسليمه شهادة طبية أن يخطر
املستفيد بالفصل خالل فترة اإلخطار بعقد عمله أو أن يدعو املستفيد إلى اجتماع
الفصل األولي .هذا اإلخطار أو الدعوى غير قانوني.
في حالة إجازة رعاية نهاية العمر ،فإن التأمين املتبادل ألرباب العمل( Mutualité
 ،) des Employeursالذي أنشأه القانون مع إدخال النظام األساسي املوحد ،يعني،
بالنسبة للموظفين ،تسديد كامل للمكافأة املدفوعة من قبل صاحب العمل (زيادة
من جانب أصحاب العمل من مساهمة الضمان االجتماعي) وللعمال املستقلين،
إلى دفع كامل للتعويضات املالية.

 35.8.3إجازة مرضية لألطفال  -تعويضوتغطي إدارة الضمان
االجتماعي تكلفة اإلجازة لصاحب العمل.
 35.8.4اإلبالغ عن شهادة
ينبغي أن يحول /يحتفظ املوظف بالصفحات األربع من الشهادة الطبية على النحو
التالي:
• يتم تحويل الصفحة األولى ،في إطار التأخير القانوني املذكور أعاله ،إلى الضمان
االجتماعي()Caisse Nationale de Santé
• يتم تحويل الصفحة الثانية ،ضمن التأخير القانوني املذكور أعاله ،إلى صاحب العمل.
• يتم االحتفاظ بالصفحة الثالثة من قبل املوظف وتقديمها فقط بناء على طلب
من إدارة الضمان االجتماعي.
يجب على املوظف االحتفاظ بالصفحة الرابعة مللفاته الشخصية.

 35.8.5الحماية من الفصل
إذا أبلغ املوظف صاحب العمل باعتزامه أخذ إجازة مرضية للطفل ،في يوم الغياب،
يحمي املوظف من تلك اللحظة من الفصل من الخدمة.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الحماية ال تحمل كامل مدة مرض الطفل ولكن فقط خالل
يومين من اإلجازة املرضية لألطفال (أو مدة التمديد املتفق عليها من قبل قسم
الرقابة الطبية إلدارة الضمان االجتماعي )
إن أي محاولة لكسر عقد العمل خالل تلك الفترة تعتبر غير عادلة ويمكن طلب
تعويضات.
غير أن الحماية ال تنطبق في الحاالت التالية:
• إذا لم يبلغ املوظف صاحب العمل بالغياب في اليوم األول من اإلجازة.
• لم يتم إرسال شهادة طبية إلى الشركة.
• ارتكب املوظف خطأ جسيما.
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35.9

إجازة بغرض رعاية نهاية العمر

وينص قانون  16آذار  /مارس  2009املتعلق بالرعاية امللطفة ونهاية العمر على
إجازة خاصة لرعاية نهاية العمر.
ولكل موظف الحق في طلب الحصول على إجازة لرعاية أحد الوالدين (الدرجة األولى
في الخط املباشر صعودًا  /هبوطًا أو الدرجة الثانية في الخط الجانبي) ،أو إذا كان
الزوج أو الشريك يعاني من مرض خطير في املرحلة النهائية.
وال يجوز أن تتجاوز مدة إجازة رعاية نهاية العمر خمسة أيام عمل ،قابلة للقسمة،
لكل حالة وفي السنة.
وتنتهي إجازة رعاية نهاية العمر عند وفاة الشخص الذي كان في مرحلة الطوارىء
من املرض .ويمكن تفسير ذلك بأن قانون العمل في لكسمبرغ يشمل أيضا الحق
في إجازة خاصة أخرى بعد وفاة أحد الوالدين املقربين.
وغياب املستفيد من اإلجازة لرعاية نهاية العمر تبرره شهادة طبية تشير إلى
املرض الخطير في املرحلة النهائية وضرورة الوجود املادي املستمر للمستفيد
من اإلجازة في نهاية الخدمة ،الرعاية الحياتية مع والديه  /زوجها أو شريكها في
املرحلة النهائية للمرض.
واإلجراء إلبالغ صاحب العمل بالغياب مطابق إلجراءات املعلومات املتعلقة باإلجازة
املرضية .في اليوم األول من الغياب ،يجب على املوظف أو الشخص الذي يتصرف
نيابة عن املوظف أن يبلغ ،شفويا أو كتابيا ،صاحب العمل أو ممثله.
وبناء على طلب صاحب العمل أو صندوق التأمين الصحي ضد املرض االجتماعي،
يتعين على املوظف أن يثبت أن الشروط املختلفة إلجازة منح الرعاية في نهاية
العمر قد استوفيت.
وتستوعب فترة اإلجازة لرعاية نهاية العمر ضمن فترة العجز عن العمل ألسباب
املرض أو الحوادث .خالل تلك الفترة تنطبق نفس األحكام واملزايا على الشركة إذا
تم اتخاذها في الفترة املحددة التي طلبها املوظف.
وتخضع إجازة التدريب إلذن من الوزير املكلف بالتنمية املهنية.
لالستفادة من إجازة التدريب ،يجب أن يكون املوظف أقدمية  6أشهر على األقل.
وعالوة على ذلك ،فإن التدريبات املقدمة في لوكسمبورغ أو في الخارج من قبل
املؤسسات التي تقرها وتعتمدها سلطات لوكسمبورغ يمكن أن تؤخذ في اإلعتبار
في إطار إجازة التدريب.
وتبلغ املدة اإلجمالية إلجازة التدريب  80يوما على كامل مهنة املوظف املهنية،
بحد أقصى  20يوما على مدى فترة سنتين.
ال يمكن خصم إجازة التدريب التي يستحقها املوظف من إجازة املوظف العادية
(العادية) .والواقع أن إجازة التدريب ليست إجازة مدعومة ماليا من صاحب العمل.
وتعتبر إجازة التدريب فترة عمل فعالة ويتعين على صاحب العمل أن يدفع للموظف
مبلغا يعادل راتب املوظف (بحد أقصى  4أضعاف الحد األدنى للراتب االجتماعي) ،إال
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أن اإلجازة التدريبية يجب أن يأذن بها الوزير املسؤول عن التطوير املهني وتسدد
الدولة لصاحب العمل املبلغ املدفوع للموظف خالل إجازة التدريب.

35.10

إجازة لغوية

وبإصدار القانون الصادر في  17شباط  /فبراير  ،2009تم إدخال إجازة خاصة للتعلم
وتحسين اللغة اللوكسمبورغية باإلضافة إلى األوراق الخاصة األخرى.
العاملون من جميع الجنسيات ،الذين يشكلون بشكل طبيعي جزءا من مؤسسة
تقع في دوقية لوكسمبورغ الكبرى ،ومرتبطين بعقد عمل مع صاحب عمل في
لكسمبورغ ولديهم أقدمية ال تقل عن  6أشهر لدى صاحب العمل نفسه ،الحق في
الحصول على إجازة لغوية.
ويحق لألشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص أو يعملون أعمال حرة في إقليم
دوقية لكسمبرغ الكبرى ملدة  6أشهر على األقل الحصول على إجازة لغوية.
ولكي يكون له الحق في الحصول على إجازة لغوية ،يتعين على الشخص املعني أن
يقدم طلبا إلى وزير العمل.
بالنسبة للموظف ،يجب أن يوافق صاحب العمل على الطلب .إذا كان للغياب بسبب
اإلجازة اللغوية أثر كبير على إدارة التشغيل السلس لألعمال أو على حسن سير
اإلجازة السنوية للموظفين ،يمكن لصاحب العمل رفض اإلجازة اللغوية وتأجيلها.
من أجل الحصول على إجازة لغوية ،يجب أن يتم التدريب من قبل مدرسة عامة أو
خاصة،

35.11

إجازة التدريب

تخضع إجازة التدريب للمادتين  L.234-59إلى  L.234-64من قانون العمل.
التدريب اختياري للموظف وكذلك لصاحب العمل ،أي أن صاحب العمل غير ملزم
بتقديم دورات تدريبية ملوظفيه واملوظفين غير ملزمين باتباع برامج التدريب.
وفي حالة طلب إجازة تدريب ،ال يمكن لصاحب العمل أن يرفض منح هذه اإلجازة
التدريبية ،ولكنه قد يؤجل إجازة التدريب هذه إذا بدا أنه سيكون لها أثر ضار

35.12

أشكال أخرى من اإلجازات الخاصة

وتوجد أيضا أشكال أخرى مختلفة من اإلجازات الخاصة بموجب قانون العمل:
• إجازة التعليم
• اإلجازة ألغراض سياسية
• اإلجازة ألغراض رياضية
• اإلجازة ألغراض ثقافية
• اإلجازة ألغراض التعاون اإلنمائي
• اإلجازة إليجاد وظيفة جديدة
• اإلجازة للوالية االجتماعية.
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ملزيد من املعلومات باللغة اإلنجليزية ولألشكال عبر اإلنترنت ،يرجى زيارة املوقع:
www.guichet.public.lu/entreprises/en/ressources- humaines/conges/index.html
و السلطات املحلية أو الجمعيات الخاصة واألشخاص املعتمدين إلعطاء هذا التدريب.
ويقتصر طول مدة اإلجازة اللغوية لكل مستفيد خالل مهنته املهنية على 200
ساعة يجب تقسيمها إلى فترتين تتراوح بين  80ساعة و  120ساعة.
قبل دخوله في الفترة الثانية من اإلجازة اللغوية  ،يجب أن يكون املوظف قد حضر
الفترة األولى من اإلجازة اللغوية وأكملها بشهادة دبلوم أو شهادة.
ويمكن أخذ اإلجازة اللغوية مجزأة ،والحد األدنى للمدة هو نصف ساعة في اليوم.
وكما هو الحال مع األوراق الخاصة األخرى ،تعتبر اإلجازة اللغوية فترة عمل فعالة ال
يمكن أن تعزى إلى اإلجازة السنوية.
ولكل ساعة من إجازة العمل ،يدفع صاحب العمل تعويض يساوي متوسطالراتب
بالساعة ،ولكن هذا التعويض ال يمكن أن يتجاوز أربعة أضعاف األجر األدنى لألجر
للعمال غير املؤهلين ( 11.1042يوروحسب املؤشر  ،775.17أي  44.4168يورو)
وتسدد الدولة مبلغ التعويض وكذلك مساهمة صاحب العمل في الرسوم
االجتماعية من خالل شكل موحد من أشكال اإلعالن.
وأخيرا ،بالنسبة إلى املستفيد الذي منح تعويضات عن طريق إعالنات غير دقيقة،
ينص القانون على التزام بسداد التعويضات بفوائد.
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الفصل 36
التكامل والعيش
االجتماعي
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36.1

ممثلي اإلندماج

لوكسمبورغ هي واحدة من أكثر الدول متعددة الثقافات ومتعدد اللغات على هذا
الكوكب .ونصف السكان الذين يعيشون كمقيمين في لكسمبرغ هم من الرعايا
األجانب .وخالل ساعات العمل في النهار ،تستضيف مدينة لوكسمبورغ وكيرشبرغ،
كبرى املراكز الحكومية والتجارية ،عددا إضافيا كبيرا من العمال عبر الحدود من
فرنسا وأملانيا وبلجيكا أيضا.
تجمع السكان هذا متعددد اللغات والثقافات هو مصدر ثمين جدا  ...وخاصة في
سياق كونه مركزًا عامليًا لألعمال  ,ولكنه يجعل مسألة االندماج تحديا يجب إداراته
بفعالية .
وتتم إدارة تعزيز التكامل املتناغم في لكسمبورغ من قبل مجموعة من الجهات
الفاعلة الحكومية والخاصة.
وعلى مستوى لوكسمبورغ الحكومي ،تقوم وزارة شؤون األسرة والتكامل في
لوكسمبورغ ،وهي مكتب ( ،)L’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
بمهمة تقديم املساعدة لألفراد والجمعيات ذات التوجه اللغوي وتعدد الجنسيات و
تدعم املنظمات غير الربحية .كما تستضيف املجلس الوطني لألجان(ب(�Conseil Na
 ،)tional des Etrangersوهو منظمة تضم أعضاء من كل من لوكسمبورغ واملجتمع
املدني املعينين من قبل مختلف الجنسيات .وباإلضافة إلى ذلك ،تقدم OLAI
خدمات مباشرة لألجانب للمساعدة في قضايا التكامل.
وأخيرا ،ترعى الرابطة عقدا للتكامل ،و «عقد اإلدماج والتكامل» (CAI, Contrat
 )d’accueil et d’intégrationلالتحاد األوروبي واملواطنين األجانب البالغين من العمر
 16عاما أو أكثر .ومن خالل التوقيع على هذا العقد واإللتزام به ،يكون األشخاص
املشاركون مؤهلين للحصول على دروس تاريخية ودراسات ثقافية في عدة لغات)
لوكسمبورغية ،فرنسية ،أملانية ،إنجليزية ،( ... ،وجها لوجه خالل يوم إرشادي،
والتدريب اللغوي بسعر مخفض .إن عقد اإلدماج اختياري ،فهو ليس شرطا إلزاميا
للحصول على الجنسية اللوكسمبورغية.
ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات على املوقع التالي:
.www.olai.public.lu/fr/ accueil-integration/mesures/contrat-accueil/index.html
تقدم AMACHAMمساهمات في هذا الصدد لهذا نوصي الواصلين إلى لوكسمبورغ
ألول مرة
يمكن اإلطالع على مزيد من املعلومات من خالل موقع وكالة موقع لوكسمبورغ
لإلستقبال واإلندماج أوالي على )www.olai. public.lu( :
ال تتردد في اكتشاف جميع جوانب الحياة االجتماعية التي يقدمها مكان إقامتك:
• األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في األندية والجمعيات املحلية
• االحتفاالت واألحداث من جميع األنواع على مدار السنة.
بالكتاب الحالي أو النسخة الرقمية كدليل شامل إلعالم األفراد وكذلك شركاتهم.
باإلضافة إلى ذلك ،نحن نقدم مرة واحدة في الشهر ملدة ست ساعات دورة توجيه
القادمين الجدد إلبالغهم عن لوكسمبورغ وشرح إلى أين تذهب ،من تقابل ؟ ،ماذا
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تحضر وكيفية إنجاز األمور للوافدين الجدد.
وفي الوقت نفسه ،ندرك التحديات اللغوية التي يواجهها القادمون الجدد في
لكسمبورغ .في الحقيقة ،من أجل اإلندماج التام في مجتمع لوكسمبورغ ،يجب
أن تتحدث خمس لغات :اللغة اللوكسمبورغية واألملانية والفرنسية واإلنجليزية
والبرتغالية .وتعد تعددية اللغات هذه إحدى نقاط القوة الكبيرة في لكسمبورغ .قم
بالذهاب إلى أي حانة أو مطعم في لوكسمبورغ في املساء وراقب مجموعة
يجلسون على طاولة .من املرجح أن تجد املجموعة في وقت واحد يحولون اللغات
اعتمادا على من يتحدث إلى من.
ولكن تعلم العديد من اللغات يمكن أن يستغرق وقتا طويال  ...وسوف تستفيد
بشكل أفضل اذا تحدثت جميع هذه اللغات  .لذلك نحن نقدم املساعدة التالية وهي
نسخة مختصرة مبسطة من دليل أمتشام للغات لوكسمبورغ .وبمساعدة ودعم
 ،Mylanguage.luقمنا بتطوير :أول  500كلمة وعبارة في لغات لوكسمبورغ ،وهو
دليل أساسي لغوي للبقاء ،و يمكن املتكلم من أي لغة واحدة من تعلم اللغات
األربعة األخرى .متاح أيضا دليل متوسط للغات لوكسمبورغ ،وسوف تصدر النسخة
املتقدمة اعتبارا من ربيع عام  .2016وفي خريف عام  2016سيصدر إصدار mp3أو
أقراص مدمجو والذي يمكن اإلستماع له في املنزل ،في السيارة أو أثناء املشي /
الركض .ملزيد من التفاصيل يرجى اإلتصال بنا .
هدفنا هو تعزيز التدريب اللغوي في وقت واحد لتسهيل تعدد اللغات .إنضم إلينا في
هذه الرحلة! شكرنا ل مايالنغواج  Mylanguageألنهم جعلوا هذا املشروع ممكنا.

36.2

بلدتك:دعم االندماج ،واألنشطة واالنتخابات

لن يكتمل أي فصل من االندماج في لكسمبورغ دون اإلشارة إلى أنشطة البلديات
وأكثر من ذلك بقليل عن املنظمات التطوعية املوصى بها.

ولدى معظم البلديات مسؤول مكلف باملغتربين لدعم إدماج األجانب في البلديات.
ال تتردد في االتصال بهذا الشخص لطلب املشورة واملساعدة

 36.2.1اإلنتخابات البلدية

ويجوز للرعايا األجانب الذين يبلغون من العمر  18سنة فأكثر والذين يعيشون في
دوقية لكسمبرغ الكبرى ملدة ال تقل عن  5سنوات متواصلة أن يشاركوا في
االنتخابات البلدية التي تعقد كل  6سنوات .هذه هي فرصة بالنسبة لك الختيار
املمثلين الذين هم ذاهبون للدفاع عن املصالح الخاصة بك في البلدية .وستعقد
االنتخابات البلدية املقبلة في عام  .2017استخدام حقك في التصويت ! االمتناع عن
السماح لآلخرين يقرر لك!
وبمجرد تسجيلك ،ستبقى على القائمة طاملا أنك تقيم في لوكسمبورغ ،ولكن
يمكنك التخلي عن هذا الحق في التصويت في أي وقت  -راجع البلدية املحلية
التي تريد إلغاء تسجيلها.
يمكنك أيضا أن تكون مرشحا في اإلنتخابات البلدية ،شريطة أن تكون قد عشت في
نفس البلدية ملدة ستة أشهر على األقل ،وفي دوقية لوكسمبورغ الكبرى ملدة
خمس سنوات متواصلة على األقل) مزيد من املعلومات متاحة على املوقع
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www.elections. public.lu
وتساعد اللجان االستشارية في إعداد مداوالت املجالس البلدية عن طريق تقديم
آراء بشأن املسائل التي نوقشت .وهم يتألفون من :فقط أعضاء املجلس البلدي،
أو أعضاء املجلس أو غيرهم من املقيمين ،أو في النهاية فقط املقيمين من غير
أعضاء املجلس.
وبعض هذه اللجان اختياري ،ولكن أربع لجان إلزامية :لجنة اإليجارات
( ،)Commission des loyersالتي تتدخل عند نشوب نزاعات بين أصحاب العقارات
واملستأجرين ،ولجنة املدارس ( ،)Commission sco- laireولجنة اإلشراف على
املوسيقى ( ،)Commission de surveillance de l’enseignement musicalواللجنة
االستشارية املجتمعية للتكامل( (�Commission consultative communale d’intégra
 .)tionوتكرس هذه اللجنة مهمة العيش معا ،وهي مساعدة السلطات البلدية على
جميع القضايا التي تهدف إلى تشجيع إدماج جميع السكان في البلدية.

 36.2.2اإلنتخابات األوروبية
وتعقد االنتخابات األوروبية كل خمس سنوات .ويدعى مواطنون من جميع الدول
األعضاء األوروبية للمشاركة في هذه االنتخابات ،سواء كانوا يعيشون في بلدهم
األصلي أو في الخارج.
كمواطن في االتحاد األوروبي ،إذا كان عمرك أكثر من  18عاما وتقيم في
لكسمبورغ ،يمكنك االختيار بين طريقتين للتصويت في انتخابات البرملان األوروبي:
 .1يمكنك انتخاب النواب األوروبيين من دوقية لوكسمبورغ الكبرى إلى البرملان
األوروبي .إذا قررت التصویت بھذه الطریقة ،یتعین علیك التسجیل في السجل
االنتخابي لبلدیتك املحلیة.
 2.أو یمکنك اختیار انتخاب أعضاء البرملان األوروبي من بلدك األصلي .في هذه الحالة
يجب عليك االتصال بالسلطات املختصة في بلدك األصلي .سوف تزودكم القنصلية
بمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع.
وبوصفك مواطنا في اإلتحاد األوروبي يزيد عمره عن  18عاما ،يمكنك أيضا أن تكون
مرشحا في اإلنتخابات األوروبية إذا كنت مقيما وكنت تعيش في إقليم لكسمبورغ
ملدة خمس سنوات متواصلة على األقل.
ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات على املوقع .www.elections.public.lu

36.3

لغات لوكسمبورغ

وبالنسبة للعديد من الوافدين وأسرهم ،فإن النوادي االجتماعية واألنشطة الجماعية
القائمة على الجنسية أو اللغة هي وسائل دعم أساسية ،وال سيما بالنسبة
للوافدين الجدد .نحن ندعم
وباملثل ،فإن البلديات هي مراكز للنشاط االجتماعي وتستضيف النوادي االجتماعية
املجتمعية .وباملثل يمكن أن تقدم لك األنشطة التي تستمتع بها وأن تقوم
بدعمك  ...وهي بمثابة مركبات اإلندماج.
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وأخيرا ،تقدم العديد من البلديات دورات لغوية ،بشكل عام للغة اللكسمبورغية و
بأسعار منخفضة جدا .تحدث إلى بلديتك وسجل في هذه الدورات .

36.4

معلومات االتصال :

غرفة التجارة األمريكية في لوكسمبورغ
6 ,rue Antoine de Saint-Exupéry L-1432 Luxembourg
هاتف (+352) 43 17 56:
فاكس (+352) 26 09 47 04:
www.amcham.lu/language-learning/بريد إلكتروني:

info@amcham.lu www.amcham.lu

.مايالنغواجMylanguage S.a.r.l
12 ,rue René Weimerskirch L-2713 Luxembourg
بريد إلكتروني contact@mylanguage.lu:
www.mylanguage.lu

مكتب اإلندماج أوالي )Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI
Luxembourg Reception and Integration Agency 7-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
هاتف 700:

(+352) 247 - 85

فاكس (+352) 247 - 85 720:
بريد إلكتروني info@olai.public.lu:

وتشــجع هذه األنشــطة والجمعيات ،فإنها تقدم مشــورة مفيدة للغاية للوافدين الجدد.
ولكــن هــذه املداخــن اللغويــة  /الثقافيــة ،مفيــدة جــدا عنــد وصولــك ألول
مــرة ،وهــي شــيء يســاعدك لتنمــو أبعــد إذا كنــت ترغــب فــي االندمــاج حقــا.
وفــي هــذا الصــدد ،تشــجع منظمــات األعمــال واملنظمــات املهنيــة العديــد مــن
األشــخاص علــى تعزيــز التفاعــل املتعــدد الثقافــات .غالبيــة الوافديــن ال يأتــون إلــى
لوكســمبورغ للطقــس! وبــدال مــن ذلــك ،فهــم هنــا لقضايــا التمكيــن االقتصــادي،
لذلــك فمــن الطبيعــي أن يختــاروا منظمــات األعمــال كمنظماتهــم شــبه االجتماعيــة
التــي يختارونهــا فــي البدايــة .عندمــا يكــون هــذا هــو هدفــك ،نــود أن نؤكــد لكــم أن
أمشــام ،باعتبارهــا غرفــة التجــارة الخاصــة األكبــر واألكثــر نشــاطا فــي لوكســمبورغ
مفتوحــة وترحــب بــك للمشــاركة النشــطة ولتســجل أن أو شــركتك كأعضــاء
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مرحبــا بكــم فــي لوكســمبورغ! إحصــل علــى أقصــى اســتفادة مــن وقتــك هنــا مــن
خــال االنضمــام معنــا واإلندمــاج فــي املجتمــع .فــي الصفحــات التاليــة ســوف تجــد
بعــض املقتطفــات مــن إصــدار املبتدئيــن مــن دليــل «لغــات لوكســمبورغ“ .النســخة
الكاملــة مــن الدليــل يمكــن تحميلهــا دون أي تكلفــة مــن موقــع أمشــام:
تــم تصميــم هــذا البرنامــج مــن التعليــم الثانــوي الدولــي ملســاعدة الطلبــة ,,,الذيــن
لديهــم الدافــع للدراســة و املتحدثيــن باللغــة اإلنجليزيــة  ,والذيــن انتقلــوا حديثــا إلــى
لكســمبورج وليــس لديهــم معرفــة باللغــات الثالثــة التــي تســتخدم فــي لكســمبورج .
وهــذا البرنامــج ينمــي معارفهــم  .وفهمهــم ويعــزز قدراتهــم ومهارتهــم املطلوبــة
لدخــول التعليــم العالــي ( الجامعــي )
مع إدخال برنامج دراسة اللغة الثانوية باإلنجليزية (الصف  ،)10-13مركز
 Athénée de Luxembourgومركــز  Lycée technique du Centreاتخــذا دور ريــادي فــي
فــي مواجهــات التحديــات الناجمــة عــن تزايــد أعــداد التالميــذ الدولييــن فــي البلــد .
املشــروع  Thüsenيمثــل خطــوة صغيــرة لكــن حاســمة نحــو تكامــل تحســين الطــاب
الدولييــن داخــل املجتمعــات املدرســية املحليــة والبلــد ككل.
علــى ســبيل املثــال يقــدم مركــز  Athénéeفــي نهايــة املطــاف برنامــج مــن  4ســنوات
دراســية والــذي يحتــوي ثــاث مراحــل مختلفــة  ,الطلبــة الذيــن لديهــم رغبــة بدخــول
الفصــول الدوليــة يتــم إلحاقهــم ملــدة ســنتين كمرحلــة إعــداد ( املســتوى العاشــر
والحــادي عشــر ) قبــل بــدأ البكالوريــا الدوليــة (  ) IBبرنامــج الدبلــوم ]الســنة األولــى [ (
املســتوى الثانــي عشــر والثالــث عشــر  ,أول امتحــان فــي ) 2011
اللغــة املشــتركة خــال البرنامــج فــي اللغــة اإلنجليزيــة ويتــم تدريــس الفرنســية
كلغــة ثانيــة  .ويتــم تعريــف الطلبــة بشــكل إضافــي لألملانيــة ] الســنة الثانيــة [ .
علــى الرغــم مــن أن اللغــات تشــكل قســما كبيــرا مــن محتــوى املنهــاج املقــرر إال أن
البرنامــج يضــع تركيــز كبيــر علــى الرياضيــات  ,العلــوم اإلجتماعيــة  ,والعلــوم التجريبيــة
والفنــون .
وباالضافــة الــى الجوانــب األكاديميــة  ,يضــع برنامــج دبلــوم  ( IBمســتوى  12ومســتوى
 ) 13تركيــزا كبيــرا علــى علــى اإلبــداع والعمــل وخدمــة املجتمع ،ومحاولــة لرفع الطالب
كأشــخاص مســؤولين وأفــراد مفكريــن أحرار .
مــن أجــل االلتحــاق فــي أحــد هــذه البرامــج الدراســية الدوليــة ]الســنة الثالثــة [ يجــب
أن يكــون للطلبــة معرفــة ممتــازة باللغــة اإلنجليزيــة  .كل املتقدميــن يتــم معاملتهــم
بشــكل منفــرد  ,بنــاء علــى ملــف كل شــخص  ,إضافــة إلــى أن كل متقــدم بطلــب يجــب
عليــه أن يقــوم بإنجــاز إمتحــان ( اللغــة اإلنجليزيــة  ,الفرنســية والرياضيــات للمســتوى
 , 10واللغــة اإلنجليزيــة  ,الفرنســية والرياضيــات  ,والعلــوم للمســتوى  11و  ] 12الســنة
الرابعــة [ ).
يمكن تحميل الطلبات من موقع املدرسة
املوقع (.)http://www.al.lu/index.php/downloads1
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أمشــام لوكســمبورغ يســرها أن تعلــن عــن إطــاق «دورات توجيــه القادميــن الجــدد
ملواطنــي البلــدان الثالثــة «اعتبــارا مــن ديســمبر  .2015وتنظــم» دورات توجيه القادمين
الجــدد «تحــت رعايــة» صنــدوق اللجــوء والهجــرة واإلدمــاج « ،ووكالــة لوكســمبورغ
لالســتقبال والتدريــس  /وزارة األســرة والتكامــل .ونظــرا لخصائــص التمويــل ،تســتهدف
هــذه الــدورات التدريبيــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والبرتغاليــة حضــور املواطنيــن مــن خــارج
االتحــاد األوروبــي املقيميــن بصــورة قانونيــة فــي لوكســمبورغ.
وســتعقد الــدورات  12مــرة فــي الســنة دون أي تكلفــة للمشــاركين ( 6دورات باللغــة
اإلنجليزيــة و  6دورات باللغــة البرتغاليــة).
معلومات االشتراك يمكن االطالع على موقع أمشام في قسم األحداث
إذا كنــت علــى علــم بشــخص مؤهــل ومشــارك فــي حضــور هذه الــدورات ،يرجــى إحالته/
ها إلى موقع أمشــام للتســجيل.
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الفصل : 37
املدارس واملصادر
التعليمية
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النظــام التعليمــي فــي لوكســمبورغ  :مــن ريــاض األطفــال إلــى تعليــم البالغيــن و
التدريــب االحترافــي
يتيــح النظــام التعليمــي فــي لكســمبورغ فرصــا عديــدة ويلبــي معظــم الرغبــات
واالحتياجــات .لــم يتــم تصميــم مجموعــة املــدارس والجامعات ومــوارد التدريب املهني
فقــط للســكان املحلييــن ،ولكــن أيضــا يســتوعب األعــداد املهمــة مــن األجانــب الذيــن
يعيشــون فــي الدوقيــة الكبــرى .وعلــى الرغــم مــن قلــة ســكان لوكســمبورغ قليلــة
نســبيا (  )563,000فــإن الفــرص التعليميــة غنيــة نســبيا وذلــك بســبب الثقافــات
املتعــددة للســكان ووجــود مؤسســات متخصصــة تدعمهــا الحكومة والكيانــات التجارية.
يتألــف الجمهــور الرئيســي مــن املســتفيدين مــن هــذا الجــزء مــن البالغيــن العامليــن
فــي لوكســمبورغ .وبمــا أن التعليــم املدرســي بالنســبة لألطفــال يشــكل عامــا هامــا
بالنســبة ملهنيــي املــوارد البشــرية ومديــري املــدارس املتوســطة والكبــار ذوي
األســر ،فــإن الفــرص التعليميــة لجميــع األعمــار مشــمولة .وينقســم هــذا الفصــل إلــى
جزأيــن وســبعة أقســام تمثــل عينــة مــن مقدمــي التعليــم فــي لكســمبورغ التــي
يمكــن أن تكــون ذات فائــدة ملجتمــع املغتربيــن فــي لكســمبرغ.
التعليم اإلبتدائي والثانوي
خيارات إنجليزية  /فرنسية
نظام املدارس في لوكسمبورغ
( التعليم اإلبتدائي والثانوي )
• Lycée technique du Centre
• Athénée de Luxembourg
• Lycée Michel Lucius
•  The Differdange International Schoolمدرسة ديفردينج الدولية
املدارس الخاصة
• مدارس لوكسمبورغ الداخلية القديسة صوفي Fieldgen, Sainte Sophie
• مدرسة لوكسمبورغ الدولية
• املدارس األوروبية
• مدرسة القديس جورج الدولية
• مدرسة والدورف لوكسمبورغ
• Lycée Vauban
التعليم العالي واملستمر
الجامعات
• جامعة لوكسمبورغ ومدرسة لوكسمبورغ املالية
• جامعة القلب املقدس ( الواليات املتحدة )
• جامعة ميامي ( الواليات املتحدة)
522

• مدرسة لوكسمبورغ للتجارة ( ) LSB
املؤسسات االحترافية وشركات التدريب
• Institut National pour le Développement de la Formation Professionnelle Continue
)(INFPC
• بيت التدريب ( الغرفة التجارية لوكسمبورغ)
• ( اتحاد الحرفيين ) Chambre des Métiers
• مركز التعليم مدى الحياة )Chambre des salariés (CSL -
مدارس اللغة
• Institut national des langues
• ماي النغويج Mylanguage
• مركز اللغة Prolingua
• مركز تدريب اللغة والتجارة بيرلتز Berlitz
• ماستركرافت Mastercraft
• مركز معلومات االستقبال لوكسمبورغ Luxembourg Accueil Information
مزودين آخرين لدورات تدريب في املجال التجاري
• أكاديمية PWC
• حلول قيادة أوروبا Leadership solutions Europe
تعليم آخر للبالغين
• الدرجة الثانية The second degree

 37.1التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي
 37.1.1نظام مدارس لوكسمبورغ -التعليم االبتدائي والثانوي
إذا كان لديــك أطفــال صغــار بــدأوا تعليمهــم للتــو ،فقد ترغبون في النظر في تســجيلهم
فــي النظــام املدرســي فــي لوكســمبورغ .إن املعاييــر األكاديميــة عاليــة ،واملنهــاج
متعــدد اللغــات ،وسيســتمتع أطفالــك بتجربــة ثقافيــة غنيــة ،مــع إتاحــة الفرصــة للقــاء
أصدقــاء محلييــن واإلنضمــام إلــى املجتمــع املحلــي.
وتوفــر دولــة لوكســمبورغ التعليــم املجانــي لألطفــال املقيميــن في الدوقيــة الكبرى.
يمكـ�ن لألطفـ�ال االلتحـ�اق باملدرسـ�ة فـ�ي سـ�ن école fondamentale Cycle 1 - édu�( 3
 .)cation précoceوالهــدف مــن ذلــك هــو تحقيــق تكامــل أفضــل بيــن األطفــال والتعلــم
اللوكســمبرغية كلغــة اتصــال لجميــع األطفــال ،بغــض النظــر عــن جنســيتهم .هــذا العــام
هــي اختياريــة.
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تبــدأ املدرســة اإللزاميــة فــي ســن  )école fondamentale Cycle 1( 4مــع  2ســنوات
مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة ( .)Spillschoulخــال هــذا الوقــت يتــم تدريــس األطفــال
فــي اللوكســمبورغية وتشــمل املجــاالت املشــمولة املهــارات االجتماعيــة ،مــا قبــل
القــراءة والكتابــة ومفاهيــم العــدد األساســي .كمــا ســيبدأون في تعلم اللغــة األملانية
والفرنســية ،باإلضافــة إلــى اللغــة اللوكســمبرغية.
وحيــث أن للكســمبورغ ثــاث لغــات رســمية (اللوكســمبورغية واألملانيــة والفرنســية
( ،فــإن هــذه اللغــات ســتكون لغــات التدريــس حســب املوضــوع الــذي يتــم تدريســه.
ســوف يبــدأ األطفــال التعليــم االبتدائــي ( )école fondamentale Cycles 2 - 4فــي ســن
 .6ســيتم تدريســهم القــراءة باللغــة األملانيــة ومعظــم الكتــب املدرســية للرياضيــات
والعلــوم ،ومــا إلــى ذلــك ســتكون باللغــة األملانيــة لهــذا الجــزء مــن تعليمهــم .فــي
منتصــف الســنة الثانيــة مــن التعليــم االبتدائــي ،يتــم إدخــال الفرنســية .ويجــوز أن يتوقع
مــن أوليــاء األمــور تزويــد أطفالهــم بكتــب للممارســة والكتابــة ومــواد فنيــة.
بعــد ســت ســنوات مــن التعليــم االبتدائــي يترفــع األطفــال إلــى املدرســة الثانويــة
(الليســيه) .يتــم اختبارهــم فــي نهايــة املرحلــة االبتدائيــة لتحديــد أي نــوع مــن التعليــم
ســوف يتناســب معهــم .يتوقــع مــن اآلبــاء توفيــر مجموعــة مــن الكتــب املدرســية
وكذلــك دفاتــر التماريــن ألوالدهــم لــكل ســنة ثانويــه (عــادة حوالــي  7كتــب فــي العــام
الدراســي).
الثانويــة العامــة (ليســيه كالســيك) ،وكمــا يوحــي اســمها ،هــو ،التعليــم التقليــدي
القائــم أكاديميــا والهــدف منــه أن يدخــل الطالــب إلــى الجامعــة أو غيرهــا مــن التعليــم
العالــي .هنــاك خيــارات مختلفــة فرعيــة يمكــن للطــاب االلتحــاق بهــا بنــاء علــى مــا
يحققــوه مــن نقــاط مــن خــال نظــام الليســيه يجــب علــى الطــاب إنهــاء ســبع ســنوات
مــن التعليــم والنظــام للحصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن لكســمبورج .
التعليــم الثانــوي الفنــي (ليســيه الفنــي) هــو تعليــم مبنــي علــى التقنيــة  .ويقــدم
مناهــج واســعة ومتنوعــة لتلبيــة احتياجــات الطــاب ذوي القــدرات املختلفــة .ويمكــن
أن يقــود إلــى الجامعــة أو التعليــم العالــي ،ولكــن يمكــن أن يوفــر أيضــا للطالــب التدريــب
املهنــي فــي املجــاالت مثــل األعمــال التجاريــة ،التصميــم الجرافيكــي والوســائط
املتعــددة أو الحــرف املهنيــة .هــذه البرامــج تــدوم عــادة ســت إلــى ثمانــي ســنوات.
يســتوعب نظــام التعليــم العــام ،إلــى أقصــى حد ممكــن ،والطالب مــن ذوي االحتياجات
الخاصــة مــن خــال مســاعدة عالجيــة أو دعــم التعليــم .ويتــم اإلهتمــام بالطــاب ذوي
االحتياجــات الخاصــة العميقــة خــارج النظــام الســائد فــي املراكــز املتخصصــة.
يوجــد فريــق دعــم مدرســة لوكســمبورج لتوفيــر املعلومــات باللغــة اإلنجليزيــة عــن
نظــام التعليــم فــي لوكســمبورغ وتقديــم املســاعدة العمليــة لآلبــاء واألمهــات مــن
أي جنســية أخــرى والذيــن لديهــم أطفــال فــي املــدارس الحكوميــة .الهــدف ليــس
تغييــر النظــام التعليمــي فــي لوكســمبورج واملــدارس األخــرى والتــي قــد يكونــوا
جربوهــا .ملزيــد مــن املعلومــات عــن هــذه املجموعــة ،يمكــن اإلطــاع علــى املوقــع
التالــي www.lssg.lu
البكالوريا الدولية
شــهادة البكالوريــا الدوليــة هــي شــهادة بكالوريــا تخــرج مــن الثانويــة العامــة مقبولــة
بشــكل واســع يتــم طــرح هــذه الشــهادة مــن خــال مركــز Lycée technique du Centre
(باللغــة الفرنســية) و  Athénée de Luxembourgوهــي شــهادة معتــرف بهــا فــي
القانــون وتعــادل شــهادة التخــرج مــن املدرســة فــي لكســمبورج (Diplôme de fin
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)d’études secondaires
تــم تصميــم هــذا البرنامــج مــن التعليــم الثانــوي الدولــي ملســاعدة الطلبــة ,,,الذيــن
لديهــم الدافــع للدراســة و املتحدثيــن باللغــة اإلنجليزيــة  ,والذيــن انتقلــوا حديثــا إلــى
لكســمبورج وليــس لديهــم معرفــة باللغــات الثالثــة التــي تســتخدم فــي لكســمبورج .
وهــذا البرنامــج ينمــي معارفهــم  .وفهمهــم ويعــزز قدراتهــم ومهارتهــم املطلوبــة
لدخــول التعليــم العالــي ( الجامعــي )
مع إدخال برنامج دراسة اللغة الثانوية باإلنجليزية (الصف  ،)10-13مركز
 Athénée de Luxembourgومركــز  Lycée technique du Centreاتخــذا دور ريــادي فــي
فــي مواجهــات التحديــات الناجمــة عــن تزايــد أعــداد التالميــذ الدولييــن فــي البلــد .
املشــروع  Thüsenيمثــل خطــوة صغيــرة لكــن حاســمة نحــو تكامــل تحســين الطــاب
الدولييــن داخــل املجتمعــات املدرســية املحليــة والبلــد ككل.
علــى ســبيل املثــال يقــدم مركــز  Athénéeفــي نهايــة املطــاف برنامــج مــن  4ســنوات
دراســية والــذي يحتــوي ثــاث مراحــل مختلفــة  ,الطلبــة الذيــن لديهــم رغبــة بدخــول
الفصــول الدوليــة يتــم إلحاقهــم ملــدة ســنتين كمرحلــة إعــداد ( املســتوى العاشــر
والحــادي عشــر ) قبــل بــدأ البكالوريــا الدوليــة (  ) IBبرنامــج الدبلــوم ]الســنة األولــى [ (
املســتوى الثانــي عشــر والثالــث عشــر  ,أول امتحــان فــي ) 2011
اللغــة املشــتركة خــال البرنامــج فــي اللغــة اإلنجليزيــة ويتــم تدريــس الفرنســية
كلغــة ثانيــة  .ويتــم تعريــف الطلبــة بشــكل إضافــي لألملانيــة ] الســنة الثانيــة [ .
علــى الرغــم مــن أن اللغــات تشــكل قســما كبيــرا مــن محتــوى املنهــاج املقــرر إال أن
البرنامــج يضــع تركيــز كبيــر علــى الرياضيــا  ,العلــوم اإلجتماعيــة ,والعلــوم التجريبيــة
والفنــون .
وباالضافــة الــى الجوانــب األكاديميــة ,يضــع برنامــج دبلــوم  ( IBمســتوى  12ومســتوى
 ) 13تركيــزا كبيــرا علــى علــى اإلبــداع والعمــل وخدمــة املجتمع ،ومحاولــة لرفع الطالب
كأشــخاص مســؤولين وأفــراد مفكريــن أحرار .
مــن أجــل االلتحــاق فــي أحــد هــذه البرامــج الدراســية الدوليــة ]الســنة الثالثــة [ يجــب
أن يكــون للطلبــة معرفــة ممتــازة باللغــة اإلنجليزيــة  .كل املتقدميــن يتــم معاملتهــم
بشــكل منفــرد ,بنــاء علــى ملــف كل شــخص  ,إضافــة إلــى أن كل متقــدم بطلــب يجــب
عليــه أن يقــوم بإنجــاز إمتحــان ( اللغــة اإلنجليزيــة  ,الفرنســية والرياضيــات للمســتوى
 , 10واللغــة اإلنجليزيــة ,الفرنســية والرياضيــات ,والعلــوم للمســتوى  11و  ] 12الســنة
الرابعــة [ ).
يمكن تحميل الطلبات من موقع املدرسة
املوقع (.)http://www.al.lu/index.php/downloads1
معلومات االتصال :
Athénée de Luxembourg
Jos Salentiny, Directeur 24, Bd. Pierre Dupong L-1430 Luxembourg
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هاتف )+352( 26 04 60 :
فاكس )+352( 26 61 04 :
بريد إلكتروني secretariat@al.lu :
www.al.lu
Lycée technique du Centre
Jean-Paul Lenertz, Directeur
106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg
هاتف )+352( 47 38 11 1 :
فاكس )+352( 47 38 11 3 33:
 : info@ltc.luبريد إلكتروني
www.ltc.lu

lycée michel lucius 37.1.1.1
اســتجابت  Lycée Michel Luciusللمطالــب املتزايــدة بوجــود خيــار ملنهــاج إنجليــزي
بإطالقهــا لــدروس .العــرض يســتهدف الطلبــة الذيــن لديهــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة
أولــى أو لغــة ثانيــة ( املســتوى  Lycée Michel Lucius ) 13 – 7تــزود الطلبــة بمراحــل
 GCE, ASو A
 )LML (Lycée Michel Luciusهــي مدرســة عليــا عموميــة  ,وتقــع بالقــرب مــن وســط
مدينــة لكســمبورج وبــدأت بطــرح البرامــج الدراســية باللغــة اإلنجليزيــة فــي عــام 2011
 .بدأنــا ب  17طالــب وبعــد ذلــك إزداد العــدد حتــى وصــل العــدد إلــى  289تلميــذ ( بلــغ
العــدد الكلــي  1400طالــب ) فــي القســم اإلنجليــزي فــي  2015/16ومــن املتوقــع زيــادة
العــدد للعــام 2016/17
لــدى املدرســة أيضــا برنامــج مشــابه للمنهــاج اإلنجليــزي ولكنــه منهــاج اعتيــادي باللغة
اللكســمبورجية والــذي يشــمل األعمــار مــن  12إلــى  19ســنة .ومــع مــرور الســنوات
تخصصــت مدرســتنا فــي العلــوم الطبيعيــة  ,الهندســة  ,االقتصــاد  ,وإدارة األعمــال
 LMLتحتــوي علــى مدرســة دنيــا (  7ECحتــى  , ) 5ECومدرســة متوســطة (  4ECو
 ) 3ECومدرســة عليــا (  2ECو ) EC 1
يوجد لـ  LMLهدفان هما :
االهــدف األول هــو تعليــم جيــد شــامل والــذي يجــري داخــل وخــارج الفصــول الدراســية،
والــذي يتضمــن أنشــطة إبداعيــة مثــل تجربــة العمــل ملــدة أســبوع ،وأنشــطة الصفيــة
عديــدة .هــذا يتيــح للطــاب لبنــاء مجموعــة مــن املهــارات القابلــة للتكيــف والتطبيــق,
هنــاك مرونــة فــي كيفيــة إختيــار الطلبــة املســاقات والــدورات  ،ســيكون بإمكانهــم
اختيــار املــواد الســهلة ويمكنهــم تعزيــز قدراتهــم .
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الهــدف الثانــي هــو اإلندمــاج واألخــذ بعيــن اإلعتباراإلختالفــات اإلجتماعيــة والجغرافيــة،
والخلفيــات العرقيــة لــدى الطــاب ومــن األهميــة العظمــى لرفاهيــة الطــاب والخبــرات
التعليميــة أن يشــعروا بأنهــم مرحــب بهــم وان يشــعروا بالراحــة فــي املدرســة داخــل
مجتمــع لوكســمبورج متعــدد الجنســيات .وســعيا لتحقيــق هــذا ،يتــم تقديــم تعليمــات
باللغــة اللوكســمبرجية واألملانيــة والفرنســية ويتــم إبالغهــم أيضــا عــن الجنســية
اللوكســمبرجية.
مهمتنــا الشــاملة هــي تعزيــز اهتمامــات الطــاب وتقويتهــم و ودعمهــم فــي تحقيــق
إمكاناتهــم ،وتزويدهــم ببيئــة حيــث كل شــخص لديــه الحــق فــي العمــل والعيــش فــي
جــو مــن االحتــرام  ,التضامــن ،الرفــاه والتعــاون.
معلومات االتصال :
Lycée Michel Lucius Christopher Chapman 157, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
الهاتف )+352( 47 33 05- 50 :
البريد اإللكتروني secretariat@ltml.lu :
www.ltml.lu

 37.1.1.2مدرسة  Differdangeالدولية
مـ�ن أجـ�ل تنويـ�ع عـ�رض املـ�دار س  ,ســيتم إنشــاء مدرســة دوليــة عموميــة فــي �Differ
 dangeوتســتهدف فــي املقــام األول الشــباب مــن املنطقــة الجنوبيــة وستســتضيف
حوالــي 1400طالــب وطالبــة .اعتمــد مشــروع القانــون فــي  27مــارس  2015مــن قبــل
مجلــس الحكومــة .ومــن املقــرر افتتــاح املدرســة فــي ســبتمبر عــام .2016
مدرســة  Differdangeالدوليــة هــي مدرســة عامــة :لــن يكــون هنــاك رســوم للتســجيل.
ســتقدم برامــج ابتدائيــة ،ثانويــة وتدريــب املهنــي .وســتعمل وفقــا لنظــم املــدارس
األوروبيــة ،والتــي ســيتم ربطهــا بهــا بواســطة اتفاقيــة الترخيــص.
ســتقدم املدرســة الدوليــة الدعــم بعــد وقــت التدريــس .و ستســتضيف الطــاب مــن
 7.30صباحــا حتــي الســاعة السادســة مســاء ,وســيتم اإلشــراف علــى الطــاب خــارج
ســاعات الدراســة .وســوف يشــمل العــرض دورات الدعــم والتدابيــر العالجيــة ،واألنشــطة
الثقافيــة والرياضيــة والعلميــة ،فضــا عــن التعلــم اإلضافــي البديــل.
معلومات اإلتصال
مدرسة ديفردانج الدولية
Ecole Internationale Differdange
23, Grand-Rue
L-4575 Differdange
هاتف )+352( 26 58 07 84-53 :
بريد إلكتروني gerard.zens@men.lu :
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 37.1.2املدارس الخاصة
هنــاك العديــد مــن املــدارس الخاصــة فــي لوكســمبورج ،التــي تعتــرف بهــا وزارة التعليــم
فــي لوكســمبورج .وتســتند املناهــج الدراســية إمــا إلــى نظــام مــدارس لوكســمبورج
أو تتبــع أنظمــة تعليميــة دوليــة معتمــدة.

ecole privée Fieldgen, ecole privée Sainte Sophie 37.1.2.1
تبــع هــذه املــدارس الخاصــة نظــام لوكســمبورج وويدفــع لهــا رســوم ولكنهــا فــي
العــادة منخفضــة.
مدرســة “ ”Ecole privée Fieldgenتقــدم برامــج ثانويــة عامــة كالســيكية وبرامــج ثانويــة
تقنيــة  ,وتوفــر املدرســة مرافــق داخليــة اذا كانــت هنــاك رغبــة فــي ذلــك .
معلومات االتصال :
Ecole privée Fieldgen
Mme R. Urbain, Directrice
21, rue d’Anvers
L-1130 Luxembourg
الهاتف )+352( 49 94 31 262 :
البريد اإللكتروني daniele.faltz@education.lu :
www.epf.lu
وتقدم مدرســة “ ”Ecole privée Notre-Dame Sainte Sophieالتعليمية برامج للتعليم
االبتدائــي والثانــوي لــكل مــن الفتيــان والفتيــات .كمــا توفــر املدرســة مرافــق داخليــة
محدودة.
فــي املدرســة املتوســطة يتــم تجهيــز الطلبــة إلمتحانــات  GCSEالدوليــة (املكافــئ
إلمتحــان  GCSEالبريطانــي ) فــي ضــوء مراحــل إختبــارات  A/ASوبعدهــا يلتحقــو
باملدرســة العليــا للتجهيــز للجامعــة

 37.1.2.2املدرسة الدولية في لوكسمبورج ()ISL
تأسســت املدرســة الدوليــة فــي لوكســمبورج عــام  1963وهــي مدرســة مســتقلة
غيــر هادفــة للربــح  ,تقــع فــي حــرم جيسكنابشــن فــي لوكســمبورج-ميرل .تقــدم
املدرســة الدوليــة فــي لكســمبورج ( ISLتعليمــا دوليــا قائمــا علــى املعاييــر باللغــة
اإلجليزيــة للطلبــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  ( )3-18مرحلــة مــا قبــل املدرســة
وحتــى املســتوى  .( 12يأتــي الطــاب مــن كال الجهتيــن مــن املغتربيــن واملجتمعــات
املحليــة ويمثلــون أكثــر مــن  50جنســية .برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة إضافية ()EAL
يجعــل مــن املمكــن ملتعلميــن اللغــة اإلنجليزيــة القــدرة علــى االندمــاج الكامــل فــي
املناهــج الدراســية وكذلــك الحيــاة االجتماعيــة للمدرســة.
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 ISLتتكــون مــن قســمين متماثليــن وتشــمل املدرســة العليــا كال مــن املــدارس
املتوســطة (املســتوى مــن  )6-8وبرامــج املــدارس الثانويــة (املســتوى مــن )9-12
 .ترحــب املدرســة الدنيــا بالطلبــة مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة وحتــى املســتوى
الخامــس ,فــي عــام  -2016 2015التحــق باملدرســة  1300طالــب . ,يمتــد العــام الدراســي
مــن أواخــر آب  /أغســطس إلــى أواخــر حزيــران  /يونيــه.
تــم اعتمــاد  ISLمــن قبــل مجلــس املــدارس الدوليــة (أوروبــا) ورابطــة الــدول الوســطى
مــن الكليــات واملــدارس (الواليــات املتحــدة األمريكيــة)  ISL ,هــي مدرســة بكالوريــا
دوليــة  IBOوعرضــت برنامــج دبلــوم البكالوريــا الدوليــة كاملــة منــذ عــام  1995و IGCSE
منــذ عــام .2011
يــوازن منهــج املدرســة بيــن املــواد األكاديميــة األساســية فــي اللغــة , ،معرفــة
القــراءة والكتابــة ،األدب ،الرياضيــات ،العلــوم ،والدراســات اإلجتماعيــة ،مــع تعليــم شــامل
فــي الفنــون البصريــة واألدائيــة ،وتقنيــات املعلومــات ،واالتصــاالت ،والتصميــم ،والتربية
البدنيــة .يتــم تدريــس اللغــة الفرنســية مــن ريــاض األطفــال وتعليــم اللغــة األملانية يبدأ
فــي املدرســة العليــا .تســتضيف ISLبرامــج لغــة تكميليــة متعــددة بعــد املدرســة بمــا
فيهــا تلــك التــي تخــدم املجتمعــات الناطقــة باليابانيــة واللكســمبرجية والســويدية
والفنلنديــة واإليطاليــة واألملانيــة واإلســبانية .تقــدم املدرســة مجموعة من األنشــطة
الالصفيــة للطلبــة مــن جميــع األعمــار بمــا فــي ذلــك مجموعــة واســعة مــن الرياضــات
التنافســية وغيــر التنافســية باإلضافــة إلــى موســيقى الكــورال وموســيقى اآلالت
واملســرح والنقــاش وممارســة التعليــم فــي الهــواء الطلــق.
ويعتقــد اختصاصيــو التربيــة التربويــة الدوليــة أنــه مــن الحيــوي للطــاب اكتســاب
املعــارف واملهــارات الالزمــة للعمــل بنجــاح داخــل مجتمــع املدرســة ،فضــا عــن
مجتمعــات متعــددة الثقافــات خــارج الفصــول الدراســية .مــن أجــل إلهــام الطــاب لتطويــر
إمكاناتهــم الكاملــة ،يقــوم املعلمــون بإقامــة عالقــات قويــة معهــم وتوفيــر بيئــات
شــاملة للتعليــم ،وتعريــض الطــاب ملجموعــة متنوعــة مــن اســتراتيجيات التدريــس.
يعمــل الطالــب علــى حــد ســواء بشــكل مســتقل ومتعــاون ومــدروس .فــي الصفــوف
العلیــا ،یســاعد مستشــارو التعلیــم العالــي الطــاب فــي تطویــر خطــط التعلیــم مــا بعــد
الثانــوي وتوجیھــھم مــن خــال عملیــة القبــول والقبــول بالجامعــة.
وتقــدم حكومــة لوكســمبورج دعمــا كبيــرا فــي توفيــر املرافــق املمتــازة ل ISL
ويشــمل مبنــى املدرســة العليــا فــي مدرســة  ،ISLالــذي شــيد فــي عــام 2000
اســتمرت حتــى عــام  ،2010تحتــوي علــى فصــول دراســية متصلــة بالشــبكة بالكامــل،
ومركــزا لتكنولوجيــا التصميــم ،وســبعة مختبــرات للعلــوم ،ومركــزا للمكتبــات  /وســائط
اإلعــام ،واســتوديوهات للموســيقى والفنــون ،وقاعــة للمقاعــد  400مقعــد .وقــد تــم
تجهيــز جميــع الفصــول الدراســية مــع أجهــزة العــرض  ,تقــدم الكافيتيريــا الخدمــة الكاملة
الفطــور والغــداء والوجبــات الخفيفــة للطــاب واملوظفيــن.
يوفــر مبنــى املدرســة الســفلى الجديــد ،الــذي افتتــح فــي عــام  ،2013نهجــا متكامــا
للتعلــم للطــاب مــن مجموعــة متنوعــة مــن الخلفيــات اللغويــة والثقافيــة .وهــو
يشــمل غــرف منزليــة مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة إلــى الصــف الخامــس مرتبــة فــي
مجموعــات فــي جميــع أنحــاء املبنــى ،وغــرف  ( EALاللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة)
ولغــات أخــرى ،وقاعــة رياضيــة رائعــة ،قاعــة فنيــة  ،ومكتبــة واســعة ،غرفــة وســائل
لإلعــام ،وصالــة رياضيــة متعــددة األغــراض ،وكافتيريــا كبيــرة  ،وغرفــة العلــوم ،وغرفــة
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الطهــي ،وغــرف املوســيقى ،وغــرف الفــن واملســاحات الخارجيــة التــي توســع وتمــد
الفصــول الدراســية فــي الهــواء الطلــق .باإلضافــة إلــى مبنييــن املــدارس الرئيســية،
وتشــمل مرافــق  ISLأيضــا صالــة رياضيــة متعــددة الوظائــف ،وملعــب رياضــي كامــل
الحجــم وملعــب .ويتيــح الوصــول إلــى بــرك الســباحة فــي الحــرم الجامعــي التــي تتــراوح
بيــن  25و  50متــرا للمدرســة تقديــم مجموعــة شــاملة مــن أنشــطة الســباحة لجميــع
األعمــار.
معلومات اإلتصال :
املدير Nicki Crush
36, Boulevard Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg
الهاتف )+352( 26 04 40 :
الفاكس )+352( 26 04 47 04 :
البريد اإللكتروني info@islux.lu :
www.islux.lu

 37.1.2.3مدرسة سانت جورج الدولية
مدرســة ســانت جــورج الدوليــة ،لوكســمبورج  ASBLهــي مدرســة مســتقلة ،ال تهــدف
للربــح ومناهجهــا الدراســية مصممــة علــى أســاس املناهــج الوطنيــة النكلتــرا وويلــز.
وهــي مجتمــع دولــي حيــوي وشــامل يضــم حوالــي  700طالــب تتــراوح أعمارهــم بيــن
 3و  18عامــا مــن أكثــر مــن  50بلــدا مختلفــا.
وتعتقــد املدرســة أن التعلــم ينبغــي أن يكــون فــي متنــاول الجميــع ،فــي بيئــة داعمــة
ومتحديــة يمكــن لــكل طالــب العثــور علــى األدوات والفــرص الالزمــة لتحقيــق كامــل
إمكاناتهــم ,التنــوع الغنــي للمجتمــع الطالبــي يوفــر بيئــة تعليميــة فريــدة ومثيــرة.
إلعــداد طالبهــا ليكونــوا مواطنيــن عاملييــن بارزيــن ،املدرســة تغــذي قيــم قويــة تقــوم
علــى التفاهــم واالحتــرام املتبادليــن .وتولــى اهتمــام كبيــر لضمــان أن التعلــم يتــم
وفقــا لالحتياجــات الفرديــة .وتنفــذ املدرســة مبــدأ أن الطــاب يزدهــرون عندمــا تكــون
هنــاك شــراكة قويــة بيــن املدرســة واملنــزل ،وتفخــر بتقديــم الترحيــب الحــار وتوفيــر
الدعــم املســتمر لجميــع أفــراد أســرتها.
تقــع املدرســة فــي املبانــي الحديثــة واملبنيــة خصيصــا فــي هــام ،علــى مســافة
قريبــة مــن وســط املدينــة .وتشــمل مرافقهــا املجهــزة تجهيــزا جيــدا أحــدث مــا توصلــت
إليــه العلــوم ،وتكنولوجيــا املوســيقى ،ومختبــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،
وصالــة رياضيــة متعــددة األغــراض ،وثــاث مكتبــات ،ومناطــق مبتكــرة للتعلــم فــي
الهــواء الطلــق .وهــي منظمــة فــي قســمين :مدرســة ابتدائيــة لألطفــال مــن ســن
 3-10و مدرســة ثانويــة للطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  .+ 11-18وتتبــع املدرســة
اإلبتدائيــة املنهــاج الوطنــي إلنكلتــرا وويلــز مــع اإلســتفادة مــن املنهــاج الدراســي
الدولــي ،وهــو منهــج دراســي شــامل وخــاق يهــدف إلــى تطويــر عقليــة الطالــب
الدوليــة .يبــدأ األطفــال األصغــر ســنا فــي املدرســة) مــن ســن  3إلــى  4ســنوات (بمرحلة
التأســيس ،والتــي تســتهدف التطــور البدنــي والعاطفــي ،وأســاس مهــارات القــراءة
والكتابــة والحســاب والتواصــل واللغــة .يخــوض األطفــال التعلــم فــي بيئــة خاليــة مــن
التدفــق ،فــي األماكــن املغلقــة  /فــي الهــواء الطلــق التــي تدعــم تطويــر قدراتهــم
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اإلبداعيــة وحــل املشــاكل.
يتكــون املنهــج الدراســي فــي الســنوات ( 1-6مــن  5إلــى  )10مــن ثالثــة عشــر موضوعــا
أساســيا ،بمــا فــي ذلــك الدرامــا وتكنولوجيــا املعلومــات .األطفــال يدرســون اللغــة
الفرنســية أو ( EALاللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة) اعتمــادا علــى مســتوى القــدرة
الشــخصية الخاصــة بهــم.
تقــدم املدرســة الثانويــة مجموعــة واســعة مــن املواضيــع اســتعدادا لدخــول الجامعــة.
يبــدأ الطــاب مــن خــال دراســة ثالثــة عشــر مــادة أساســية فــي الســنوات ( 7-9األعمــار
.)11-13
الطــاب فــي الســنوات  10-11بعــد ذلــك يدرســون املــواد األساســية للغــة اإلنجليزيــة
والرياضيــات والعلــوم واللغــات األجنبيــة الحديثــة مــع اختيــار مــن عــدد مــن املواضيــع
والخيــارات التــي تشــمل مناهــج واســعة ومتوازنــة .فــي هــذه املرحلــة تقدم املدرســة
امتحانــات إيغســس  ،IGCSEوالتــي هــي مطلوبــة للتقــدم إلــى الســنة ( 12الســنة
األولــى مــن املدرســة «النمــوذج الســادس»)ثم يأخــذ الطــاب فــي النمــوذج الســادس
امتحانــات «املســتوى  »Aالبريطانيــة فــي املواضيــع التــي يختارونهــا .فــإن االمتحانــات
تتطلــب برنامجــا دقيقــا للدراســة ويتــم قبولهــا للدخــول إلــى الجامعــات فــي جميــع
أنحــاء العالــم .عــادة الطالــب ســوف يــدرس أربعــة مواضيــع فــي الســنة  ،12واالنتقــال إلى
ثالثــة فــي الســنة .13
تقــدم املدرســة مجموعــة واســعة مــن االنشــطة الالصفيــة ،والدعــم والرعايــة بعــد
الــدوام ،ودروس املوســيقى الخاصــة ،وفرصــة املشــاركة فــي املشــاريع الدوليــة مثــل
تحــدي العالــم ،ميريــت يونيــس ،ومســابقات رياضيــة وأكاديميــة مختلفــة .تســتضيف
املدرســة عــددا كبيــرا مــن الــزوار كل عــام  -بمــا في ذلــك املؤلفين والفرق املســرحية
والخبــراء فــي مجموعــة مــن املجــاالت  -لتقديــم عــدد مــن فــرص اإلثــراء محفــزة للغايــة
للطــاب.
إن سانت جورج عضو في مجلس املدارس الدولية البريطانية) كوبيس COBIS
( ،وجمعية رؤساء املدارس ،ومجلس املدارس الدولية )CIS
معلومات االتصال:
مدرسة سانت جورج الدولية ،لوكسمبورج ASBL
مدير املؤسسة Dr. Christian Barkei
11 rue des Peupliers
L-2328 Hamm-Luxembourg
الهاتف )+352( 42 32 24 :
الفاكس )+352( 42 32 34 :
البريد اإللكتروني reception@st-georges.lu :
www.st-georges.lu
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 37.1.2.4املدارس األوروبية
وقــد تأسســت املــدارس األوروبيــة فــي تشــرين األول  /أكتوبــر  1953فــي لكســمبرغ،
بمبــادرة مــن مســؤولي الجماعــة األوروبيــة للفحــم والصلــب ،مــع مؤسســات الجماعــة
وحكومــة لوكســمبورغ .هــذه التجربــة فــي التعليــم ،مــع األطفــال مــن مختلــف اللغــات
األم والجنســيات ،ســرعان مــا نجحــت ونمــت ،ومفهــوم املدرســة األوروبيــة هــو اآلن
أســاس  14مدرســة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا مــع مــا يقــرب مــن  20،000طالــب.
الــدورة االبتدائيــة فــي املــدارس األوروبيــة تمتــد خمــس ســنوات واملدرســة الثانويــة
ســبع ســنوات .قســم الحضانــة ،الــذي يقبــل األطفــال مــن ســن الرابعــة ،يضــع األســاس
للمدرســة االبتدائيــة مــن خــال التركيــز على تطوير لغتهــم األم ومهاراتهم االجتماعية.
فــي املدرســة االبتدائيــة ،يتــم التركيــز علــى اللغــة األم والرياضيــات واللغــة األجنبيــة
األولــى ،ولكــن الفــن واملوســيقى والرياضــة والدراســات البيئيــة والديــن  /األخــاق هــي
مهمــة  -وكذلــك «الســاعات األوروبيــة» ،حيــث تلتقــي الجنســيات املختلطــة لعمــل
مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة.
وبالنســبة للثــاث األولــى مــن الصفــوف الســبع الثانوية ،يتبع التالميذ مســارا مشــتركا
يعــرف باســم دورة املراقبــة .يتــم تدريــس معظــم املــواد بلغتهــم األم ،علــى الرغــم
مــن أنــه فــي الدرجــة الثانيــة يجــب أن تبــدأ جميــع اللغــات األجنبيــة الثانية ،وفــي الطبقة
الثالثــة كل شــيء يبــدأ فــي دراســة التاريــخ والجغرافيــا فــي «لغة العمــل» .في الصفين
 4و  5إلزامــي وتشــمل الــدورات العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات .وتشــكل الفصــول  6و 7
وحــدة تــؤدي إلــى البكالوريــا األوروبيــة .وعلــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة مــن املــواد
الدراســية) بمــا فــي ذلــك اللغــة األم ،واللغــة الثانيــة ،والرياضيــات ،والعلــوم ،والفلســفة،
والرياضــة ،والتاريــخ ،والجغرافيــا ( ،فــإن للطالــب مجموعــة واســعة مــن الخيــارات األخــرى.
تقــع املدرســة األوروبيــة لوكســمبورج األولــى فــي  ، Kirchbergفــي وســط مؤسســات
اإلتحـ�اد األوروبـ�ي تقـ�ع املدرسـ�ة األوروبيـ�ة لوكسـ�مبورج الثانيـ�ة فـ�ي �Bertrange-Ma
mer
معلومات االتصال :
املدرسة األوروبية لكسمبورج 1
املدير Panayota Vassilacou
23, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg
الهاتف )+352( 43 20 82 1 :
الفاكس )+352( 43 20 82 344 :
www.eursc.eu www.euroschool.lu
املدرسة األوروبية لكسمبورج 2
 Emmanuel de Tournemireاملدير
6, rue Gaston Thorn
L- 8268 Bertrange
الهاتف )+352( 273 2241 :
الفاكس )+352( 273 224 5901 :
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 37.1.2.5مدرسة Waldorf School luxembourg
مدرســة والــدورف لوكســمبورج هــي جــزء مــن شــبكة عامليــة مــن أكثــر مــن 960
مدرســة ،وأكثــر مــن  1600مركــز للســنوات األولــى و  108مراكــز تدريــب للمعلميــن
فــي  60بلــدا .وتوفــر مــدارس والــدورف ،التــي تعــرف أحيانــا باســم مــدارس شــتاينر،
منهجــا فنيــا مهيــكال مصمــم لتلبيــة االحتياجــات اإلنمائيــة لألطفــال .هــذا املنهــاج
يؤخــذ كأســاس أساســيات التعليــم املســتوحاة مــن رودولــف شــتاينر ،الــذي أســس أول
مدرســة فــي عــام  1919بنــاء علــى طلــب مــن مديــر مصنــع الســجائر والــدورف أســتوريا
فــي شــتوتغارت ،أملانيــا لتثقيــف األطفــال مــن القــوى العاملــة .وعلــى مــدى أكثــر مــن
 80عامــا ،أثبــت طــاب شــتاينر والــدورف أنفســهم بأنهــم أفــرادا مــن ذوي املهــارات
واإلبــداع ،ومجهزيــن ملواجهــة تحديــات الحيــاة.
مدرســة والــدورف ،وهــي منظمــة غيــر ربحيــة ،هــي املؤسســة التعليميــة الوحيــدة
فــي لوكســمبورج ،حيــث يمكــن لألطفــال اتبــاع منهــج دراســي يبــدأ مــن مرحلــة مــا
قبــل املدرســة ( 3ســنوات) وينتهــي بكالوريــا الدوليــة ( 18 -/+عامــا) دون تغييــر البيئــة
التــي تعطيهــم إطــار اجتماعــي متيــن يمكــن أن يتطــورو فيــه .وهــو التعليــم املختلــط،
غيــر االنتقائــي ،وبيــن الطوائــف ،وتوفيــر القــدرة املختلطــة للتدريــس لفئــات اجتماعيــة
متماســكة مــن األطفــال الذيــن يبقىــون فــي نفــس الطبقــة طــوال حياتهــم املهنيــة
فــي املدرســة.
وفــي العــام الدراســي  ،2014/2015بلــغ عــدد الطلبــة املســجلين حوالــي  430طالبــا.
مــن حوالــي  20جنســية ويأتــي املعلمــون مــن بلــدان أوروبيــة مختلفــة ،ويســتخدم
املتحدثــون باللغــة األم إلــى أقصــى حد ممكن في تدريس اللغات الثالث املســتهدفة:
األملانيــة والفرنســية واإلنكليزيــة.
تمــول املدرســة جزئيــا مــن قبــل الدولــة وفقــا لقانــون املــدارس الخــاص لعــام ،2004
وبالنســبة للجــزء املتبقــي يتــم دفعــه مــن قبــل الوالديــن .الرســوم قابلــة للتكيــف
بشــكل فــردي علــى أســاس مبــدأ التضامــن .اآلبــاء واألمهــات لديهــم وصــول جيــد جــدا
للمعلميــن ومــن املتوقــع منهــم أن يشــاركو بأنفســهم في تنظيم وتطوير املدرســة.
تقــام مدرســة مــا قبــل املدرســة واللعــب باللغــة اللوكســمبرجية ،التــي تعــد األطفــال
بشــكل جيــد جــدا للمدرســة االبتدائيــة حيــث يبــدأون اللغــة األملانيــة كلغــة رئيســية
واإلنجليزيــة والفرنســية كلغــات أجنبيــة .وتشــكل الفنــون والحــرف اليدويــة ،وكذلــك
املوســيقى واملســرح والتعليــم البدنــي جــزءا ال يتجــزأ مــن تعليــم والــدورف منــذ
البدايــة .كمــا توفــر املدرســة األمــان واإلســتمرارية عبــر معلــم الصــف الــذي يبقــى
مــع فصولــه ملــدة  6ســنوات واملعلميــن املتخصصيــن مــن ســن مبكــرة .وبھذه
الطریقــة ،تھدف املدرســة إلــی توفیــر بیئــة آمنــة ومبكــرة مــن أجــل إعطــاء األطفــال
الــمھارات االجتماعیــة واللغویــة والبراعــة ،املعتــرف بھا عاملیــا کأســس ســلیم للــذكاء
العاطفــي واملعرفــي.
فــي املرحلــة الثانويــة يتــم اســتبدال املعلــم بالوصــي أو املراقــب ويتــم تشــجيع
الطالــب ،باإلضافــة إلــى دراســتهم األكاديميــة والفنيــة ،علــى التحقيــق خــارج املدرســة،
في سلســلة من خبرات العمل العملية واملشــاريع املســتقلة الفرنســية واإلنجليزية
تكتســب أكثــر أهميــة مــع تقــدم الــدورة الثانويــة ،بحيــث يمكــن للطــاب الراغبيــن فــي
االلتحــاق بالتعليــم العالــي أن يلتحقــو بالبكالوريــا الدوليــة مــع الفرنســية كلغــة مركبــة.
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معلومات االتصال:
السيد د .بورشيد Borscheid
Waldorfschoul Luxembourg 45, rue de l’Avenir
L-1147 Luxembourg
الهاتف )+352( 46 69 32 :
الفاكس )+352( 22 02 08 :
البريد اإللكتروني waldorf@ecole.lu :
www.waldorf.lu

 37.1.2.6مدرسة lycée vauban
مدرســة لوكســمبورغ الفرنســية (ليســي فوبــان) هــي مؤسســة خاصــة يديرهــا اآلبــاء
 ,يتــم إدارتهــا بمجلــس إدارة .املدرســة لديهــا اتفاقيــة مــع الوكالــة الفرنســية للتعليــم
فــي الخــارج ووزارة التربيــة والتعليــم الفرنســية .املناهــج الدراســية التــي تــدرس فــي
املدرســة تلتــزم بالتشــريعات الفرنســية والبرامــج الوطنيــة.
تــم إنشــاء املدرســة فــي عــام  1985لتوفيــر التعليــم الجيــد للمجتمــع الفرنكوفونــي
واملغتربيــن فــي لوكســمبورج ولكــن ســرعان مــا تطــورت لتصبــح مركــزا تعليميــا
معترفــا بــه للغايــة فــي البــاد .وهــي تســتضيف حاليــا حوالــي  1300طالــب مــن 26
جنســية مختلفــة وتقــدم التعليــم مــن الصــف الســابع إلــى العــام األخيــر مــن املدرســة
الثانويــة .كمــا افتتحــت ريــاض األطفــال واملــدارس االبتدائيــة الفرنســية فــي أماكــن
مختلفــة فــي نفــس العــام .ومــن املقــرر أن يفتــح خــال العاميــن املقبليــن موقــع
جديــد يســمى الحــرم الجامعــي الفرنســي ســوف يخــدم الطــاب مــن ريــاض األطفــال
حتــى املدرســة الثانويــة.
وقــد شــجعت أهميــة البرامــج اللغويــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة واألملانيــة والفرنســية
املدرســة لتدريــب الناطقيــن بهــا ،واملعلميــن املعتمديــن فــي بلدهــم ،لتكــون جــزءا
مــن هيئــة التدريــس متعــددة الثقافــات لدينــا .ووفقــا ألقســام اللغــة التــي يختارهــا
الطــاب ،يمكــن تدريــس بعــض املــواد باللغــة اإلنجليزيــة أو األملانيــة أو الفرنســية.
كمــا يتــم تدريــس اللغــة اإلســبانية واإليطاليــة والصينيــة كلغــات أجنبيــة إضافيــة فــي
املدرســة.
 .S.I.B. / S.I.Aواألقســام األوروبیــة هــي خیــارات یمکــن لطــاب اللغــات اللغویــة
واملتقدمــة أن یختارواهــا کجــزء مــن برامــج اللغــة املحــددة

 37.2.1الجامعات
هناك عدة جامعات تقدم برامج مختارة في لكسمبورج .
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 37.2.1.1جامعة لوكسمبورغ
جامعــة لوكســمبورج ،التــي تأسســت فــي عــام  2003فــي قلــب أوروبــا ،هــي جامعــة
دوليــة متعــددة اللغــات مــع التركيــز بقــوة علــى البحــوث .وينتمــي طالبهــا البالــغ
عددهــم  6300طالــب إلــى  110بلــد مختلــف ولديهــا محاضريــن مــن حوالــي  20بلــدا
 .2014ويمكــن للطــاب أن يختــاروا فــي الوقــت الحالــي مــا بيــن  11بكالوريــوس و 32
دورة ماجســتير ودكتــوراه .يتــم تدريــس العديــد مــن البرامــج فــي لغتيــن ،وأحيانــا فــي
ثالثــة .وعــاوة علــى ذلــك ،تقــدم الجامعــة أيضــا العديــد مــن برامــج املاجســتير والتــي
تــدرس تمامــا باللغــة اإلنجليزيــة.
وفيمــا يتعلــق بالتدريــس ،فــإن مئــات الخبــراء املالييــن ،ورجــال القانــون مــن املحكمــة
األوروبيــة وغيرهــم مــن ذوي الخبــرة يســاعدون  238أســتاذ جامعــي وكبــار املحاضريــن.
كجامعــة صغيــرة مــع ملســة شــخصية ،توفــر املؤسســة الــدروس الخصوصيــة لغالبيــة
طــاب الســنة األولــى ،فضــا عــن االتصــاالت باملؤسســات األوروبيــة القريبــة ،واملركــز
املالــي لوكســمبورج وشــركات التكنولوجيــا.
تــم وضــع قيمــة كبيــرة ملوضــوع التنقــل :يجــب علــى جميــع طــاب املرحلــة األولــى
الجامعيــة االنتقــال لقضــاء فصــل دراســي واحــد علــى األقــل فــي الخــارج مــع بــه فــي
إطــار برامــج التبــادل  ,وتوجــد اتفاقــات تبــادل مــع  78جامعــة حــول العالــم.
تركــز البحــوث عمــدا علــى عــدد محــدود مــن املجــاالت العلميــة التــي تعتبــر ذات أولويــة
عاليــة .وفــي الوقــت الراهــن ،تعطــى األولويــة القصــوى ملجــاالت البحــث مثــل العلــوم
الحســابية والقانــون وخاصــة القانــون األوروبــي والتمويــل والعلــوم التربويــة ،وكذلــك
البحــوث املتعــددة التخصصــات التــي يجريهــا املركــز املتعــدد التخصصــات لألمــن,
املصداقيــة والثقــة ( )SnTومركــز لوكســمبورج ألنظمــة الطــب الحيــوي(.)LCSB
هناك ثالث كليات في جامعة لوكسمبورج:
تقــدم كليــة العلــوم والتكنولوجيــا واالتصــاالت البكالوريــوس فــي مجــاالت الهندســة
واملعلوماتيــة وعلــوم الحيــاة وكذلــك املاجســتير فــي املعلوماتيــة وبيولوجيــا النظــم
والهندســة والرياضيــات والفيزيــاء والتنميــة املســتدامة وإدارة أمــن البيانــات.
معلومات االتصال :
 Association De Gestionمؤسسة
De Vauban Lycée Français du Luxembourg
1 avenue Joseph Sax L-2515 Luxembourg
الهاتف )+352( 46 20 55 :
الفاكس )+352( 46 00 06 :
 : lyc-fran@vauban.luالبريد اإللكتروني
www.vauban.lu
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37.2

التعليم العالي واملستمر

التعليــم العالــي والتعلــم مــدى الحيــاة هــي املوضوعــات التــي ولــدت اهتمامــا كبيــرا
فــي لوكســمبورج فــي الســنوات األخيــرة .وقــد نشــأت أعــداد كبيــرة مــن شــركات
التدريــب ،ممــا يجعــل الســوق تنافســية للغاية .تتنافس الشــرکات الصغیــرة علی حصة
الســوق مــع املنظمــات الکبیــرة ،وکذلــك مــع برامــج الجامعــة الجامعیــة والدراســات
العلیــا.
تــم إطــاق جامعــة لوكســمبورج رســميا خــال صيــف عــام  2003مــع هــدف لتطويــر
برامــج البكالوريــوس واملاجســتير والدكتــوراه .وفــي الوقــت نفســه ،بذلــت الغــرف
املهنية(التجاريــة  ,الحرفيــة واملوظفيــن الخصوصيين) جهودا جبارة لزيادة عدد منتجات
التدريــب املقدمــة مــع تحســين الجــودة أيضــا .ويبــدو أن الشــراكات بيــن املؤسســات
األكاديميــة وبيــن املنظمــات األكاديميــة واملهنيــة تغطــي جميع التبديــات املمكنة
للتدريــب.
وقــد أصبــح التعليــم األكاديمــي أو الجامعــي والتدريــب املهنــي ذوأهميــة كبيــرة
لحكومــة لوكســمبورج .ولدعــم اســتثمارات الشــركات فــي تدريــب موظفيهــا ،فقــد
أصــدرت قانونــا يقــدم مســاعدات ماليــة مباشــرة أو إعفــاءات ضريبيــة .ويتولــى املعهــد
الوطنــي لتطويــر التدريــب املهنــي املســتمر ( ) INFPCمتابعــة هــذا البرنامــج .وتغطــي
الحكومــة  10٪مــن إجمالــي اســتثمارات الشــركات في التدريب (ملزيــد من املعلومات،
انظــر  ( www.infpc.luإنجليــزي  ,فرنســي  ,أملانــي )
جامعة لكسمبورج ,
كلية العلوم  ,التكنولوجيا واالتصاالت
Campus Kirchberg
6, rue Coudenhove-Kalergi L-1359 Luxembourg
الهاتف )+352( 46 66 44 1 :
www.uni.lu
تركــز كليــة الحقــوق واالقتصــاد والدراســات املاليــة علــى برامــج البكالوريــوس فــي
العلــوم االقتصاديــة والقانــون واإلدارة التطبيقيــة .ويركــز برنامــج املاجســتير علــى
األعمــال املصرفيــة واملاليــة ،وإدارة الثــروات ،والقانــون األوروبــي ،و «ريــادة األعمــال
واإلبتــكار» ،باإلضافــة إلــى املحاســبة والتدقيــق .إن «كليــة لوكســمبورج للدراســات
املاليــة» () LSFهــي إدارة الشــؤون املاليــة بكليــة الحقــوق واإلقتصــاد واملاليــة.
ومهمتهــا هــي تقديــم التعليــم العالــي وتعزيــز البحــوث فــي املجــاالت املصرفيــة
واملاليــة.
تقــدم ( ) LSFاثنيــن مــن البرامــج الرئيســية الرائــدة ،املاجســتير في األعمــال املصرفية
واملالية ( )MBFواملاجســتير في إدارة الثروات (.)MWM
يوفــر ( )MBFمنهــج شــامل يشــمل كل مــن املواضيــع الكالســيكية واألكثــر تخصصــا
فــي مجــال التمويــل وإدارة األصــول ،فضــا عــن التخصصات الرئيســية وظائــف املصرفية.
ويهــدف ( )MWMإلــى تثقيــف وتدريــب مديــري الثروات في املســتقبل .وقد تم تطويره
بالتعــاون الوثيــق مــع مجموعــة الخدمــات املصرفيــة الخاصــة فــي لوكســمبورج،و التــي
يرتبــط بهــا أكثــر مــن  50مصرفــا خاصــا .و يجمــع ( )MWMموضوعــات التمويــل التقليديــة
مثــل املحاســبة وتســعير األصــول والتحليــل املالــي ،مــع مواضيــع شــخصية  -قانونيــة
536

ومواضيــع تركــز علــى الضريبــة مثــل مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن ،واالتصــاالت عبــر
الثقافــات ،وإدارة املحفظــة الشــخصية ،والتخطيــط العقــاري واألخــاق والتخطيــط
الضريبــي الدولــي .
وتقــدم كل مــن ( )MBFو( )MWMفــي شــكل دوام كامــل أو دوام جزئــي ،وكالهمــا
يتضمــن أســبوع أكاديمــي خارجــي .يقضــي فيــه طــاب ( )MBFأســبوعا فــي مدرســة
ســتيرن لألعمــال فــي جامعــة نيويــورك ،فــي حيــن أن الطــاب ( )MWMلديهــم وحــدة
دراســية ملــدة أســبوع فــي جامعــة ســنغافورة لــإدارة .يتــم تدريــس كال البرنامجيــن
ملجموعــات دوليــة جــدًا مــن  30-35طالبــا ،فــي مرافــق التدريــس فــي كيرشــبيرغ (
. ) Kirchberg
و (  ) LSFلديهــا أيضــا مدرســة للدكتــوراه فــي االقتصــاد والدراســات املاليــة ،حيــث
أن عــدد قليــل مــن األفــراد املتحمســين واملؤهليــن للغايــة يقومــون بإجــراء البحــوث
ومتابعــة درجــة الدكتــوراه.
وأخيــرا ،يقــدم البرنامــج برامــج تســجيل مفتوحــة مثــل البرنامــج التنفيــذي فــي إدارة
الثــروات وبرنامــج أســواق رأس املــال اإلســامي.
معلومات االتصال :
جامعة لكسمبورج
كلية القانون  ,االقتصاد والدراسات املالية
Campus Kirchberg
4, rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg
هاتف )+352( 46 66 44 1 :
www.uni.lu
مدرسة لكسمبورج للدراسات املالية
4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
الهاتف )+352( 46 66 44 68 07 :
البريد اإللكتروني info@lsf.lu :
www.lsf.lu
كليــة اللغــة واآلداب والعلــوم اإلنســانية والفنــون والتعليــم تقــدم البكالوريــوس فــي
العلــوم التربويــة واالجتماعيــة ،وعلــم النفــس والثقافــات األوروبيــة .وتتــراوح برامــج
املاجســتير مــن الفلســفة وعلــم النفــس والعــاج النفســي والتاريــخ األوروبــي والحكــم
األوروبــي والوســاطة وعلــم الشــيخوخة والعلــوم االجتماعيــة إلــى التواصــل والتعــاون
عبــر الحــدود والجغرافيــا والتخطيــط املكانــي فضــا عــن العلــوم التعليميــة فــي ســياق
متعــدد اللغــات.
كلية اللغة  ,األدب  ,اإلنسانيات  ,الفن والتعليم
Campus Belval
11, porte des Sciences L-4366 Esch-sur-Alzette
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الهاتف )+352( 46 66 44 1 :
www.uni.lu
الجامعة في بلفال ( ) Belval
تعيــد لوكســمبورغ إعــادة تعريــف نفســها :مــن منطقــة للحديــد والصلــب إلــى مركــز
مالــي ،تريــد البــاد اآلن أن تمضــي قدمــا لألمــام وتصبــح مركــزا للبحــث .فــي بلفــال
هنــاك خطــط لتحويــل هــذه الرؤيــة إلــى واقــع ملمــوس.
«( « Cité des Sciencesمدينــة العلــوم) هــو مشــروع بلفــال للتقــدم .وتشــمل املرحلــة
األولــى مــن املشــروع ،التــي تبلــغ ميزانيتهــا  950مليــون يــورو ،والتــي تتألــف مــن
حوالــي  20مبنــى جديــدا علــى أســاس هضبــة الفــرن العالــي ،اآلن تســتضيف جامعــة
لوكســمبورج ،فضــا عــن مراكــز البحــوث خــارج الجامعــة ومركــزا لبــدء التشــغيل
فــي توســعها النهائــي ،ســيكون حوالــي  7000طالــب و  3000من أعضــاء هيئة التدريس
والباحثين ســيكونون في العمل في بلفال ( ) Belvalوســوف تنتقل الجامعة بأكملها
(باســتثناء أجــزاء مــن كليــة الحقــوق واالقتصاد واملالية) هنا بحلــول عام .2019
قسم الطالب)+352( 46 66 44-6060 :
بريد إلكتروني .seve.infos@uni.lu :

 37.2.1.2جامعة ميامي
جامعــة ميامــي ،واحــدة مــن أفضــل الجامعــات العامــة فــي أميــركا مــع الحــرم الجامعــي
الرئيســي فــي أكســفورد ،أوهايــو ،وهــي موجــودة فــي لوكســمبورغ منــذ عــام .1968
وقــد احتلــت ميامــي فــي اآلونــة األخيــرة فــي املرتبــة  1الجامعــة العامــة فــي الواليــات
املتحــدة اللتزامهــا القــوي للتعليــم الجامعــي ( 2015أوس نيــوس & وورد ريبــورت)
والعــدد الثانــي بيــن مؤسســات الدكتــوراه العامــة فــي الواليــات املتحــدة لعــدد الطــاب
الذيــن يدرســون فــي الخــارج ( 2014تقريــر معهــد التعليــم الدولــي) .جامعــة ميامــي
تقــدم طالبهــا وطالــب نقــل املؤهليــن مــن الجامعــات األمريكيــة والدوليــة فرصــة رائعــة
للدراســة والعيــش فــي لوكســمبورغ« ،قلــب أوروبــا».
يقــع الحــرم الجامعــي لوكســمبورغ مــن ميامــي فــي قلعــة النهضــة الجميلــة فــي
وســط ديفردانــج ،ثالــث أكبــر مدينــة لوكســمبورغ .وهــو محــاط بحدائــق واســعة وهادئــة.
الطــاب تجربــة اإلعــداد األوروبــي حقــا التــي يتــم تشــجيعهم علــى متابعــة دراســات
جــادة وحيــث يشــعرون بالراحــة واألمــان فــي حيــن تتمتــع وســائل الراحــة الحديثــة
والدعــم التكنولوجــي مــن مؤسســة التعليــم العالــي فــي الواليــات املتحــدة.
ومناهــج تحديــا ،وذات صلــة ،وتركــز علــى أوروبــا ،تــدرس مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس
األوروبيــة واألمريكيــة املتميــزة ،ويقــدم تجربــة تعليميــة مثيــرة ممــا يعطــي البرنامــج
ســمعته األكاديميــة ممتــازة .تقــدم خدمــة التعلــم والتفاعــل املجتمعــي للطــاب
فرصــة فريــدة للعــودة إلــى املجتمعــات التــي تســتضيفهم مــع تطويــر فهمهــم
للمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه لبضعــة أشــهر.
برنامــج اإلقامــة املنزليــة ميامــي فــي لوكســمبورغ يســمح للطــاب ملراقبــة الحيــاة
األوروبيــة وتصبــح جــزءا منــه .وتســافر رحــات نهايــة األســبوع التــي ترعاهــا املركــز
واســتقاللها ،ممــا يتيــح لهــم استكشــاف أوروبــا ،وتعزيــز التعلــم الرســمي فــي الفصول
الدراســية بمراقبتهــم الخاصــة ،والشــعور بالراحــة فــي مختلــف البيئــات الثقافيــة فــي
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أوروبــا .الجمــع بيــن منهــج مثيــرة وصارمــة ،والحيــاة األســرية املضيفــة والســفر يتحــول
لوكســمبورغ وأوروبــا فــي فصــل واحــد كبيــر ومختبــر .سلســلة متميــزة مــن املتحدثين
والزيــارات املنظمــة للحفــات املوســيقية واملتاحــف وغيرهــا مــن املناســبات توفــر
أماكــن إضافيــة لالثــراء األكاديمــي والشــخصي والثقافــي والنمــو.
الفصــول الصغيــرة ،وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــون امللتزمــون والداعمــون ،بيئــة
جذابــة للغايــة ،كلهــا تعــزز الجــو الجــذاب ملجتمــع متميــز مــن املتعلميــن.
إذا كان هــذا ضمــن مجــال اهتمامــك ،فــإن  ( MUDECجامعــة ميامــي مركــز دوليبــواز
األوروبــي ) تشــجعك علــى استكشــاف موقعهــا علــى االنترنــت وتأمــل أن تفكــر جديــا
بااللتحــاق فــي برنامجهــا املثيــر والناجــح جــدا .والــذي ســيغير حياتــك بمعنــى أكثــر
إيجابيــة .إن النظــرة الجديــدة والثقــة بالنفــس والتســامح والقــدرة علــى العمــل بفعاليــة
فــي مختلــف البيئــات الثقافيــة املكتســبة مــن خــال برنامجهــم ســتعد الطالــب لحيــاة
ناجحــة ومرضيــة وســعيدة .نقــل اإلئتمانــات و الدرجــات ســهل لطــاب ميامــي وشــركاء
جامعــة ميامــي  ,ســواء كانــت الجامعــات داخــل الواليــات املتحــدة االمريكيــة أو خارجهــا .
معلومات االتصال:
 John E. Dolibois European Campusجامعة ميامي
Dr. Thierry Leterre, Dean
1,Impasse du Château
L-4524 Differdange
هاتف )+352( 58 22 22 221 :
فاكس )+352( 58 22 22 204 :
بريد إلكتروني luxembourg@muohio.edu :
www.units.muohio.edu/luxembourg

 37.2.1.3جامعة القلب املقدس
جامعــة القلــب املقــدس ( )SHUفــي فيرفيلــد ،بــدأت  CTتقديــم تعليــم إدارة األعمــال
فــي عــام  .1965كليــة جــاك ويلــش ،التــي ســميت فــي عــام  2006بهــذا االســم نســبة
إلــى الرئيــس التنفيــذي الســابق األســطوري لشــركة جنــرال الكتريــك قــد أعتمــدت أكثــر
مــن  7،000مــن الخريجيــن مــع درجــة البكالوريــوس وأكثــر مــن  3000مــع درجــات عليــا
فــي دراســة إدارة األعمــال.
واعتبــارا مــن عــام  ،2007تــم اعتمــاد الكليــة بواســطة  AACSBالدوليــة  ،لتحتــل بذلــك
مرتبــة بيــن أفضــل  5٪مــن كليــات إدارة األعمــال فــي جميــع أنحــاء العالــم.
جامعــة القلــب املقــدس لوكســمبورغ هــو الفــرع األوروبــي مــن كليــة جــاك ويلــش
مــن األعمــال مــن جامعــة القلــب املقــدس فــي فيرفيلــد CT ،منــذ تأسيســها فــي
عــام  ،1991تخــرج أكثــر مــن  450مــن قــادة األعمــال مــن أكثــر مــن  30دولــة مختلفــة
فــي برنامــج املاجســتير فــي إدارة األعمــال .يتــم االعتــراف بماجســتير إدارة األعمــال
رســميا مــن قبــل وزارة لوكســمبورغ للتعليــم العالــي ويحظــى باحتــرام كبيــر مــن قبــل
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مجتمــع األعمــال واملاليــة .يقــع مقرهــا فــي املجمــع الحديــث مــن غرفــة التجــارة فــي
لوكســمبورغ ،جامعــة القلــب املقــدس تســتفيد مــن البيئــة النابضــة بالحيــاة.
برنامج ويلش لدرجة املاجستير بدوام جزئي  ,للمهنيين العاملين
البرنامــج يتوافــق مــع احتياجــات املهنييــن الذيــن يرغبــون فــي تعزيــز حياتهــم املهنيــة
مــن خــال متابعــة تعليمهــم العالــي مــع الــدورات املســائية .وتتطلــب بيئــة األعمــال
املتغيــرة برنامجــا متكامــا يتســم بأعمــال متعــددة التخصصــات .ســيتم تقييــم الطــاب
الذيــن ســيدخلون البرنامــج لقيــاس املهــارات اإلداريــة ومهــارات االتصــال واملعرفــة
باملحتــوى للمســاعدة فــي تحديــد املناهــج الفرديــة.
ما الذي يميزنا عن برامج ماجستير إدارة األعمال األخرى؟
 1ماجستير في إدارة األعمال األمريكية جميع الدورات تدرس باللغة اإلنجليزية 2النهج املتعدد التخصصات القائم على العمليات 3أعضــاء هيئــة تدريــس مختلطــة مــن الحــرم الجامعــي الرئيســي فــي فيرفيلــدCT ،(ســي تــي ) واملتمرســين املقيميــن فــي لوكســمبورغ مــع املؤهــات األكاديميــة
القويــة
 4الفصول املسائية (  6:30إلى  9مساء ) 5هيئة طالب دولية 6رحلة دراسية ملدة أسبوعين إلى آسيا  /أو الواليات املتحدة األمريكية.برنامــج ويلــش لدرجــة املاجســتير مــع برنامــج تدريــب فــي ســبتمبر  ،2012أطلقــت
جامعــة القلــب املقــدس لوكســمبورج برنامــج املاجســتير فــي إدارة األعمــال الــذي
يجمــع بيــن املناهــج التجاريــة املتطــورة مــع التدريــب املدفــوع فــي شــركة عامليــة
املســتوى .وقــد تــم تصميــم هــذا البرنامــج للخريجيــن ذوي الخبــرة العمليــة أو بدونهــا،
وكذلــك املهنييــن الشــباب الذيــن يبحثــون عــن تغييــر وظيفــي.
وبالنســبة للطــاب الذيــن يفتقــرون إلــى دورات ســابقة فــي اإلقتصــاد أو اإلحصــاء أو
اإلدارة ،يتــم تقديــم دورات تحضيريــة مكثفــة خالــل شــهري يوليــو  /تمــوز وأغســطس
 /آب .يبــدأ البرنامــج فــي منتصــف آب  /أغســطس ويضــاف التدريــب فــي الفتــرة مــن
ســتة إلــى تســعة أشــهر فــي تشــرين الثانــي  /نوفمبــر .تقــام جميــع املحاضــرات فــي
املســاء.
التدريــب :جامعــة القلــب املقــدس لديهــا قائمــة مــن الشــركات الكبــرى التــي تشــمل
ArcelorMittal, ATOZ, Brown Brothers Harriman, Cargolux Airlines International,
Clearstream Deutsche Börse Group, Delphi Automotive Systems, Lombard International Assurance, Pricewater- houseCoopers, Vodafone and UBS
ما هي أصول هذا البرنامج ماجستير في إدارة األعمال؟
 1من  6إلى  9شهور التدريب في شركة أعلى بدعم من التدريب الفردي 2محاضــرات تبــادل ثقافــات التــي تــدرس مــن قبــل األكاديمييــن واملمارســين مــنالحــرم الجامعــي الرئيســي فــي فيرفيلــد( CT ،ســي تــي ) ولوكســمبورغ
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 3الخيــار إلضافــة دورات فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي الحــرم الجامعــيالرئيســي في فيرفيلد( CT ،ســي تي ) حوالي ســاعة واحدة شــمال مدينة نيويورك
 4يحــق للطــاب مــن خــارج االتحــاد األوروبــي  /املنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة الذيــنيتخرجــون مــع ماجســتير فــي إدارة األعمــال الحصول على تصريح عمل في لكســمبورغ
ملــدة ســنتين إضافيــة فــي ظــل ظــروف معينــة.
إذا كنــت بحاجــة إلــى مزيــد مــن املعلومــات حــول ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــع
برنامــج التدريــب الداخلــي ،يرجــى االتصــال بـــ Anemone Thomas
هاتف athomas@shu.lu , 22-76-13-30 )+352( ,
برامج الشهادات االحترافية
باإلضافــة إلــى برامــج املاجســتير فــي إدارة األعمــال ،والطــاب الذيــن يرغبــون فــي
التخصــص فــي واحــدة مــن املناطــق أدنــاه دون الســعي للحصــول على درجة الدراســات
العليــا الكاملــة أو أولئــك الذيــن يرغبــون فــي رفــع مســتوى مهاراتهــم يمكنهــم األخــذ
بعيــن االعتبــار الحصــول علــى أربــع أو خمــس شــهادات احترافيــة .
وتقدم خمس شهادات في:
• القيادة
• إدارة األعمال الحديثة
• تمويل الشركات
• االستثمارات العاملية
امللف الشخصي للطالب
تتكــون الفصــول الدراســية فــي املقــام األول مــن الطــاب الذيــن لديهــم  5-8ســنوات
مــن الخبــرة فــي العمــل .الطــاب لديهــم خلفيــات أكاديميــة مختلفــة ويعملــون فــي
مجــاالت مختلفــة وهــي تشــمل االستشــاريين واملحاميــن واملصرفييــن ولكــن أيضــا
املهندســين والعلمــاء وكذلــك الفنانيــن .وكمــا هــو حــال ســكان لكســمبورغ فــإن
الطلبــة متعــددي الجنســيات يأتــون أيضــا مــن عــدد كبيــر مــن البلــدان .قــد تتكــون فئــة
مــن  15طالبــا مــن  12جنســية! وهــذا يجعــل املشــاركة فــي الصــف تجربــة أكثــر إثــراءًا.
طــاب ماجســتير إدارة األعمــال ويلــش مــع برنامــج التدريــب يميلــون إلــى أن يكونــوا
أصغــر ســنا ولهــم ســنوات أقــل مــن الخبــرة فــي العمــل ألن التدريــب يســتبدل الحــد
األدنــى مــن الخبــرة املهنيــة مــدة عاميــن املطلوبــة للمجاســتير بــدوام جزئــي فــي
إدارة األعمــال .
معلومات االتصال:
الدكتور  ( .Alfred Steinherr, Ph.Dألفريد شتاينهر)
مدير أكاديمي
( Antoine Rech, MBAأنطوان ريتش ،ماجستير إدارة)
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مدير إداري
جامعة القلب املقدس لكسمبورغ
7, rue Alcide de Gasperi
C / o Chambre de Commerce L-2981, Luxembourg
هاتف )+352( 22 76 13 1 :
فاكس )+352( 22 76 23 :
بريد إلكتروني info@shu.lu :

 37.2.1.4كلية األعمال في لوكسمبورغ ()LSB
تــم إنشــاء مدرســة لوكســمبورغ لألعمــال فــي عــام  2014بهــدف توفيــر وتعزيــز وترقيــة
أعلــى مســتوى مــن التعليــم العالــي فــي مجــال األعمــال التجاريــة الدوليــة .وتقــدم
 LSBهــذا الهــدف مــن خالــل أســاليبها التعليميــة املبتكــرة وعقليــة ريــادة األعمــال
واألســاتذة الدولييــن ذوي املســتوى العاملــي .وفــي إطــار تحقيــق رؤيتهــا وتحقيــق
رســالتها ،تعتمــد  LSBعلــى خبــرة أعضاءهــا املؤسســين ،وعلــى مــوارد شــركائها
االكاديمييــن ,أكثــر مــن  120شــريك فــي أكثــر مــن  50بلــدا  ،وعلــى البنيــة التحتيــة
القائمــة لبعــض كليــات األعمــال األوروبيــة التابعــة لهــا .
مــن خــال جلــب األســاتذة مــن بعــض مــن الجامعــات األكثــر شــهرة وكليــات إدارة
األعمــال فــي العالــم إلــى لوكســمبورغ LSB ،تضــع دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى علــى
خريطــة تعليــم إدارة األعمــال ذات جــودة عاليــة .إن أســاتذتنا مرتبطــون بمؤسســات
مثــل جامعــة هارفــارد وجامعــة ميشــيغان وجامعــة ديــوك ومعهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا وكليــة لنــدن لألعمــال وجامعــة ســانت غالــن وكليــة كوبنهاغــن للألعمــال
وجامعــة بوكونــي ومدرســة زغــرب لالقتصــاد واإلدارة ،جامعــة بــو للعلــوم ،و مدرســة
( HECهيــك ) باريــس.
تعمــل  LSBبشــكل مســتمر مــع مجتمعــات األعمــال املحليــة والعامليــة فــي تكييــف
مناهجهــا مــع اإلحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية للســوق ،ممــا يســاعد الشــركات
واملنظمــات واألفــراد علــى أن يصبحــوا أكثــر قــدرة علــى املنافســة والنجــاح علــى
الســاحة العامليــة .برامــج بدرجــة وبغيــر درجــة علميــة هــي جــزء مــن العــرض التعليمــي
فــي LSB
البرنامــج الرئيســي مــن البرامــج ذات الدرجــة  LSBهــو برنامــج عطلــة نهايــة األســبوع
فــي ماجســتير إدارة األعمــال ملــدة عاميــن مصمــم خصيصــا للمهنييــن الطموحيــن
والذيــن يعملــون بــدوام كامــل  .سيســمح هــذا البرنامــج بالوصــول املباشــر ألعلــى
األســاتذة الدولييــن مــن بعــض أفضــل املــدارس التجاريــة فــي العالــم ،وإلــى مجموعــة
مــن أقرانهــم معبــر مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات .إن األســاتذة ليســوا فقــط
أكاديمييــن مــن الطــراز العاملــي ،بــل هــم أيضــا قــادة أعمــال عاملييــن .وبعضهــم مــن
كبــار املديريــن فــي الشــركات الدوليــة فــي حيــن أن آخريــن أكاديمييــن لديهــم خبــرة
كبيــرة فــي مجــال األعمــال التجاريــة واالستشــارات.
وتســتكمل درجــة ماجســتير LSB -weekendمــن خــال عــدد مــن البرامــج البــارزة فــي
التعليــم التنفيــذي ،بمــا فــي ذلــك ورش عمــل مفتوحــة للتســجيل ملــدة يوميــن أو
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يوميــن فــي مواضيــع مثــل اإلدارة والتســويق والتمويــل والقيــادة .يقــدم برنامــج ل
 LSBبالتعــاون مــع جامعــة ميشــيغان برنامــج شــهادة مشــتركة فــي إدارة عامــة تمتــد
علــى مــدى  10أيــام :برنامــج اإلدارة العامــة .كمــا توفــر  LSBللشــركات حلــول التدريــب
فــي املنــزل.
فــي أغســطس  ،2015نظمــت  LSBأول رحلــة دراســية فــي لوكســمبورغ ملجموعــة
مــن طــاب عطلــة نهايــة األسبوع-ماجســتير إدارة األعمــال مــن كليــة روس لألعمــال
فــي جامعــة ميشــيغان .وتمكــن الطــاب مــن زيــارة الشــركات واملؤسســات فــي
الدوقيــة الكبــرى ،وفهــم الوضــع السياســي واالقتصــادي للبــاد ،ونقديــر ثقافتهــا.
وســيتم تنظيــم هــذا النــوع مــن الرحــات الدراســية علــى أســاس منتظــم للطــاب مــن
شــبكتنا العامليــة مــن الشــركاء.

 37.2.2املؤسسات املهنية و الشركات
املؤسســات املدرجــة فــي هــذا القســم مؤسســات غيــر هادفــة للربــح أو هيئــات
مهنيــة .شــركات التدريــب الخاصــة غيــر مدرجــة .للحصــول علــى قائمــة كاملــة ،يرجــى
الرجــوع إلــى الصفحــات الصفــراء علــى االنترنــت ،www.luxweb.com ،أو بوابــة التدريــب
املهنــي.www.lifelong-learning.lu ،

 37.2.2.1يستمر املعهد الوطني للتدريب املهني ()INFPC
املعهد الوطني لتطوير التدريب املهني املستمر ()INFPC
املعهد هو مؤسسة عامة تحت سلطة وزارة التعليم واألطفال والشباب.
ولدى املعهد املهمات العامة التالية:
• تعزيز التدريب املستمر في سياق الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في الخارج
• املشاركة في تطوير املفاهيم الالزمة ملواصلة التدريب ااملهني
• القيــام بدراســات دوريــة أو طوليــة وتنظيمهــا بهــدف تحســين نظام التعليــم والتدريب
املســتمر ،كجــزء مــن دورهــا كمرصــد وطنــي للتدريب
• للدراســة خطط التدريب املقدمة نيابة عن وزارة التربية والتعليم ،األطفال والشــباب،
مــن الشــركات الخاصــة فــي إطــار التشــريعات التــي تهــدف إلــى دعــم وتطويــر التدريــب
املستمر
يتم تنفيذ هذه املهام من خالل أدوات مختلفة.
خطة التدريب وتمويل التدريب املشترك
إن عمليــة وضــع خطــة التدريــب هــي جــزء مــن حيــاة الشــركة .وهــو يتطلــب وضــع
اســتبيان وإنعكاســا مســبقا علــى تنفيــذ التدريــب مــن أجــل أن يــؤدي إلــى تدابيــر
تدريبيــة تلبــي احتياجــات الشــركة.
وتســاعد خطــة التدریــب علــی تنظیــم مشــاریع تدریبیــة ملوظفي الشــرکة مــن الناحیة
النوعیــة والكميــة  ,وتتضمــن معلومــات عــن أھداف التدریــب واملجموعــات والطــول
واملوازنــة باإلضافــة إلــی املدربیــن املعنییــن.
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وهــي أداة إدارة للتدريــب ،وهــي بذلــك تحــدد املــوارد التشــغيلية وامليزانيــة لتطويــر
املهــارات الفرديــة والجماعيــة داخــل الشــركة.
• مــن وجهــة نظــر تشــغيلية ،يصــف التقريــر مــا الــذي ســيتم القيــام بــه ،ويحــدد أي
إجــراءات مخطــط لهــا وأهدافهــا ،والنتائــج املتوقعــة ،حيثمــا أمكــن.
• مــن وجهــة نظــر امليزانيــة تحــدد املــوارد املاليــة املخصصــة بشــكل مؤقــت لتنفيــذ
مشــاريع التدريــب.
ويتطلــب تشــريع لكســمبرغ بشــأن التدريــب املهنــي املســتمر مــن الشــركة تقديــم
بيانــات نوعيــة وكميــة فيمــا يتعلــق بخطــة التدريــب الخاصــة بهــا مــن أجــل االســتفادة
مــن الدعــم املالــي املقــدم مــن الدولــة.
ويقــدم املعهــد I NFPCإرشــادات للشــركات التــي تســعى إلــى الحصــول علــى الدعــم
العــام للتدريــب مــن خــال توفيــر املعلومــات وخدمــات الدعــم.
بوابة التعليم مدى الحياة lIfelong-learnIng.lu
يديــر املعهــد وينســق بوابــة التعليــم مــدى الحيــاة  ، lifelong-learning. Luاملوقــع
املرجعــي للوكســمبورج للتعلــم مــدى الحيــاة .وبوصفهــا منصــة اتصــال بيــن األفــراد
وهيئــات التدريــب ،فإنهــا تقــدم قائمــة شــاملة تضــم أكثــر مــن  6000دورة يقدمهــا
مــا يقــرب مــن  150مــن مقدمــي خدمــات التدريــب .كمــا تركــز البوابــة علــى معلومــات
حــول مختلــف جوانــب التدريــب :األخبــار ،والقانــون ،واملمارســات ،والبيئــة التدريبيــة.
مراقبة التدريب
يضطلــع املعهــد بأنشــطة رصــد ويعــزز التنميــة فــي ميــدان التدريــب مــن خــال مراقبــة
ورصــد التدريــب.
ويعكــس هــذا املرصــد رغبــة الحكومــة والشــركاء االجتماعييــن فــي بنــاء معرفــة
إحصائيــة دقيقــة وإنتــاج تحليــات نوعيــة موثوقــة للتدريــب .وتوفــر مخرجــات املرصــد
رؤى مفيــدة للسياســات العامــة واالســتراتيجيات الخاصــة مــن أجــل تحســين نوعيــة
املهــارات الالزمــة لســوق العمــل.
معلومات االتصال:
INFPC
www.infpc.lu
www.lifelong-learning.lu
تلفون 40 20 26 :

 37.2.2.2بيت التدريب :العب جديد في سوق التطوير املهني
املستمر
ســعيا لتحقيــق رؤيــة طموحــة لتصبــح الشــريك الرائــد فــي التطويــر املهنــي املســتمر
القتصــاد لوكســمبورغ ،انضمــت الغرفــة التجاريــة فــي لكســمبورغ وجمعيــة مصــارف
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لوكســمبورغ (أ )ABBLإلــى القــوى لخلــق مــا ســيعرف باســم «بيــت التدريــب» .إن هــذه
الشــراكة بيــن منظمتيــن مهنيتيــن مشــهورتين فــي لوكســمبورغ تمثــان نقطــة
تحــول فــي ســوق التطويــر املهنــي املســتمر ،أكثــر مــن مجــرد تعــاون وثيــق بيــن
هيئــات التدريــب فــي غرفــة التجــارة وشــركة  ABBL , LSCو  IFBLعلــى التوالــي.
مــن اآلن فصاعــدا ســوف تقــدم  LSCو IFBLبرامــج التدريــب الخاصــة بهــا تحــت العالمــة
التجاريــة املشــتركة «بيــت التدريــب» فــي محاولــة لتحســين وضــوح وجــودة مواصلــة
التطويــر املهنــي فــي لوكســمبورغ .وتطمــح الهيئتــان التدريبيتــان أيضــا إلــى إدخــال
املزيــد مــن الكفــاءة فــي الخدمــات التــي تقــدم إلــى اقتصــاد لكســمبرغ ،والهــدف
النهائــي هــو تعزيــز القــدرة التنافســية.
ولدى مجلس التدريب مهمة واضحة ومحددة:
• مســاعدة الشــركات علــى توطيــد وتطويــر خطــة معــارف موظفيهــا ومهاراتهــم مــن
أجــل زيــادة قدرتهــم التنافســية علــى أســاس مســتمر
• توفيــر فــرص التدريــب املهنــي املســتمر لألفــراد لدعــم تطويرهــم الشــخصي
واملهنــي وتشــجيع روح املؤسســة
• التعاون مع الشركاء املحوريين ،مثل االتحادات
التنميــة املســتدامة ســيجعل مــن بيــت التدريــب شــريك فــي العمــل عندمــا يتعلــق
األمــر بتطويــر إمكانــات األشــخاص الذيــن هــم شــريان الحيــاة لألعمــال فــي لوكســمبورغ.

( chambre des métiers 37.2.2.3غرفة الحرف)
هــي جمعيــة مهنيــة يعمــل أعضائهــا فــي مختلــف القطاعــات الحرفيــة .وتوفــر التدريــب
املهنــي األولــي لتأهيــل األفــراد (بمــا فــي ذلــك املراهقيــن) ملختلــف املهــن .كمــا
تقــدم دورات تعليميــة مســتمرة فــي مجــاالت مثــل مهــارات األعمــال األساســية
واإلتصــاالت والصحــة والنظافــة ،إلــخ .وتقــدم الــدورات باللغــة الفرنســية واألملانيــة
واللوكســمبورغية.
Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
2, Circuit de la Foire Internationale Luxembourg-Kirchberg
B.P. 1604 · L-1016 Luxembourg
هاتف )+352( 46 67 67 1 :
فاكس )+352( 42 67 87 :
البريد اإللكتروني : contact@chambre-des-metiers.lu
www.chambre-des-metiers.lu

 37.2.2.4مركز لوكسمبورغ للتعلم مدى الحياة
( Chambre des salariés (CSLهــي مؤسســة عامــة تــم إنشــاؤها فــي ينايــر 2009
عندمــا اندمجــت  Chambre des employés privésمــع  Chambre de Travailبعــد إدخــال
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مــا يســمى بـــ “ statut unique”, i.eأي وضــع موحــد لجميــع املوظفيــن .وقــد عــدل القانون
قانــون العمــل وأنهــى التمييــز بيــن العمــال ذوي الياقــات الزرقــاء والبيضــاء وتتمثــل
املهمــة الرئيســية ملنظمــة التضامــن القانونــي فــي تمثيــل مصالــح أعضاؤهــا وإعطــاء
النصــح حــول املشــاريع التشــريعية فــي مياديــن اإلقتصــاد والتعليــم والسياســة
االجتماعيــة  .و تشــارك أيضــا فــي تنظيــم التعليــم والتدريــب املهنييــن.
وقدمــت مؤسســة  CEPLاملؤسســة الســابقة ملؤسســة  CSLدورات مســائية
تغطــي مجموعــة واســعة مــن املواضيــع املتعلقــة بالعمــل منــذ عــام  .1971مــع مــا
يقــرب مــن  100،000تســجيل علــى مــدى الســنوات ال  43املاضيــة ،وهــي واحــدة مــن
أكبــر مقدمــي التطويــر املهنــي املســتمر فــي لوكســمبورغ .وفي عام  ،2003أنشــأت
مركــز التعلــم مــدى الحيــاة فــي لوكســمبورغ مــن أجــل تعزيــز أنشــطتها التدريبيــة تحــت
رايــة أكثــر حداثــة وديناميكيــة.
يقــدم مركــز لوكســمبورغ للتعلــم مــدى الحيــاة  370دورة مســائية وحلقــة دراســية
فــي مجــاالت تقنيــة املعلومــات واملحاســبة والقانــون والتســويق واإلدارة واإلقتصــاد
واملاليــة والتنميــة الشــخصية واملهنيــة وإدارة املــوارد البشــرية .لغــة العمــل هــي
فــي الغالــب الفرنســية ،ولكــن تعقــد العديــد مــن الــدورات باللغــة اإلنجليزيــة واألملانيــة
واللوكســمبورغية.
كمــا تقــدم الشــركة أيضــا نــدوات داخليــة يمكــن أن تتناســب مــع احتياجــات الشــركات
الفرديــة عنــد الطلــب.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تتعــاون  LLLCمــع العديــد مــن الجامعــات املرموقــة مــن أجــل
الســماح للمهنييــن املتفرغيــن بالحصــول علــى مؤهــل جامعــي مــن خــال التعليــم
والتدريــب املســتمرين .يتــم تدريــس غالبيــة برامــج التعليــم العالــي هــذه باللغــة
الفرنســية.
”• Master “Management de Projets Logistiques” and “Master Achat International
)(Université Panthéon-ASSAS, Paris II and Université de Strasbourg
”• Bachelor “Gestion Comptable, parcours Contrôle de Gestion
)(IUT Poincaré, Université de Lorraine
”• Bachelor “Gestion Comptable et Financière des PME-PMI
)(Conservatoire National des Arts et Métiers
• Bachelor “Management des Organisations Métiers de la Comptabilité :
)Comptabilité et Paie” (Conservatoire National des Arts et Métiers
واســتجابة لطلــب الســوق القــوي ،اســتجابت  LLLCمــن خــال إطــاق درجة املاجســتير
األولــى التــي تــدرس باللغــة اإلنجليزيــة في عــام :2013
)• Master “Financial Analysis and Strategy” (IGR, Univer- sité Rennes I
ووقعــت اللجنــة مؤخــرا علــى أربــع اتفاقيــات تعــاون جديــدة مــع الجامعــات الفرنســية
لتقديــم برامــج الدرجــات التاليــة فــي الفتــرة :2015-2016
• DES (Diplôme d’Études Spécialisées) :
”• “Risk management
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• “Gestion financière”,
• “Gestion de Patrimoine”,
• “ Ingénierie Financière”,
• “Management et Développement (Coaching) des Hommes”
• International Treasury Management” (Partner institution: ICHEC-Entreprises) يتــم
تدريــس هــذا البرنامــج باإلنجليزيــة
• Certificat “Contrôle Interne” (ICHEC-Entreprises and In- ternal Control Institute
Belgium- ICIB)
• Formation “Droit appliqué pour les salariés des services jurid- iques” (Institut Universitaire International Luxembourg)
• “Formation de base – Délégué à la Sécurité”
• “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur de la santé”,
• “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur tertiaire”,
• “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur de l’industrie”,
• “Délégué à la sécurité – Formation spécifique pour le secteur du bâtiment et des
travaux publics”
• “Weiterbildung für Sicherheitsdelegierte Grundkurs‚Verordnung ” (Partner institutions: Association d’Assurance Accident, Division de la Santé du Travail Ministère
de la Santé, Inspection du Travail et des Mines)
 ويقــدم اختبــارKryterion  وPearson VUE  هــو مركــز مرخــص لعقــد اختبــاراتLLLC مركــز
 يتــم توفيــر.ملختلــف شــهادات تكنولوجيــا املعلومــات وامتحانــات الترخيــص املهنيــة
 مــن خــال. ســيمنز وغيرهــا الكثيــر، نوفيــل، سيســكو سيســتمز،اختبــارات ألدوبــي
 شــهادة املهنييــن فــيCAMSE :كريتيريــون يمكــن الحصــول علــى الشــهادات التاليــة
. GIAC العمليــات التجاريــة و
كمــا يقــدم مركــز لوكســمبورغ للتعلــم مــدى الحيــاة اختبــارا لرخصــة القيــادة الحاســوبية
. بمــا فــي ذلــك اللغــة اإلنجليزيــة،) بعــدة لغــاتECDL( األوروبيــة
 يقتــرح دورات اللغــة اللوكســمبرجية مصممــة خصيصــا،2015  ومنــذ خريــف عــام،وأخيــرا
.للشــركات عنــد الطلــب
:معلومات االتصال
CSL – Lifelong Learning Center
13, rue de Bragance / L-1255 Luxembourg
)+352( 44 40 91 600 : الهاتف
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الفاكس )+352( 44 40 91 650 :
البريد اإللكتروني formation@LLLC.lu :
www.lllc.lu

 37.2.3مدارس اللغات
ونظــرا لطبيعــة لوكســمبورغ متعــددة اللغــات ،فــإن تدريــب اللغــة أمــر مهــم بالنســبة
للقــوى العاملــة املحليــة والدوليــة التــي يجــب أن تتواصــل بلغــة مــن اللغــات الرســمية
فــي لكســمبورغ ،أو اللغــة التجاريــة املتداولــة فــي اإلنجليزيــة ،أو أي لغــة عمــل أخــرى
تحددهــا الشــركات وتوفــر بعــض الشــركات تدريبــا داخليــا ،كمــا تفعــل بعــض املنظمــات
املذكــورة فــي أقســام أخــرى مــن هــذا الفصــل.
هنــاك العديــد مــن مــدارس اللغــات فــي لوكســمبورغ وهذا القســم ال يســرد كل منهم.
للحصــول علــى قائمــة كاملــة ،راجــع الصفحــات الصفراء علــى االنترنت،
.www.luxweb.com

 37.2.3.1املعهد الوطني للغة االنكليزية ()Inl
املعهــد الوطنــي للغــات  )INL) Institut National des Languesهــو مركــز لغــة مدعــوم
مــن الدولــة يقــدم دروســا فــي الصبــاح وبعــد الظهــر واملســاء فــي مجموعــة متنوعــة
مــن اللغــات بتكاليــف معقولــة جــدا .ويعمــل مــع  108مــدرب لغــوي متخصصيــن فــي
تعليــم اللغــات األجنبيــة للبالغيــن.
(Institut National des Langues (INL
15 rue Léon Hengen L-1745 Luxembourg
هاتف )+352( 26 44 30 1 :
فاكس )+352( 26 44 22 30 330 :
بريد إلكتروني secretariat@insl.lu :
موقع إلكتروني www.insl.lu :

mylanguage 37.2.3.2
 Mylanguageيعلــم دورات مــع منعشــة ،جديــدة وتنافســية ميــزة .و يضــع املركز تركيزا
كبيــرا علــى الثقافــة وتجربــة التعلــم التفاعلــي مــع املــواد الســمعية والبصريــة ،وطــرق
التدريــس – خــارج الصنــدوق  -واألنشــطة الترفيهيــة التــي تســمح للطــاب التفاعــل
مــع شــركاء املحادثــة.
تبقــى األســعار تنافســية ،ولكــن ليــس علــى حســاب جــودة التعليــم .ولضمــان أعلــى
مســتوى مــن الجــودة ،يجــب علــى املعلميــن أوال أن يخضعــوا لتدريــب صــارم يعدهــم
ويضــع مهاراتهــم علــى املحــك.
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باإلضافــة إلــى دورات اللغــة للشــركات والخاصــة Mylanguage ،يوفــر ترجمــة معتمــدة،
دورات الكتابــة اإلبداعيــة ،دورات مكثفــة فــي الخــارج, ،والتدريــب علــى املقابــات
والســيرة الذاتيــة املرئيــة ( .) Video CV
الــدورات مصممــة خصيصــا الحتياجــات الطــاب ،وهــذا يعني أنــه إذا كان الطالب يحتاجون
إلــى مهــارات لغويــة محــددة الوظيفــة مثــل اللغــة اإلنجليزيــة لألعمــال أو الســاقي
الفرنســية لتــذوق النبيــذ،
ســيتم موائمــة الــدورة الحتياجــات التعلــم الشــخصية ولتتناســب مــع أفضــل متطلبــات
الوقــت واملــكان ،فــي أي لحظــة مــن اليــوم ،فــي املكاتــب ،أو فــي املبانــي التابعــة
ملركــز مايالنغويــج فــي مركــز مدينــة لوكســمبورغ.
ال يقتصــر دور مايالنغويــج علــى تنظيــم أحــداث خــارج الفصــول الدراســية التــي تتيــح
للطــاب فرصــا إلجــراء اتصــاالت مجانيــة مــع زمالئهــم مــن الطــاب واملعلميــن ،ولكنهــا
تعتبــر النهــج الثقافــي حيــوي ومهــم بــأي شــكل مــن األشــكال بالتاكيــد التــي تــدرس
مــن منظــور الغمــر الثقافــي .
معلومات االتصال:
Mylanguage
12, rue René Weimerskirch L-2713 Luxembourg
and training facilities at: 2, rue de la Reine
L-2418 Luxembourg
الهاتف)+352( 44 40 91 650 :
البريد اإللكتروني contact@mylanguage.lu :
www.mylanguage.lu

 37.2.3.3مركز لغة prolingua
 prolinguaهــي مدرســة لغــة مســتقلة متخصصــة فــي التدريــب اللغــوي لألشــخاص
املحترفيــن .الشــركة ،التــي تأسســت فــي لوكســمبورغ ،تقــدم خدماتهــا فــي
لوكســمبورغ واملناطــق الحدوديــة .أنشــئت فــي عــام  ،1983وتعتبرشــركة قوية صغيرة
إلــى متوســطة الحجــم مــع فريــق مكــون مــن  100مــن األفــراد الديناميكيــن واملهنيــن
الذيــن ينجــزون معــا نحــو  36000ســاعة مــن التدريــب فــي الســنة.
تقدم برولينغوا دورات باللغات التالية :الفرنسية واإلنجليزية واألملانية
واللوكسمبورغية واإليطالية واإلسبانية والبورتغالية والهولندية والروسية
والبولندية .يتم تدريس اللغات في «املقررات القياسية»  -دورات اللغة العامة مع
التركيز على التواصل  -و دورات “« ”Carte Blancheكارت بالنش» :هذه هي دورات
مصممة خصيصا تتكيف مع احتياجات األفراد أو الشركات ،و يمكن أن تكون وجها
لوجه أو مزيج من دورات وجها لوجه والتدريب عن بعد :دورات اللغة العامة ،دورات
لغة األعمال ،لغات ألغراض محددة ودورات ذات أهداف محددة.
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معلومات االتصال:
Prolingua Language Center Representative: Fernand Wolter 45a, Ave Monterey
L-2563 Luxembourg
الهاتف )+352( 40 39 91 0 :
الفاكس )+352( 48 61 02 :
 : info@prolingua.luالبريد اإللكتروني
www.prolingua.lu

 Berlitz 37.2.3.4تدريب للغات واألعمال
يقــدم برنامــج  Berlitz Language & Businessالتدريــب اللغــوي لإلســتخدام العــام
وألغــراض تجاريــة محــددة.
تعقــد دورات اللغــة العامــة فــي املركــز ولكــن يمكــن ترتيبهــا أيضــا فــي مقــر الشــركات.
يتــم تنظيــم الــدورات فــي مجموعــات صغيــرة مــن خمســة أشــخاص كحــد أقصــى علــى
أســاس منتظــم .كمــا يتــم تنظيــم دورات مكثفــة بانتظــام ،بمــا فــي ذلــك معســكرات
اللغــة لألطفــال واملراهقيــن فــي  72مخيمــا تقــع فــي لوكســمبورغ وأملانيا وسويســرا
وإيرلندا.
تعليــم فــردي  -مثــل مجمــوع الغمــر أو دورات التكســير  -أصبحــت واحــدة مــن
التخصصــات املطلوبــة للغايــة .يتــم توفيــر التعليمــات مــن قبــل الناطقيــن األصلييــن
فقــط ،واملدربيــن الذيــن خضعــوا لتدريــب بيرليتــز األولــي.
مركــز بيرليتــز ليــس فقــط  135عامــا مــن الخبــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم ولكــن أيضــا
فخــور بتدريــس حوالــي  40مليــون طالــب فــي  80بلــدا .بيرليتــز يعلم مبتدئيــن حقيقيين
حتــى متحدثيــن متقدميــن والذيــن يرغبــون فــي تحســين طالقتهــم .ويمكــن ترتيــب
دورات محــددة لتعليــم اللغــة التجاريــة واملاليــة ،وفقــا الحتياجــات العمــاء .عــاوة علــى
ذلــك ،يتــم عقــد نــدوات لألعمــال مثــل التدريــب الثقافــي أو إدارة املشــاريع والتغييــر.
وعــاوة علــى ذلــك ،يتــم تدريــب اآلالف مــن العمــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم عــن
طريــق ( BVCفصــول بيرليتــز االفتراضيــة) أو تطبيقــات بيرليتــز علــى االنترنــت.
Berlitz Language & Business Training
)89-93, Grand Rue (Entrance: 14, rue Beck
L-1661 Luxembourg
هاتف )+352( 26 38 32 48 :
فاكس )+352( 26 97 60 75 :
بريد إلكتروني info@berlitz.lu :
www.berlitz.lu
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MASTERCRAFT 37.2.3.5
ماســتركرافت النغويــج سوليوشــينز هــو معهــد يقــدم دورات اللغــة املهنية املعتمدة
مــن قبــل «وزارة التعليــم الوطنــي و التكويــن املهنــي» .لســنوات عديــدة ،وقــد درب
ماســتركرافت املوظفيــن مــن الشــركات متعــددة الجنســيات وشــركات الثقــة والبنــوك
وشــركات املحامــاة والعديــد مــن الشــركات الكبــرى األخــرى مقرهــا فــي لوكســمبورغ.
وتعتقــد شــركة ماســتركرافت أن وضعيــات تعلــم اللغــة الفريــدة تتطلــب اتبــاع نهــج
مصمــم خصيصــا .لذلــك بجانــب مجموعــة العناصــر األساســية يتــم عمــل كل مــن
مقابلــة غيــر رســمية واختبــار التشــخيص والتــي ســوف تطــور فــي وقت الحــق البرنامج
الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار مدخــات الطــاب.

 37.3ملخص

ســواء كانــت لوكســمبورغ إقامــة دائمــة أو مجــرد مهمــة قصيــرة نســبيا ،هنــاك فــرص
تعليميــة وافــرة للمغتربيــن وأســرهم للحفــاظ علــى مهاراتهــم وشــحذها واالســتمرار
فــي مســار التعلــم مــدى الحيــاة.
تــم جمــع معظــم املعلومــات فــي هــذا الفصــل مباشــرة مــن املواقــع واملــواد التــي
كتبهــا مقدمــو الخدمــات ،وكذلــك املقابــات الشــخصية .وبمــا أن الفــرص التعليميــة
ديناميكيــة تمامــا ،فإننــا نحثكــم علــى التحقــق مــن التفاصيــل الحاليــة مباشــرة مــع
مقدمــي الخدمــات.
معلومات االتصال:
وزارة التربية والتعليم ،األطفال والشباب
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
هاتف )+352( 247-85100 :
فاكس )+352( 247-85113 :
بريد إلكتروني info@men.lu :
http://www.men.public.lu
وزارة التعليم ,األطفال والشباب  -مصادر
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
هاتف)+352( 24 78 59 70 :
فاكس)+352( 24 78 51 74 :
بريد إلكترونيhelpdesk@cgie.lu :
www.myschool.lu
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) (CEDIESإعانات الحكومة للطلبة
209, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
هاتف )+352( 24 78 86 50 :
فاكس )+352( 26 19 01 04 :
 : info@cedies.public.luبريد إلكتروني
www.cedies.lu
) (INFPCإعانات الحكومة للشركات
38, rue de l’Avenir L-1147 Luxembourg
هاتف )+352( 46 96 12 -1 :
فاكس )+352( 46 96 20 :
: infpc@infpc.luبريد إلكتروني
www.infpc.lu
برامــج تدريــب أكاديميــة  PwCهــي برامــج عمليــة وموجهــة نحــو األعمــال ،يقدمهــا خبــراء
فــي مجــال عملهــم ،ســواء كانــت مهــارات تقنيــة أو ناعمــة .العمــاء يقــدرون األثــر
اإليجابــي الــذي يخلــق التعلم من الدرجة األولى ملنظمتهم واملشــاركين مشــاركتهم
النشــطة فــي عمليــة التعلــم تمكنهــم مــن الحصــول علــى اســتعداد لتطبيــق مهــارات
جديــدة مباشــرة فــي مــكان العمــل.
PwC’s Academy
2, rue Gerhard Mercator / L-2182 Luxembourg
هاتف )+352( 49 48 48 40 40 :
فاكس )+352( 41 40 48 48 49 :
بريد إلكتروني pwcacademy@lu.pwc.com :
www.pwcacademy.lu

 37.2.4.2حلول القيادة أوروبا «ليدرشيب سولوشنز أوروبا»
وتعتقــد ( Leadership Solutions Europe (LSEأن تحقيــق أفضــل النتائــج مــن النــاس
هــو أن تكــون القيــادة أكثــر فعاليــة مــن اإلدارة وأن أســلوب القيــادة املناســب يحســن
املعنويــات  ,اســتبقاء املوظفيــن وتحســين مشــاركة العمــاالء و «خــط ااألســاس»
الصحــي.
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وتســاعد  LSEالشــركات علــى مواءمــة وتنشــيط القــوى العاملــة مــن خــال تطبيــق
مهــارات القيــادة وتقنياتهــا لتحقيــق رؤيــة محــددة واضحــة .وتقــوم  LSEبتســهيل هــذا
التحــول مــن خــال توفيــر قيمــة مضافــة فريــدة مــن خــال مزيــج مــن الخدمــات املثبتــة
بمــا فــي ذلــك التدريــب والتمريــن والتوجيــه التنمــوي.
Leadership Solutions Europe
هاتف )+352( 45 88 35 :
بريد إلكتروني info@lse.lu :
www.lse.lu

 37.2.5تعليم آخر للبالغين
تقــدم الدرجــة الثانيــة مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات (عــادة فــي املســاء) بــدءا مــن
إصــاح الســيارات لركــوب الخيــل وتاريــخ لوكســمبورغ إلــى ترتيــب الزهور والطبــخ (العديد
مــن األســاليب املختلفــة مــن الهنديــة إلــى اللوكســمبورغية) لتــذوق النبيــذ ،الزجــاج
امللــون إلــى اإلنترنــت ،تــاي تشــي الرقــص الشــرقي .وتهــدف هــذه الــدورات لتعليــم
مهــارة جديــدة ،تحفيــز االهتمــام ،وتوســيع األفــق .يتــم تدريــس جميــع البرامــج باللغــة
اإلنجليزيــة ،وبتكاليــف متواضعــة ،وكميــة مــن املــرح والصداقــة الحميمــة عاليــة جــدا.
The Second Degree
49, rue du Verger / L-2665 Luxembourg
هاتف )+352( 48 73 52 :
www.theseconddegree.com
ويقــدم مركــز ماســتر كرافــت حلــول اللغــة املهنيــة تكييفهــا وفقــا الحتياجــات
ومتطلبــات العميــل .يرفضــون الــدروس املعياريــة غيــر الشــخصية التــي ال تأخــذ بعيــن
االعتبــار االحتياجــات املحــددة للمتعلــم.
جميــع املعلميــن خريجــي جامعــات .ويتــم توظيفهــم ملهاراتهــم فــي التدريــس،
ولديهــم جميعــا خبــرة مؤكــدة فــي تدريس اللغــة ،ويتم تزويدهم باملســاعدة التدريبية
املســتمرة .إن الكفــاءة ،والتحفيــز ،والتوافــر ،والقــدرة علــى التكيــف مــع املتعلــم ،هــي
الكلمــات الرئيســية لجــودة الخدمــة.
ملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى زيــارة موقعنــا علــى شــبكة االنترنــت للشــركة علــى
العنــوان التالــيwww.mastercraft.lu :

luxembourg accueil information 37.2.3.6
وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن الضــروري التحــدث باللغــة اللوكســمبرغية للعمــل
فــي هــذا البلــد متعــدد اللغــات ،فــإن القليــل مــن التعلــم واملمارســة ســيجعل اإلندمــاج
أســهل .إلى جانب مدارس اللغات ،يقدم مركز  luxembourg accueil informationدروس
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اللغــة والثقافــة فــي لوكســمبورغ فــي خمســة مراكــز فــي جميــع أنحــاء منطقــة
مدينــة لوكســمبورغ
Luxembourg Accueil Information
10, rue Bisserwee
L-1238 Luxembourg
هاتف )+352( 24 17 17 :
)www.luxembourgaccueil.com (FR, EN

 37.2.4مزودي تدريب آخرين في مجال األعمال
 37.2.4.1أكاديمية PWC
تعتبــر أكاديميــة برايــس ووترهــاوس كوبــرز العبــا ثابتــا وموافــق عليــه فــي التدريــب
املهنــي املســتمر،حيث تقــوم بتدريــب املتخصصيــن الذيــن تتمثــل مهمتهــم فــي
دعــم املنظمــات فــي مشــاريعهم التدريبيــة :مــن تحليــل االحتياجــات إلــى التقييــم
مــن خــال تصميــم وتطويــر وتنفيــذ برامــج التدريــب.
وتشمل خدماتنا:
• التدريــب الفنــي :املحاســبة والتمويــل وإدارة الصناديق واملصــارف والتدقيق الداخلي
وتكنولوجيــا املعلومــات والتأثيــرات التنظيميــة وإدارة املخاطــر والضرائــب وحقــوق
امللكيــة الخاصــة ...
• التدريــب علــى املهــارات الناعمــة :العافيــة فــي العمل ،التدريب ،القيــادة ،إدارة الفريق،
التواصــل بين األشــخاص ،أداء الفريق ...
• املشــورة فــي التدريــب :وصــف املهــارات ،وتحليــل احتياجــات التدريــب ،ووضــع خطــط
التدريــب ،وتصميــم وحــدات التدريــب ،وتنفيــذ حلــول التعلــم اإللكترونــي ،وتدريــب
املدربيــن.
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الفصل 38
النوادي واملنظمات
ذات االهتمام
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38.1

والنوادي والجمعيات وحياة الوافدين

• غرفة التجارة األمريكية لوكسمبورغ ()AMCHAM
أمتشام لوكسمبورج هي غرفة التجارة الدولية الناطقة باإلنكليزية بحكم األمر
الواقع ،والتي تمثل أكثر من  370شركة تتحدث اللغة اإلنجليزية بشكل دولي.
www.amcham.lu
• جمعية لوكسمبورغ األمريكية )ALS
تأسست في عام  1882تهدف إلى تنمية العالقات بين لوكسمبورغ والشعب
األمريكي ،وتشديد الصداقة بين دوقية لوكسمبورغ الكبرى والواليات املتحدة
األمريكيةwww.als.lu .
• نادي املرأة األمريكية في لوكسمبورغ ()AWCL
يشجع نادي النساء األمريكي في لكسمبورغ األنشطة اإلجتماعية في
لوكسمبورغ ،وهو مفتوح أمام النساء من أي جنسية .قم بزيارة نادينا
51, rue Marie-Adelaïde, L-2128 Luxembourg.
www.awcluxembourg.com
• نادي االستراليين والنيوزيلنديين لكسمبورغ ()ANZ
ينظم نادي أنز أنشطة اجتماعية لصالح األستراليين والنيوزيلنديين وأسرهم .جميع
األخبار واألحداث على املوقعwww.anzclub.lu .
• جمعية املحافظين البريطانية في لوكسمبورغ
تلتزم جمعية املحافظين البريطانية بدعم حزب املحافظين في بريطانيا العظمى
والنهج الواسع الصحيح للمركز للتنمية السياسية في االتحاد األوروبي .يوفر
منتدى ملناقشة الشؤون السياسية (األوروبية واململكة املتحدة ولوكسمبورغ).
www.conservativesluxembourg.org
• نادي السيدات البريطاني ( - )BLCالشبكة االجتماعية للمجتمع الناطق باإلنجليزية
نادي السيدات البريطاني هو ناد اجتماعي للنساء وأسرهن في لوكسمبورغ
ومحيطها .وبه أعضاء من أكثر من  40جنسية مختلفة .يقدم  BLCمجموعة واسعة
من األنشطة ،من األنشطة لألطفال إلى الرياضة والحرف واألنشطة املسائية
الخارجية
www.blc.lu
• جمعية جامعة كامبريدج لكسمبورغ
نحن نروج لجامعة كامبريدج في لوكسمبورغ ونعمل على تعزيز األنشطة
االجتماعية والثقافية بين خريجي الجامعة الذين يعيشون في لوكسمبورغ .نحن
نقدم املساعدة للطالب الراغبين في الدراسة في كامبريدجwww.cambridge.lu .
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•  - Comhaltas Ceoltoiri Eireannلوكسمبورغ
النادي األيرلندي في لوكسمبورغ منذ عام  1982ينظم أنشطة اجتماعية ورياضية
وثقافية مختلفةwww.comhaltas.lu .
• نادي الكيرلنغ
نادي الكيرلنغ لالعبين واملتفرجين اجتماع يوم األربعاء الساعة  20:00في العنوان
التالي
Kockelscheuer Ice Ring, 42 rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer. www.curling.lu
• Den Danske Forening i Luxembourg
يرحب نادي لكسمبرغ الدانمركي بجميع األعضاء الجدد .النادي هو مصدر اتصاالت
باإلسكندانافيين في لوكسمبورج ويدير أيضا نادي سينما.
www.ddflux.com
الديمقراطيون في الخارج لوكسمبورج ،هي مجموعة رسمية من الديمقراطيين
الذين يعيشون في لوكسمبورغ ومحيطها و هي مجموعة سياسية تسجل الناخبين
األمريكيين ،وتعمل على انتخاب الديمقراطيين في االنتخابات األمريكية.
www.democratsabroad.org
•Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres
اتحاد الفروسية لوكسمبورغ لجميع املعلومات عن املسابقات واملدارس واملراكز.
ساعات العمل من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحا حتى  11:30صباحا .في
3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
www. flse.lu
• الجمعية الفنلندية لكسمبورغ ()FinLux
الجمعية الفنلندية-لوكسمبورغ هي جمعية تجمع بين الفنلنديين الذين يعيشون
في لوكسمبورج واألشخاص املهتمين بفنلندا.
www.finlux.org
• منزل سبعة عشر
فقط لألعضاء  ,نادي أعمال إجتماعي يقع في الجزء التاريخي من املدينة القديمة
في العنوان التالي :
17, rue du Nord, L-2229 Luxembourg. www.house17.com
النادي األيرلندي لكسمبورغ
جمعية دعم وتعزيز األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية األيرلندية في
لوكسمبورغ .انظر املوقع ملزيد من التفاصيل واملعلومات.
www.irishclub.lu
• اإليطاليون في Lux
اإليطاليون في لوكس هي شبكة اجتماعية على االنترنت لدعم وإبالغ اإليطاليين
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الذين يعيشون في لوكسمبورغ وكذلك الناس الذين يرغبون في االقتراب من
الثقافة اإليطالية .إنشاء مجموعات ،وكتابة مدونات ،وتبادل املعلومات والتعرف
على اصدقاء جدد.
www.italiansinlux.com
• الجمعية املحلية لوكسمبورغ
تجمع لنادي هارلي ديفيدسون مرة واحدة في الشهر.
www.luxembourg-chapter.lu
• رابطة لوكسمبورغ التفيا
املنظمة العامة التي تتمثل مهمتها في توحيد الالتفيين الذين يعيشون في
لوكسمبورغ وحولها وتعزيز الثقافة الالتفية في لوكسمبورج.
www.latviesi.lu
• مجموعة تعرف ورحب اإلستكشافية لكسمبورغ
مجموعة تهدف إلى إدخال كل جانب من جوانب لوكسمبورغ للمقيمين الدوليين،
من الثقافة والغذاء والتقاليد.و التعرف على اصدقاء جدد مع جوالت وأنشطة
استكشاف في لكسمبورغ مع مواطنة أصلية من لوكسمبورغ سابرينا ديجيس.
www.luxmeetgreet.com
• نادي كرة السلة في لوكسمبورغ
وهو ناد صغير وغير رسمي يتكون من مجموعة ودية جدا من السيدات تتراوح من
سن املراهقة إلى أواخر ال . 50
• مجموعة دعم املدارس اللوكسمبورغیة
مجموعة مساعدة اآلباء واألمهات على نظام التعليم في لوكسمبورغ.
www.lssg.lu
• نادي املسرح العاملي الجديد (نوتس)
نادي املسرح العاملي الجديد (نوتس) ينظم املسرحيات باللغة اإلنجليزية ألكثر من
 40عاما .وترحب اللجنة بالفاعلين واملديرين وطاقم اإلنتاج من جميع األمة .ويتم
تشجيع أفكار جديدة لإلنتاج ،وهناك حاجة دائما إلى املتطوعين ،بغض النظر عن
الخبرة.
www.nwtc.lu
نادي املرأة الشمالية
لجميع النساء اإلسكندنافيات ،بغض النظر عن الجنسية .االجتماعات الشهرية بوجود
وجبة طعام ومناقشة مواضيع تهم األعضاء ,اتصلو ب . Annette
www.nwc.lu
• Den Norske Forening i Luxembourg
الرابطة النرويجية لتعزيز وحماية مصالح األعضاء املتعلقة بالثقافة النرويجية
والعادات واملمارسات النرويجية وتعزيز التضامن بين األشخاص الذين لهم روابط
مباشرة أو غير مباشرة بالنرويج.
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lu.dnfil.www
جمعية جامعة أوكسفورد لوكسمبورغ ( ) OUSL
جمعية أوسل هي جمعية مفتوحة ألي شخص في لوكسمبورغ قد درس في
جامعة أوكسفوردwww.oxford.lu .
• القراصنة لإلنتاج
القراصنة لإلنتاج هي مجموعة من الهواة مخصصة إلنتاج املسرح املوسيقي باللغة
اإلنجليزيةwww.pirates.lu .
• الجمهوريين في الخارج لوكسمبورج
توفر  RALمنزال سیاسیا بعیدا عن الوطن للجمهوريين في الخارج ،وتوفر فرصة
لألعضاء واألفراد الذین يرغبون باللقاء من أجل مناقشة املوضوعات السیاسیة
الراهنة سواء کانت عارضة أو في إطار رسمي مع ضيوف متحدثين.
www.republicansabroad.lu
• نادي  Rotaractلكسمبورغ
نادي روتراكت لوكسمبورغ هو جزء من الروتاري الدولية التي تستهدف الفئة من
 18-30سنة من العمر .ويقوم النادي بتنظيم مختلف الفعاليات الخيرية على مدار
العامwww.rotaract.lu .
• جمعية الخيال العلمي و الخيال
يلتقي مشجعين الخيال العلمي والخيال والرعب في لوكسمبورغ بانتظام ،ويذهبون
في رحالت على الطرق ،ويودون عموما أن يتبادلوا مع املشجعين من جميع أنحاء
العالمsffs.lu.www .
• الجمعية االسكتلندية لكسمبورغ
 Comann Na h-Alba Luxembourgتعزز العالقات بين اسكتلندا ولوكسمبورغ،
وتجمع تبرعات مالية لبعض الجمعيات الخيرية املحلية وغيرها www.albaluxem� .
bourg.lu
قامت أمتشام ( ) AMCHAMبكل سرور باالندماج مع أبال (  ) ABALألن ھذا التطور
عزز من کال املنظمتین وجلب رسالة أمتشام  /أبال إلی جمھور أوسع .ومنذ ذلك
الحين ،تقوم «أبال» منذ جلنة من غرفة التجارة األمريكية ،حيث يعكس أعضاؤها
الطابع الدولي ملجتمع األعمال في لوكسمبورغ ،بما في ذلك أعضاء شركة
أمتشام ،فضال عن املدراء التنفيذيين للشركات ،واملحترفين في تقديم الخدمات
املالية  ،واملمارسين القانونيين ،والدبلوماسيين ،وأصحاب املشاريع واملتقاعدين.
• غرفة التجارة األمريكية لوكسمبورغ ()AMCHAMأمتشام لوكسمبورج هي غرفة
التجارة الدولية الناطقة باإلنكليزية بحكم األمر الواقع ،والتي تمثل أكثر من 370
شركة تتحدث اللغة اإلنجليزية تتحدث بشكل دولي .تقع في
6, rue Antoine de Saint-Exupery, L-1432 Luxembourg.
www.amcham.lu
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• جمعية البنوك والعاملين بهذا املجال  ،لوكسمبورغ
( )ABBLجمعية عمال املصارف في لوكسمبورغ.
وهي منظمة مهنية تمثل غالبية املصارف والوسطاء املاليين اآلخرين في
لوكسمبورغ .ويكمن هدفها في الدفاع عن املصالح املهنية ألعضائها وتعزيزها .تقع
في
•.Royal, L-2449 Luxembourg
www.abbl.lu
• جمعية منظمات األعمال الدولية التي تتحدث اإلنجليزية ()AIESBO
( )AMCHAMهي عضو مؤسس لجمعية منظمات األعمال الدولية الناطقة
باالنجليزية (إيسبو) .وسيعمل هذا الفريق غير الرسمي املكون من  12من
لكسمبورغ واملقيمين في املنطقة على تعزيز جدول أعمال مشترك للمجتمع
الدولي في لكسمبرغwww.officehousecapellen.org .
• جمعية (Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI
رابطة صناعة صندوق لوكسمبورغ ( )ALFIهي الرابطة الرئيسية لصناديق االستثمار
في لوكسمبورغ وتهتم بمراقبة التطورات العاملية في مجال الصناعة ،فضال عن
التغييرات القانونية والتنظيمية .وتقع في
12 rue Erasme, L-1468 Luxembourg
www.alfi.lu
• غرفة األعمال التجارية بنغالديش ،لوكسمبورغ
الغرفة التجارية ،مع التركيز على األنشطة التجارية الثنائية بين لكسمبورغ
وبنغالديش
www.banglachamber.org
• نادي جنوب أفريقيا لوكسمبورجملتقى املغتربين من جنوب أفريقيا  ،وغالبا ما
يستضيفون حفالت شواء ،واملعارض الحرفية األفريقية ،وبازار سنوي ،والحفالت
املوسيقية وغير املوسيقية .
• جمعية  - SWEAجمعية املرأة السويدية للتربية الثقافية التي تستهدف
السيدات السويديات في لوكسمبورغ.
www.luxemburg.swea.org
• مجموعة  Telstarالدولية للكشافة
مجموعة تيلستار الكشافة الدولية لوكسمبورغ هي مجموعة الكشفية للفتيان
الناطقين باللغة اإلنجليزية والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين  6وما فوق .تيلستار
ترحب باألطفال من جميع الجنسيات .تيلستار هي جزء من الكشافة البريطانية في
الخارج (www.telstar.lu .)BSO
• نادي  Vlaamseلوكسمبورغ ()VCL
نادي فالمز لوكسمبورغ هو مكان اجتماع للبلجيكيين الناطقين بالهولندية .وتنظم
الجمعية األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها من األنشطة،
مع إيالء اهتمام خاص للطابع الفلمندي.
• أصوات الدولية
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جوقة املجتمع في لوكسمبورغ مفتوحة لجميع البالغين من جميع مستويات
التدريب واملعارف املوسيقية الذين يتمتعون الغناء في مجموعة وأداء للجمهور.
البروفات يتم عملها في إيسل ISL
www.voicesinternational.lu
• نادي ويسكي لوكسمبورغ
تذوق الويسكي .تنظيم الزيارات والرحالت لعشاق الويسكي
العنوان البريدي
.2a rue de Christnach, L-7680 Waldbillig
www.whiskyclublux.com

 38.2وجمعيات األعمال والتشبيك

• جمعية األعمال األمريكية في لوكسمبورغ ( )ABALجمعية األعمال األمريكية
لوكسمبورغ ( )ABALهي األولى من منظمات األعمال األمريكية في لوكسمبورغ.
أنشئت في أوائل  1960sكمنتدى ملجتمع األعمال األمريكي منذ ذلك الحين نظمت
والئم الغداء في يوم االثنين األول من كل شهر للتواصل واالستماع ملتحدثين في
مجاالت مهمة  .في 2005
• جمعية (Confédération Luxembourgeoise du Commerce (CLC
تضم أكثر من  50منظمة مهنية تقوم بإخطار شركات لوكسمبورغ وتقديم
املشورة لها وتمثيلها .تقع في
5-7 rue Munster, L-2160 Luxembourg.
www.munster.lu

• نادي اإلقتصاد لوكسمبورغ
يجتمع اقتصاديون من لوكسمبورغ وكذلك من منطقة غريتير ،يعملون في
املجاالت املالية وصناديق االستثمار والتأمين والتجارة والصناعة واألنشطة
الحرفية والقطاعات األخرى ،على أساس منتظم ،من أجل تبادل وجهات النظر حول
املوضوعات الحالية واالتجاهات املتعلقة باقتصاد لكسمبورغ.
/http://economistclub.lu
• مؤسسة شبكة أوروبا
منظمة تسهل دمج وتطوير شركات لوكسمبورغ في أوروبا .تقع في
7 Rue Alcide de Gasperi, Luxembourg Kirchberg. www.eicluxembourg.lu
 اتحاد األعمال لوكسمبورغ • Fedilاتحاد يمثل األعمال التجارية والصناعية .يقع في
.rue Alcide de Gasperi, L-1013 Luxem- bourg
www.fedil.lu
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• (Fédération des Femmes Chefs d’Entreprises (FFCEL
إن جمعية السيدات الطهاة هي جمعية سيدات األعمال تشجع على خلق األعمال
أو تولي النساء لألعمال تقع في
BP 2045, L-1020 Luxembourg. www.ffcel.lu
• غرفة تجارة أيرلندا لكسمبورغ ()ILCC
جمعية األعمال تهدف إلى ربط األشخاص بالشركات عبر دوقية لوكسمبورغ الكبرى.
www.ilcc.lu
• جمعية رجال األعمال الهنود في لوكسمبورغ إبكل تروج لتنمية العالقات التجارية
واإلقتصادية واملالية والتعليمية والقانونية والعلمية والثقافية بين جمهورية الهند
ودوقية لوكسمبورغ الكبرى تقع في
45 route d’Arlon, L-8009 Strassen.
www.ibcl.lu
• غرفة التجارة البريطانية
منتدى يتحدث اإلنجليزية لالتصال والتواصل بين صناع القرار .تقع في
6 rue Antoine de Saint Exu- pery, L-1432 Luxembourg.
www.bcc.lu
• غداء عمل
يهدف لوكسمبورغ غداء عمل للمساعدة في تعزيز الشركات وجعل االتصاالت
التجارية ذات مغزى .وهو يجمع بين أعضاء مجتمع األعمال الناطق باإلنكليزية في
لكسمبرغ ويساعد على تعزيز شبكة من العالقات التجارية املتبادلة.
www.tbl.lu
• (Chambre de Commerce Luxembourg (CCL
غرفة التجارة في لوكسمبورغ هي نقاط التقاء الرئيسية لجميع رجال األعمال
املستقرين أو املستقبليين .تقع في
At 7 Rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.
www.cc.lu
• Chambre des Métiers
املؤسسة العامة تحمي مصالح الشركات في قطاعي التجارة والحرف وتدافع عنها.
تقع في
2 circuit de la Foire Internationale, L-1016 Luxembourg. www.cdm.lu
• Chambre Immobiliere du Grand-Duché de Luxembourg
تنظيم وكالء العقارات في لوكسمبورغ .تقع في
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7 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg
www.cigdl.lu
• الصين لوكسمبورغ غرفة التجارة  -تشينالوكس أسبل
جمعية األعمال الثنائیة غیر الربحیة من أجل تطویر وتعزیز فرص األعمال الجدیدة
واملصالح األوسع للتعاون التجاري الدولي بین الصین ولكسمبورغwww.chinalux.lu .
• اللجنة االستشارية لهيئات املحاسبة ( )CCABوهي لجنة تربط بين املؤسسات
التجارية والهيئات املحاسبية في لكسمبورغ وعبر أوروبا.
uk.org.ccab.www
• Cercle Munster
نادي لوكسمبورغ مفتوح لألعضاء الراعين من كال الجنسين وأي جنسية أخرى .وقد
أبرمت اتفاقات متبادلة مع نوادي مماثلة في الخارج .يقع في
5-7 rue Munster, L-2160 Luxembourg.
www.munster.lu
• جمعية Mumpreneurs Luxembourg asbl
ممبرينورس لوكسمبورغ هي شبكة من النساء الديناميكية مقرها في
لوكسمبورغ و الذين يتقاسمون روح املبادرة .وبصفتنا نساء ،وخاصة األمهات ،نفهم
ما هو التوفيق بين األسرة واملهنة.
www.mumpreneurs.lu
• جمعية (Nederlands Handelsforum asbl (NHF
تأسست نيديرالندس هاندلزفوروم ،في عام  ،1996وهي ناد للتواصل مع مجتمع
األعمال الناطق بالهولندية
www.nhf.lu
• الشبكة
.شبكة األعمال التجارية واملهنية الدولية للنساء
www.thenetwork.lu
• networking.lu
رابطة رواد األعمال الذين ينظمون اجتماعات عمل صافية شهرية .تقع في
304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.
نوبيلوكس Nobelux
الرابطة التجارية بين سوق بيلوكس (بلجيكا ولكسمبورغ) والبلدان الشمالية
(الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد) .تقع في
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• نادي  Rotaractلوكسمبورغ
نادي روتراكت لوكسمبورغ هو جزء من الروتاري الدولية التي تستهدف األشخاص
من عمر  18-30سنة .ينظم النادي مختلف الفعاليات الخيرية على مدار العامwww. .
rotaract.lu
• نادي روتاري لكسمبورغ
نادي روتاري لكسمبورغ يسعى لتحقيق أهداف منظمة الروتاري الدولية للزمالة بين
رجال األعمال واملساهمة في املجتمعwww.rotary.lu .
• معهد النزاهة املالية العاملية تيغفي (()TIGFI
منظمة غير ربحية ،مفتوحة العضوية والشراكات لجميع الهيئات داخل القطاع
املالي العاملي وخارجهwww.tigfi.org .
• الغرفة األوروبية الدولية لوكسمبورغ ()JCI / JCEL
جسي  /جسيل (إن غرفة جونيور لوكسمبورغ هي منظمة لرواد األعمال الشباب
وقادة األعمال الذين يهدفون إلى ااإلسهام في تقدم املجتمع العاملي من خالل
منح الشباب الفرصة لتطوير مهاراتهم القيادية www.jcluxembourg.com .
• لتز غو لوكال lët’z go localلتز غو لوكال هو مجتمع هدفه زيادة وضوح املنتجات
املحلية والتصميم والخدمات من خالل تقديم منصة حيث يمكن للمستهلكين
التعرف واإلطالع عليها.
www.letzgolocal.lu
• رابطة نادي األعمال التجارية في لوكسمبورغ  -بولندا ()LPBC
توفر منبرا لتبادل املعلومات لألعضاء الناطقين باللغتين البولندية واإلنكليزية في
مجتمع األعمال في لكسمبورغ ،وتمثل مصالح البولنديين الذين يعملون في
لوكسمبورغlpbc.lu .
• مجلس األعمال لوكسمبورغ البرازيل ()LBBC
منصة التجارة املخصصة لتوسيع وتعزيز العالقات التجارية بين لوكسمبورغ والبرازيل
ألعضائها وتسهيل وصول الشركات البرازيلية السليمة إلى األسواق ورأس املال
والخبرات املتاحة في لوكسمبورغ.
www.luxbrazil.lu
• نادي سلوفينيا لوكسمبورغ لألعمالLSBC
منظمة غير ربحية غير حكومية ذات مقعد مسجل في لكسمبورغ ،والتي تمكن
أصحاب املشاريع وأفكارهم التجارية املبتكرة  ,شبكة أعمال ذكية ومرنة وعالية
الكفاءة.
• كازينو لوكسمبورغ  -منتدى للفن املعاصر
كازينو لوكسمبورغ  -منتدى الفن املعاصرKevin Miihlenتحت إشراف فني من
ينظم املعارض الفنية من الفنون اليومية  ،ويسلط الضوءعلى تنوع وتعقيد
املناهج الحالية .البرمجة الدولية بحزم وتقدم ملحة عامة عن الفن املعاصر من
خالل التركيز في البناء بشكل رئيسي على جيل الشباب من الفنانين .وتستكمل
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املعارض من قبل برنامج متنوع من الجوالت املوضوعية و مصحوبة بمرشدين،
إنفو الب كازينو  InfoLabواملناقشات واالجتماعات مع موسيقى معاصرة .مع
لوكسمبورغ في الوقت الحالي لديها املركز الوحيد املتخصص في الفن املعاصر
.املفتوح للمكتبة العامة
كازينو لوكسمبورغ
41 ,rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
فاكس )+352( 22 50 45 :

هاتف )+352( 22 95 95 :

www.casino-luxembourg.lu
• مركز neimënster – Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
تم تدشينه في مايو  2004بعد عشر سنوات من أعمال الترميم  ,ويقع في قلب
املدينة القديمة على خط سير رحالت املصنف ضمن التراث العاملي لليونسكو.
تأسس كدير بينديكتي في عام  ،1606ثم معقل عسكري،وفي وقت الحق كسجن،
وقد تم تجديد  neimënsterوفتحه للجمهور كمركز ثقافي ومركز للمؤتمرات .ويضم
 13000متر مربع  ،ويتم تنظيم حوالي  700حدث به في كل عام في وهو مفتوح
للجميع و يتطلع إلى أن يكون مكانا للتبادل.
يستضيف مركز الحفالت املوسيقية والعروض واملعارض وكذلك الندوات والفعاليات
التجارية .في «أحداث ،الضيافة واالجتماعات» قسم يقدم حلوال مصممة خصيصا
و هي مطابقة لل»الوثيقة الخضراء» التي وضعها .املركز ,مع املدرج الخاص به،
الدير ،واملساحات متعددة الوظائف ،والغرف املقببة القديمة التي تتبع له ،وحديقة
عصرية  ،غرف اجتماعات كبيرة وووحدات صغيرة مع مرافق الوسائط املتعددة،
وكذلك الفناء داخلي neimënster ،هو املكان املثالي ل األحداث بجميع أنواعها
ويقدم الصيغ األكثر فعالية للعمل والترفيه.
neimënster
الهاتف 28, rue MünsterL-2160 Luxembourg-Grund (+352) 26 20 52 – 1:
فاكس (+352) 26 20 19 80 :
بريد إلكتروني contact@neimenster.lu:
www.neimenster.lu

38.3

املؤسسات الثقافية

• معرض الفنون نفق آم Am Tunnel
يوفر معرض الفنون «نفق آم“ لبنك Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
لوكسمبورغ بيئة فريدة ملجموعة من مقتنيات البنك للفن املعاصر الذي يضم
أعماال من قبل حوالي  100فنان يعيشون في الدوقية الكبرى .وهناك مجموعة
دائمة من الصور الفوتوغرافية من إدوارد ستيتشن ،باإلضافة إلى معارض متنقلة
منتظمة للفنانين املشهورين ،مما يعزز التنوع الثقافي ملعرض الفن في
لوكسمبورغ األكثر غرابة ،والذي يقع على بعد  50قدما تحت األرض.
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Am Tunnel
16 rue Zitha, L-2954 Luxembourg
Phone: (+352) 4015-5900, Fax: (+352) 4015-5904
www.Bcee.lu
• متحف البنك
يقع متحف البنك ،الفريد من نوعه في لوكسمبورج ،في غرفة الصرافة الفسيحة
سابقا في املكتب الرئيسي لبنك الدولة واالدخار (Banque et Caisse d’Epargne de
 ) l’Etatإن متحف البنك ،الذي يستفيد من التعليم والتسلية ،يعيد أكثر من  150عاما
من التجارب املصرفية واإلبتكار في لوكسمبورغ.
Bank Museum
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat 1, Place de Metz, L-1930 Luxembourg
هاتف 39 46 40 )+352( , :فاكس(+352) 4015-2450:
www.bcee.lu
• الفضاء الثقافي CarréRotondes
يقع الفضاء الثقافي كاريروتوندس على املوقع السابق لشركة اإلنتاج الصناعي
بول وورث في حي هوليريش في مدينة لوكسمبورغ .هذا اإلعداد الحضري غير
العادي ,يستضيف منذ سبتمبر  2008الفضاءالثقافي ,واإلبداع الفني متعدد
التخصصات .إن البنية اإلنتقالية التي تغطي العديد من املبادرات التي ولدت في
عام  2007عندما كانت لوكسبورغ هي عاصمة الثقافة األوروبية ،وكاريروتوندس
ينبئ بمفهوم مستقبل الفضاء الثقافي الذي سيفتتح في منتصف عام .2015
بدعم من وزارة الثقافة ومدينة لكسمبورغ
كاريروتوندس يقدم كل عام ما يقرب من  500حدث .
CarréRotondes
1, rue de l’Aciérie, L-1112 Luxembourg-Hollerich
هاتف  )+352(20 20 62 :فاكس (+352) 26 62 20 07:
www.rotondes.lu
• متحف Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg
لالحتفال بألفية مدينة لوكسمبورغ ،تم بناء املسرح بين عامي  1960و  ،1964وفقا
لخطط املهندس املعماري الباريسي آالن بوربونيس .ومنذ أيلول  /سبتمبر ،2003
أعيد افتتاح املسرح الكبير بعد توسيع املبنى وتجديده ومرافقه التقنية .يضم
املسرح غرفتين :القاعة الرئيسية ( 943مقعدا) واالستوديو (صندوق أسود قابل
للتكيف يتراوح بين  100و  400مقعد) .ويقدم املسرح ،واألوبرا والرقص.
GRAND THEATRE - de la Ville de Luxembourg 1, rond-point Schuman,
L-2525 Luxembourg Phone: (+352) 47 96 39 00, Fax: (+352) 46 57 77
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www.theatres.lu
• متحف تاريخ مدينة لوكسمبورغ
يقع متحف التاريخ ملدينة لوكسمبورغ داخل مجموعة من أربع مساكن نبيلة أعيد
بناؤها ،ويعكس التطور الحضري واملعماري للمدينة منذ إنشائها في القرن العاشر
حتى يومنا هذا .و يوفر للزائر نظرة ثاقبة على الحياة اليومية للسكان .يتيح بنك
البيانات ذو التقنية العالية واملتقدمة للزائر تصفح املتحف «حسب الطلب“.
متحف التاريخ ملدينة لوكسمبورغ
Luxembourg City History Museum
14, rue St-Esprit, L-2090 Luxembourg
هاتف  )+352( 47 17 07 :فاكس(+352) 4796-4500:
www.mhvl.lu
لوكسيكســبو ( - )Luxexpoمعــرض ومركــز التجــارة منصــة لالجتماعــات والترويــج،
والعمــل مــن أجــل األعمــال التجاريــة ،ومهمــة لوكسيكســبو هــو أن تكــون نافــذة متجــر
القتصــاد دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى واملنطقــة الكبــرى املحيطــة بهــا .ويســتوعب
معــرض لوكسيكســبو مجموعــة مــن األحــداث أوســع بكثيــر مــن العــروض التجاريــة
والعــروض دون أن يفقدنــا أبــدا روحنــا األساســية املتمثلــة فــي التميــز فــي الخدمــة.
Luxexpo
10, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg
هاتف +352 43 99 1:
فاكس +352 43 99 315:
www.luxexpo.lu
• النصب التذكاري للترحيلخالل االحتالل النازي لكسمبرغ (مايو 1940
 سبتمبر  ،)1944كانت محطة القطار في هوليريش واحدة من مواقع التجميعالرئيسية ونقاط املغادرة لشبان لوكسمبورغ الذين أجبروا على االنضمام إلى خدمة
العمل األملانية («راد») والخدمة العسكرية األملانية .وعالوة على ذلك ،تم ترحيل
اآلالف من سياسيي لوكسمبورج املعارضين من هوليريش.
وتم تحميل جزء من اليهود الذين كانوا يعيشون في لوكسمبورغ في القطارات
على بعد بضعة مئات من األمتار من هذه النقطة ،وتم تهجيرهم إلى مخيمات
غيتو أو معسكرات املوت .اليوم ،محطة القطار في هوليريش مكرسة ألهالي
لكسمبورغ ،الذين أجبروا على دخول الجيش األملاني ،وكذلك ألولئك الذين تم
ترحيلهم وإلى الضحايا اليهود من النظام النازي .وهي موجودة حيث يوجد « Centre
 ،» de Documentation et de Recherche sur l’Enrôlement forcéو تقيم لجنة
«  » Comité directeur pour le souvenir de l’Enrôlement forcéو مؤسسة « Fondation
 » du Mémorial de la Déportationتكريما لذكرى ضحايا النظام النازي ،وتستضيف
محطة القطار هوليريش متحف تعليمي وتفاعلي متاح للجمهور.
النصب التذكاري للترحيل
3A, rue de la Déportation,L-1415 Luxembourg
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الهاتف2487-3043 )+352( ,:ا

لفاكس(+352) 2478-8191:

 secretariat@cdref.etat.luالبريد اإللكتروني :
• مكتبة Findit.lu
 Findit.luهي أكبر مكتبة رقمية في لوكسمبورغ تركز تماما على املحتوى الرقمي
وقد أصبح  findit.luفي عرش سنوات من عمره عامال رئيسيا يف تطوير مجتمع
املعرفة ،الذي يخدم األوساط األكاديمية والبحوث وعامة الناس .ومنذ عام ،2005
توجد سياسة وطنية للنفاذ ،فضال عن االستثمار املستدام في املحتوى ،واألوجه،
واألدوات اإلدارية .وتتمحور املفاوضات حول اإلدارة الجماعية والترخيص في املكتبة
الوطنية ،التي تدير خدمات تكنولوجيا املعلومات أيضا برامجها الثابتة والبرمجيات.
العرض الحالي (أغسطس  )2014من مكتبة  findit.luيتكون من 50.000كتاب
إلكتروني ،و  88.000كتاب علمي ،وأكثر من  350قاعدة بيانات متخصصة وأوراق
مرجعية باللغات اإلنجليزية والفرنسية واألملانية.
Findit.lu
31, boulevard Konrad Adenauer, L- 1115 Luxembourg
www.findit.lu
• املكتبة الوطنية
( )BNL, Bibliothèque Nationale de Luxembourgتقع في الكلية اليسوعية
املستعادة منذ عام  ،1973و تفتخر باحتوائها على مجموعة من  80،000من الكتب
اإللكترونية وأكثر من  1.5مليون من السجالت املادية وعلى رأس ذلك قسم من
الكنوز األدبية والفنية.
املكتبة الوطنية هي الوصي على التراث الوطني املطبوع للوكسمبورغ .وتجمع
املكتبة جميع املنشورات املطبوعة أو التي تم تحريرها في لكسمبورغ والحصول
على منشورات تشير إلى لكسمبورغ أو تأليف مواطن من لوكسمبورغ.
املكتبة هي أيضا املكتبة العلمية األكثر شموال في البالد :من حيث املوسوعية،
وهذا يعني أنها تحتوي جميع التخصصات مع التركيز على العلوم االجتماعية
واالقتصاد والقانون.
املكتبة الوطنية
Bibliothèque Nationale de Luxembourg
Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg 73
فاكس1 55 97 22 )+352( :
هاتف72 56 47 )+352( ,:
lu.bnl.www
• املركز الوطني السمعي البصري
()CNA, Centre National de l’Audiovisuel
املركز الوطني السمعي البصري ناك ( )NACهي مؤسسة ثقافية أنشئت في عام
 1989ووضعت تحت سلطة وزارة الثقافة .وتتمثل مهمتها في حفظ وتعزيز وترويج
التراث السمعي البصري والتصوير في لكسمبورغ.
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منذ أواخر عام  ،2007انتقل املركز إلى مكان جديد،و أصبح ناك على حد سواء
مساحة للعرض واالكتشاف ،مكان لألفالم الوثائقية ( )CinéStarlightوثيقة التشاور
(وسائل اإلعالم) ،ولكن كمركز متخصص يضم املحفوظات ،استوديوهات (لقطات
للمركز) ومختبرات للتصوير الفوتوغرافي.
املركز الوطني للسمعي البصري
Centre National de l’Audiovisuel
1b rue du Centenaire L-3475 Dudelange
هاتف  )+352( 55 06 52 :فاكس(+352) 52 24 24 1:
lu.public.cna.www
• مركز األدب الوطني
()CNL, Centre national de littérature
املعهد الوطني للعلم والثقافة هو معهد علمي ،مركز السترجاع األدب في
لوكسمبورغ،والذي أصبح ،مع العديد من الفرص للقاء األنشطة االجتماعية والثقافية
الحقيقية حول الكتب والقراءة.
ويقوم املعهد الوطني للعلم والثقافة ( )CNLباألبحاث ،وتجميع شواهد في مكان
واحد (مخطوطات ومواد مطبوعة) ألدب لوكسيمبورغ بعد عام  ،1815فضال عن
الوثائق املتعلقة بتاريخ وتأثير هذه املؤلفات ،وتحافظ على قيمة العلماء والعامة.

• متحف الفن الحديث الدوق الكبير جان
( )MUDAM, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jeanمتحف مودام هو متحف مخصص
للفن املعاصر في لوكسمبورغ ،ويسعى جاهدًا إلى أن يكون منتبه إلى كل
الضوابط ومفتوح على كل العالم .وتعكس مجموعة مقتنياته وبرامجه االتجاهات
الفنية الحالية ويقدر املتحف نشوء ممارسات فنية جديدة على الصعيدين الوطني
والدولي.
Mudam Luxembourg
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
3, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg-Kirchberg
Phone: (+352) 45 37 85 1
Fax: (+352) 45 37 85 400
www.mudam.lu
• متحف Musée Dräi Eechelen
يقع متحف دراي إيتشلين (الحصن ,التاريخ  ,الهويات )  ،في املبنى الذي تم
استعادته في فورت ثونجن وهو مبنى تاريخي غير عادي .ويوضح املعرض الدائم
حقب مختلفة من الحصن في كل من الكازمات فضال عن تأثيره على تاريخ البالد.
تبدأ الجولة في العصور الوسطى مع االستيالء على مدينة لوكسمبورغ من قبل
البورونديين في  ،1443وينتهي مع بناء جسر أدولف في عام  .1903أكثر من  600من
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األشياء والوثائق األصلية ،والكثير منها لم تكن أبدا كما هو موضح من قبل ،تسليط
الضوء على مجموعات متنوعة.
غرفة خاصة تضم مجموعة مختارة من الصور التاريخية التي تقدم القلعة مباشرة
قبل وبعد أن تم تجريفها .ويشكل تاريخ بناء املتحف في حد ذاته عنصرا هاما من
عناصر املعرض الدائم .ومع صاالت العرض واملناجم األرضية املثيرة لإلعجاب،
فإنها تتطابق إلى حد كبير مع الحالة األصلية للمرحلة األخيرة من توسعها في
.1836/1837
Musée Dräi Eechelen
5, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg
Phone: (+352) 26 43 35
Fax: (+352) 26 43 35 99
www.m3e.lu
• املحفوظات الوطنية
()ANL, Archives Nationales de Luxembourg
تشكل املحفوظات الوطنية لكسمبرغ (أنلوكس) الذاكرة التاريخية لدوقية
لوكسمبورغ الكبرى .وفي الواقع ،فإن املصادر التاريخية تبقى شاهدا على املاضي
السياسي والديني والثقافي واالجتماعي واالقتصادي لكسمبرغ
Archives Nationales de Luxembourg
Post Box 6 L-2010 Luxembourg
الهاتف 92 46 47 )+352( ,:الفاكس(+352) 2478 66 60:
www.anlux.lu
وقد استضاف مجمع  D’Coque indourالرياضي عددا من الشخصيات البارزة بما
في ذلك الداالي الما والتون جون .كما استضاف مؤخرا كأس العالم.في املبارزة
خالل األلعاب  2013للدول الصغيرة في أوروبا ( )GSSEفي لوكسمبورغ ،كرة السلة،
الكرة الطائرة ،تنس الطاولة ،والسباحة (الرياضة) في مختلف املرافق الرياضية في
. d’Coque
• فيلهارموني �Philharmonie – Salle de concerts Grande-Duchesse José
phine-Charlotte
افتتحت في يونيو  2005قاعة دوقة جوزفين شارلوت أو فيلهارموني تم تصميمها
من قبل املهندس املعماري الفرنسي كريستيان دي بورتزامبارك و أكوستيكيان
ألبرت شو.
يقع في قلب أوروبا في لوكسيمبورغ في كيرشبيرغ ،فيلهارموني ليس فقط
موطنا ألوركسترا لوكسمبورغ الفلهارمونية (أوبل) ،ولكن أيضا يستضيف الفرق
املوسيقية األخرى املعروفة عامليا والعازفون املنفردون وفرق موسيقى غرفة
الطليعة.
في السنوات األخيرة ،أصبحت الفيلهارمونية «معبد املوسيقى الكالسيكية» ،ليس
فقط للعاصمة واملقاطعة ،ولكن أيضا للمنطقة الكبرى.
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Philharmonie Luxembourg
1, place de l’Europe, L-1499 Luxembourg
الهاتف990 – )+352( 26 02 27 :الفاكس (+352) 26 02 27 – 1:
www.philharmonie.lu
• متحف البريد واالتصاالت
وهو يعكس تاريخ البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية في لكسمبورغ .وتتيح
مجموعة واسعة من الوثائق التاريخية ،والوثائق القديمة ،والعالمات البريدية،
وامليداليات والصور ،رؤية مثيرة لالهتمام لألهمية االجتماعية للبريد والتقدم
التكنولوجي لالتصاالت السلكية والالسلكية .وعالوة على ذلك ،يمتلك املتحف
مجموعة رائعة من الطوابع.
متحف البريد واالتصاالت
Post and Telecommunication Museum Coin Place de la Gare, Rue d’Epernay
L-1015 Luxembourg
فاكس )+352(40 88 72 56 :

(55 72 88 40 )+352الهاتف :
www.postmusee.lu

• روتوندس Rotondes
ويتكون هذا املوقع االستثنائي من اثنين من بيوت املحركات القديمة على محطة
لوكسمبورغ .وتستضيف روتوندیس عروض في مجاالت الفنون والمھارات املعاصرة
والفنون املرئیة ،فضال عن مجموعة کبیرة من املشاریع وورش العمل التشارکیة
لجمیع األعمار.

Centre national de littérature
2, rue Emmanuel Servais, L-7565 Mersch
الهاتف)+352( 32 70 90 :

الفاكس(+352) 32 69 55 1:

www.cnl.public.lu
• املتحف الوطني للتاريخ والفن
MNHA, Musée National d’Histoire et d’Art
املتحف الوطني للتاريخ والفن  ,املوجود في سوق السمك وقد خضع السوق
لتمديد كبير وتجديد .وقد تم منح ثالثة طوابق كل واحد منها  700متر مربع ,
جميعها نحتت في الصخور التي يمكن رؤيتها من خالل الجدران الزجاجية .وتستخدم
صاالت العرض الجديدة تحت األرض لعرض املجموعات األثرية الهامة جدا للمتحف.
كما يضم املبنى القديم ،الذي تم تحويله بشكل كبير ،الفنون الجميلة ،ومقتنيات
من القرون الوسطى ،والقطع النقدية وامليداليات وقسم األسلحة والحصون .ال تزال
الفنون الزخرفية تظهر في املنازل األبرشية في القرنين السابع عشر والثامن عشر
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في شارع ويلثيم.
Musée National d’Histoire et d’Art
Marché-aux-Poissons, L- 2345 Luxembourg
Phone: (+352) 47 93 30 - 1, Fax: (+352) 47 93 30 - 271
www.mnha.lu
• املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي
املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي هو متحف عائلي في قلب مدينة لوكسيمبوغ،
في منطقة غرند آند هاياليتس ( „ ) manويظهر التنمية البشرية وتأثيرها على
الطبيعة في مختلف الغرف املخصصة للتطور والبيئة والجيولوجيا .ويقوم نظام
تفاعلي متعدد الوسائط وقواعد البيانات بتوصيل الزائر باملعلومات عن املناظر
الطبيعية املحلية وأنواع الحيوانات والنباتات
Musée national d’histoire naturelle
25, rue Münster, L-2160 Luxembourg
هاتف 40-309 22 46 )+352( :فاكس (+352) 46 22 40-1:
www.mnhn.lu
• املركز الوطني للرياضة والثقافة D’Coque
املركز الوطني للرياضة والثقافة ،املعروف باسم  ، D’Coqueهو الساحة الداخلية
في كيرشبرغ (جزء من مدينة لوكسمبورغ) في جنوب لوكسمبورغ.
وقد بدأ بناء املركز الرياضي كإضافة إلى حوض السباحة األوملبي الذي بني بالفعل،
في نهاية التسعينيات.
ويعد دوك هو أكبر مكان رياضي في لوكسمبورغ ،حيث أنه قادر على استيعاب
 8،300شخص .كما أنه يستضيف املعارض التجارية واألحداث الرياضية الداخلية ،بما
في ذلك كرة السلة وكرة اليد والجمباز واملصارعة.

 38.4الصحة والرياضة
 38.4.1الغولف و ميني جولف في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ لديها مالعب الغولف الجميلة ،وتقع على بعد كيلومترات من بعضها
البعض وهذا يجعل لوكسمبورغ الوجهة املثالية لقضاء عطالت الغولف :ومع ان
مسافات السفر بين مالعب الغولف قصيرة إال أن لديها دورات مختلفة بشكل
مذهل .تقدم نوادي الغولف نفسها طيفا بين  3بار أو 4بار أو  5بار .باإلضافة إلى ذلك،
تنتشر العديد من تضاريس الغولف املصغر في جميع أنحاء البالد .بين الخام ،ومصائد
الرمل ومخاطر املياه ،وهذه املمرات توفر لك كل من العقبات والتشويق .بعض
نوادي الغولف تنظم بواسطة دورات الغولف للهواة ويمكن أن توفر األندية من قبل
املؤسسة.
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:Golf and Country Club Christnach
,Am Lahr, L-7641 Christnach
 الهاتف: 83 83 87 )+352(
lu.golfclubchristnach.www
: Clervaux غولف
Mecherwee, L-9748 Eselborn / Clervaux (+352) 92 93 95 : هاتف
www.golfclervaux.lu
: Grand Ducal Senningerberg نادي غولف
1 ,Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
(+352) 34 00 90 1: هاتف
www.gcgd.lu
: du Luxembourg Junglinster غولف
Domaine de Belenhaff L-6141 Junglister
(+352) 78 00 68 1: الهاتف
www.golfdeluxembourg.lu

: Eischen-Gaichel غولف
Rue d’Eischen, L-8469 Gaichel
(+352) 39 71 08 : الهاتف
www.golfgaichel.com
نادي كيكوكا كانتري كاناش
Scheierhaff
L-5412 Canach
Phone: (+352) 26 35 41
www.kikuaka.lu
573

• روتندس Rotondes
Place des Rotondes, L-2448 Luxembourg
B.P. 2470, L-1024 Luxembourg
www.rotondes.luالهاتف (+352) 26 62 20 07 :
• مسرح Théâtre des Capucins
من  1623إلى  1795كانت مباني مسرح الكبوشين الحالي تضم دير الكبوشيين.
وبعد أن تم االستيالء على قوات الثورة الفرنسية في الدير كان يستخدم كمخزن
لألسلحة وتخزين املواد الغذائية وكمخبز.في عام  ،1867تم نقل املبنى إلى البلدية.
بين  1869و  ،1964كانت الكنيسة القديمة للدير بمثابة املسرح البلدي.بعد التجديد
الكامل ،يعرض مسرح الكبوشيون منتجاته الخاصة والعاملية .وقد افتتح في عام
 1985ولديه  269مقعدا.
Théâtre des Capucins
9 place du Théâtre, L-2613 Luxembourg
هاتف 465065 )+352( ,:فاكس (+352) 4796-4054:
www.theatres.lu
• متحــف التــرام والحافالتقــد تــم افتتاحــه فــي منطقــة هوليــرش فــي عــام
 .1991ويمكــن للزائــر مشــاهدة معــارض مثــل العربــات التاريخيــة التــي تجرهــا
الخيــول وعربــات التــرام القديمــة ونمــاذج مــن الحافــات وكذلــك الــزي الرســمي
التاريخــي .وتوضــح العديــد مــن الصــور توثــق تطــور نقــل املدينــة منــذ عــام .1875
متحف الترام والحافالت
Tram and Bus Museum
63 ,rue Bouillon, L-1248 Luxembourg
هاتف 09 92 29 )+352( , :فاكس (+352) 4796-2385:
www.autobus.lu
• فيال فوبان – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg
فــي  1أيــار  /مايــو  ،2010أعيــد فتــح متحــف فيــا فوبــان  -متحف الفنون في لكســمبورغ
للجمهور بعد خمس ســنوات من أعمال التجديد والتوســيع .تم تصميم املتحف الجديد
ليعكس خصوصية مجموعته من اللوحات التي تم الحصول عليها أصال من قبل جامعي
هــذه املقتنيــات األثريــاء مــن القطــاع الخــاص فــي القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر.
يقــع مجمــع املتحــف فــي حديقــة مصممــة مــن قبــل املهنــدس املعمــاري الفرنســي
إدوارد أندريــه ،أحــد رواد تخطيــط املناظــر الطبيعيــة فــي وقتــه.
Villa Vauban
الهاتف 18 ,avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg (+352) 4796-4900:
www.villavauban.lu
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 حمامات السباحة و املنتجعات38.4.2
، تمتع بالعديد من حمامات السباحة،فيما اذا كان الجو ماطرًا أو الطقس أقل جماال
. في دوقية لوكسمبورغ الكبرى،الداخلية أو في الهواء الطلق
 من بين أجمل حمامات السباحة،ملشاركة أفراح السباحة مع أطفالك أو أصدقائك
: هي
• Centre de Relaxation Aquatique “Badanstalt”: www.vdl.lu
• Swimming Pool Luxembourg-Bonnevoie: www.vdl.lu
• Les Thermes at Strassen : www.lesthermes.net
• Centre National Sportif et Culturel d’Coque:
www.coque.lu
• Pidal at Walferdange: www.Pidal.lu
• Mondorf Domaine Thermal: www.Mondorf.lu
• Escher Schwemm – Les Bains du Parc: www.Esch.lu
• Centre National « An der Schwemm » at Bettembourg:
www.an-der-schwemm.lu
• Centre Aquatique de Mersch Krounebierg:
www.krounebierg.lu
• Centre Aquatique « Aquanatour » at Hosingen:
www.aquanatour.lu
• PIKO- Swimming Pool Kordall Rodange : www.piko.lu
• Swimming Pool Beaufort: www.campingplage.lu
• Syrdall Schwemm at Niederanven:
www.syrdall-schwemm.lu
• Den Nordpool at Colmar-Berg: www.nordpool.lu

 التنس38.4.3
 مايو14 ) فيFédération Luxembourgeoise de Tennis)” FLT“ وقد تم تأسيس إتحاد
. ناديا منتسبا54  ولديه اآلن1946
Fedération Luxembourgeoise de Tennis
Boulevard Hubert Clément, L-4064 Esch-sur-Alzette (+352) 57 44 701: الهاتف
lu.flt.www
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 38.4.4جوالت بالدراجات وجوالت دراجات في الجبال
تقدم لوكسمبورغ مجموعة واسعة من طرق ركوب الدراجات ومسارات ركوب
الدراجات .وقد تم تعبيدها كلها وبالتالي فهي مناسبة للمالحة مع الدراجات
اإللكترونية أيضا .وهناك الكثير من املؤسسات في لوكسمبورغ تقدم عروض
استئجار للدراجات .اكتشف أيضا جوالت الدراجة املوضعية عبر الكروم ،واآلثار الرومانية
واملناظر البانورامية .لوكسمبورغ تعد شبكة محددة من مسارات الدراجات الجبلية
بطول إجمالي أكثر من  500كم .هذه الطرق الترابية وممرات تختلف في صعوبتها
من السهل إلى الصعب جدا .تأخذ راكب الدراجة الجبلية من خالل الغابات واألحراش،
طرق الدراجات الجبلية لديها إشارة محددة تميزها عن الطرق املحددة للدراجات
الكالسيكية
مركز غولف : Kockelscheuer
18 route de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer
الهاتف (+352) 26 48 08 74:
www.luxgolfcenter.com
ميني إيزي غولف : Mini-Easy-Golf
26 ,avenue des Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains
الهاتف (+352) 23 66 75 75:
www.mondorf.info
ميني غولف بريدورف : Minigolf Berdorf
5 ,Am Maartbesch, L-6552 Berdorf
الهاتف (+352) 79 06 42:
www.minigolf-berdorf.lu
ميني غولغ كليرفاوكس : Minigolf Clervaux
42 ,Klatzewee, L- 9714 Clervaux
الهاتف (+352) 92 00 72:
ميني غولغ كونسدورف :Minigolf Consdorf
33 ,rue Burgkapp, L-6211 Consdorf
الهاتف (+352) 79 02 71:
www.campconsdorf.lu
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: Minigolf Echternach ميني غولف إيكترناك
Centre récréatif Echternach
(+352) 72 86 60: الهاتف
:Minigolf Fuussekaul ميني غولف فوسسكاول
4 ,Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid
(+352) 26 88 88: الهاتف
www.fuussekaul.lu
:Minigolf Luxembourg ميني غولف لوكسمبورغ
Vallée de la Pétrusse, Luxembourg ville
(+352) 22 85 30: الهاتف
:Minigolf Remich ميني غولف ريمخ
Quai de la Moselle, L-5333 Remich
(+352) 23 66 93 63: الهاتف
:Minigolf Vianden ميني غولف فيندن
42 ,Rue Victor Hugo, L-9414 Vianden
(+352) 83 48 88: الهاتف
 حدائق املغامرات في لوكسمبورغ.تحت إشراف مهني ألقصى قدر من السالمة
.تقدم دورات ملستويات مختلفة من الصعوبة
Adventure Island • جزيرة املغامرات
)+352 (26 27 66 400 :  هاتفChemin vers Rodenhof, L-6479 Echternach
www.youthhostels.lu
Park Heiderscheid • مغامرة بارك هايدرشايد
Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid
(+352) 41 85 48 80 : هاتف
www.klammschoul.lu
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• مغامرة بارك الغابات الهندية Adventure Park Indian Forest
,Bildchensbësch, Vianden
هاتف (+352)83 42 57 1 :
www.vianden-info.lu
• التسلق في نزل الشباب
هاتف Chemin vers Rodenhof, L-6479 Echternach (+352) 72 01 58 :
www.youthhostels.lu
• تسلق جدار d’Coque
هاتف 2 ,rue Léon Hengen, L-1745 Luxembourg City (+352) 43 60 60 777 :
www.coque.lu
• مركز ماماوت  Mamm’outللرياضة الخارجية
1 ,Beim Steebroch, L-9570 Merkholtz
هاتف (+352) 49 52 61 06 2 :
www.mammout.be
• بارك Parc Le’h Adventures Dudelange
Rue de la Forêt, L-3471 Dudelange
هاتف (+352) 621 50 00 02 :
www.aventure.lu
• تسلق صخرة بيردورف Berdorf
Wanterbach, Berdorf
هاتف (+352) 24 78 68 00 :
www.emwelt.lu

 38.4.5مسارات نورديك  Nordicللمشي
تنتشر العديد من املسارات الدائرية الجميلة بشكل استثنائي في جميع أنحاء
البالد وتمر من خالل مناظر الطبيعية تخطف األنفاس .مسارات املشي ليس فقط
عبر لوكسمبورغ .بعض تمتد أبعد من ذلك ،مسارات املشي عبر الحدود الرائعة
داخل الحدائق الطبيعية في لوكسمبورغ .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمتجولون
اإلختيار بين مسارات املشي ملسافات طويلة تمتد لـ  40كم أو  50كم أو  60كم
عبر مواقع سياحية مختلفة أو مشاهد طبيعية) وإمكانية املبيت على الطريق (.
خرائط املشي املختلفة تصنف مسارات املشي حسب املنطقة او حسب موضوع
املسار .
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تقدم لوكسمبورغ خمس حدائق للمشي ملسافات طويلة مخصصة خصيصا
ألسلوب املشي الشهير .أصبح املشي الشمالي واحدة من الرياضات األكثر
شعبية بين أوروبا  -مسافر ،فلماذا ال تكتشف الطبيعة في نفس الوقت أيضا؟ أكثر
من  18مسار للمشي الشمالي ( نورديك) والكنغ في جميع أنحاء لوكسمبورغ
تتميز باأللوان :األزرق واألحمر واألسود
 تتراوح من السهل (قصيرة ومستوية) صعبة (طويلة وبها تالل) .عليك بأخذ عصياملشي للبدء باملشي الحماسي من خالل الطبيعة التي لم تمسسها يد اإلنسان.
دوقية لوكسمبورغ الكبرى تقدم للمتحمسين للمشي الشمالي  16دائرة مختلفة
يتم تجميع هذه الدوائر في خمس حدائق:
•Nordic Walking Parc Klierfdall
•Nordic Walking Parc Ourdall
•Nordic Walking Parc Mëllerdal
•Nordic Walking Parc Miselerland

 38.4.6مغامرات باركس و كليمينغ
للباحثين عن اإلثارة ،لوكسمبورغ تقدم سلسلة من حدائق املغامرة ،وتسلق
الجدران ودورات الحبل .الحبال بالطبع هو نشاط لجميع أفراد األسرة ،وحتى لصغار
السن .املتسلقين يمرون من شجرة إلى شجرة ومن  ،والتسلل جنبا إلى جنب مع
منصات مختلفة باستخدام الحبال واملعدات في الهواء الطلق .التسلق إما على
الجدران الداخلية أو في الطبيعة ،وهو دائما

 38.4.7الرياضات املائية

مع الكثير من البحيرات واألنهار ،لوكسمبورغ تبدو سلفا تقريبا كمكان ملمارسة
الرياضة املائية .العديد من األنهار مناسبة للتجديف ويعد نهر لوكسمبورغ الكبير،
وهو موسيل ،موقعا مثاليا ملحاولة تجربة دروس التزلج على املاء أو البدء في
التنزه .تجارب مذهلة ولكنها حقيقية ،وهناك أيضا مكان ملمارسة الغوص في
لوكسمبورغ.
يوجد العديد من مؤسسات تأجير الدراجات الجبلية ليوم أو أسبوع .ركوب الدراجات
الجبلية  -بالتأكيد وسيلة مثيرة الكتشاف لوكسمبورغ بعيدا عن املسارات
املعروفة www.pistescyclables.lu
www.velospisten.lu www.bikemap.net www.veloh.lu www.biketours.lu
• ”Horse-riding “Parc Naturel de la Haute-Sûre
15, route de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
الهاتف (+352) 89 93 31 1:
www.naturpark-sure.lu
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Ice skating rink 87, Grand-Rue •
L-6310 Beaufort
(+352) 83 60 99 302: الهاتف
www.patinoire-beaufort.lu
Indoor ice skating rink •
Kockelscheuer
42, route de Bettembourg
L-1899 Kockelscheuer
(+352) 46 74 65: الهاتف
Karting track Mondercange •
Rue de Limpach
L-3932 Mondercange
(+352) 37 90 01: الهاتف
www.kart.lu
New Spirit Hot-Air Ballooning with inaugural flights •
Route de Luxembourg
L-5670 Altwies
(+352) 40 62 71: الهاتف
www.newspirit-balloons.lu
Parachuting Noertrange air-field •
Noertrange
(+352) 661 51 15 40: الهاتف
www.cerclepara.lu
”Paragliding at the “Gringlay •
Gringlay Lipperscheid www.cumulux.lu
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Skylines Balloons Junglinster •
L-6101 Junglinster
(+352) 78 90 75 1: هاتف
www.skylines.lu
Ulm airfield Medernach •
Ferme du Kitzebur L-7634 Medernach
(+352) 87 94 66: الهاتف
www.aeroplume.lu
KanuRaft •
86, rue de Steinsel
L-7254 Bereldange
(+352) 69 14 30 628: الهاتف
www.kanuraft.eu
Sailing Echternach •
Echternach
(+352) 72 04 57: الهاتف
www.mullerthal.lu
Water sport Moselle •
Ehnen
(+352) 26 74 78 74: الهاتف
www.region-moselle.lu
Water ski and Banana boat at the Sûre Lake, Rosport •
(+352) 73 03 36: الهاتف
www.mullerthal.lu
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Windsurfing and sailing Lultzhausen •
Lac de la Haute-Sûre
L-9665 Lultzhausen
(+352) 24 78 64 91: الهاتف
www.basenautique.lu

 رياضات مختلفة38.4.8
Ballooning 50°•
Nord 15, Dikricherstrooss,
L-9455 Fouhren
(+352) 84 90 27: الهاتف
www.ballooning-50-nord.lu
Cross country skiing Hosingen •
10, Op der Hei,
L-9809 Hosingen
Cross country skiing Weiswampach •
Weiswampach
(+352) 26 90 01 10: الهاتف
General aviation Luxembourg •
Route de Trêves
L-1110 Luxembourg City
Glider flying Useldange •
Op der Hoh,
L-8707 Useldange
(+352) 23 63 81 17: الهاتف
www.clvv.lu
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 ســوف يجــد عشــاق الصيــد العديــد مــن البحيــرات وأقســام مــن،وفــي الوقــت نفســه
.األنهــار بأكملهــا مخصصــة خصيصــا لصيــد األســماك
Canoe and kayak Dillingen •
10, rue de la Sûre
L-6350 Dillingen
(+352) 86 91 39: الهاتف
www.outdoorfreizeit.lu
Canoe and kayak Lultzhausen •
Rue du Village,
L-9666 Lultzhausen
(+352) 26 95 05 66: الهاتف
www.ardennes-lux.lu
Diving Lultzhausen •
Lac de la Haute -Sûre
L-9665 Lultzhausen
(+352) 24 78 64 91: الهاتف
www.basenautique.lu
Fishing in the rivers bordering Germany •
51-53, rue de Merl
L-2146 Luxembourg ville
(+352) 26 02 86 1: الهاتف
www.eau.public.lu
Fishing on inland rivers •
51-53, rue de Merl
L-2146 Luxembourg ville
(+352) 26 02 86 1: الهاتف
www.eau.public.lu
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Fishing on the Vianden reservoir •
1a, rue du Vieux Marché
L-9419 Vianden
(+352) 26 95 05 66: الهاتف
www.ardennes-lux.lu
Fishponds Boulaide •
Rue de l’Étang,
L-9640 Boulaide
(+352) 99 33 26: الهاتف
Fishponds Pétange •
200, rue d’Athus, L-4710 Pétange
(+352) 23 65 14 58: الهاتف
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الفصل 39
األمن
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39.1

اعتبارات األمن العام

العيش والعمل في لوكسمبورغ آمن للغاية .مستويات الجريمة هي من بين
أدنى املستويات في العالم ،وهناك خدمات الشرطة والطوارئ من الدرجة األولى.
الشوارع آمنة ،والبلد كله لديه جو «القرية».
ولكن ال يزال هناك حاجة للحرص وممارسة الحذر بشكل معقول سواء في املنزل،
أثناء السفر ،أو عند الخروج  .و يتم تقديم املشورة التالية ملساعدتك في هذا .ادرس
هذه املالحظات واختار منها ما تراه ضروريا.

 39.2دليل السالمة الشخصية نصائح عامة
تمثل سرقة الشوارع أقل من  ٪4من جميع الجرائم ،وفرص التعرض للهجوم صغيرة
نسبيا .وعلى الرغم من املخاطر املنخفضة بوجه عام في أن تصبح ضحية في
لوكسمبورغ ،فإن عمليات سرقة الشوارع شهدت زيادة طفيفة ،خاصة خالل ذروة
املوسم السياحي .إن السياح الذين يبدو أنهم مشوشون أو مشتتون في بعض
األحيان يتهددهم النشالون واللصوص  ,لوكسمبورغ لديها العديد من الحدائق العامة
الجميلة والجذابة التي هي آمنة خالل ساعات النهار .ومع ذلك ،فإن هذه املتنزهات
أقل أمانا بعد الظالم ،وينبغي تجنبها إذا كنت تسير بمفردك  ,وعلى الرغم من ذلك،
فإن لوكسمبورغ ال تزال أكثر أمنا من العديد من املدن الكبيرة األخرى .ومع ذلك،
يتم تقديم النصائح التالية لجميع املغتربين وأسرهم أثناء سفرهم ،وخاصة من وإلى
العمل:
• ال تحمل املزيد من املال زيادة عن حاجتك  ,إبقاء العناصر الجذابة مثل املجوهرات
الثمينة ،والساعات ،والهواتف املحمولة وغيرها بعيدًا عن األنظار كلما كان ذلك
ممكنا.
• حاول املشي دائما في املناطق املزدحمة واملضاءة جيدا .تجنب االختصارات.
• اختر املسارات التي تجعلك قريبًا من أشخاص آخرين .إذا كان الشارع مهجورا،
أمشي في منتصف املمر بعيدا عن الشجيرات والخبايا في املباني .واجه حركة
املرور القادمة لتجنب (كبح الزحف).
• أمسك حقيبة يدك بأمان ،ويفضل أن تكون بإحكام تحت ذراع واحدة .إذا كان لديك
حقيبة الكتف ،على أن تكون األشرطة إلى األمام .وينبغي حمل األكياس الصغيرة
تحت معطف إذا كنت ترتديه.
• حاول أن كون يديك خارج جيوبك بحيث تكون حرا في الدفاع عن نفسك.
• ال تقبل التوصيل بواسطة الغرباء وال تقم أنت بتوصيل أي شخص ال تعرفه .
• ال تضع نفسك في خطر حماية ممتلكاتك.
• إذا كنت في ورطة ،حاول أن تذهب إلى حيث هناك أشخاص آخرين.
• إحمل إنذار هجوم شخصي معك كلما كان ذلك ممكنا .وتأكد أن لديك فكة حتى
تستخدم لهواتف الشوارع املدفوعة إذا كنت بحاجة إلى استخدام واحد .تذكر -
مكاملات الطوارئ
( 113للشرطة و  112للمساعدة الطبية) وهي مجانية!
نصائح بخصوص السفر بواسطة املواصالت العامة
• كن على حذر .إجلس بالقرب من أشخاص آخرين ومن السائق.
• في القطارات ،تجنب الجلوس في حجرة فارغة.
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• إذا تعرضت للهجوم على قطار ،فإن تنشيط سلك ااإلتصال يكسب اإلهتمام الفوري
للحارس أو السائق.
• حافظ على أجهزة الكمبيوتر املحمولة  -اللصوص يفضلونها بشكل خاص.
نصائح بخصوص السفر بالسيارة
• قم بترتيب توصيالتك مع األصدقاء أو األشخاص الذين تعرفهم .إذا كان لديك
توصيلة للمنزل ،اطلب من السائق أن ينتظر حتى تكون بأمان في الداخل.
• عندما تكون في السيارة ،وخاصة في الليل ،حافظ على النافذة (النوافذ) وفتحة
السقف مغلقة  ،وأقفل األبواب.
• إذا كان ذلك ممكنا ،قم بإخفاء هاتفك الجوال إما في صندوق القفازات أو تحت
املقعد .وأبقي األشياء الثمينة بعيدا عن األنظار.
• إذا كنت تعتقد أنه يتم تتبعك ،توجه إلى مكان مزدحم مثل حانة ،أومركز تسوق أو
مركز للشرطة.
• إذا كنت وحيدا وترى أو تشعر بالقلق إزاء ،أي حادث أو مشكلة ،ال تتوقف .استخدام
الهاتف املحمول الخاص بك لالتصال  113للشرطة  112 /للحصول على املساعدة
الطبية و  /أو الذهاب للحصول على مساعدة بدال من ذلك.
• عند الوقوف ،اختر مكان مضاء جيدا .اغلق.السيارة وال تترك أبدًا األشياء الثمينة
في السيارة  -إذا كان لديك أشياء ثمينة ضعها بعيدًا عن األنظار في الجذع .إذا كان
ذلك ممكنا ،ضع هذه العناصر في الجذع قبل الوصول إلى الوجهة النهائية ,جهز
املفاتيح دائمًا حتى تكون مستعدًا للرحيل السريع .وإبقاء بطارية الجيب مفيدة .
• ال تحمل مفاتيح املنزل ووسائل تحديد الهوية معا .احتفظ بدفتر الشيكات
وبطاقات اإلئتمان بشكل منفصل .تجنب حفظ جميع األشياء الثمينة الخاصة بك في
كيس أو جيب واحد .وقم بتقسيم املبالغ الكبيرة من النقد.
• خطط مسارك ،خاصة إذا كان مبكرا جدا أو متأخرا.
• تجنب املناطق املهجورة.
• فكر في املستقبل ،كن حذرا ،وقم بالسير بثقة وبشكل هادف ،ويفضل أن يكون
ذلك مع زميل أو صديق.
السائق املتذبذب عبر املسارات :
• إذا رأيت سیارة تتحرك بسرعة من مسار إلی آخر ،انسحب ودعها تمر .
• إذا رأيت شخص ما يريد أن يتذبذب داخل وخارج املسار للتحرك من خالل حركة
املرور قم بالسماح له ,ال تحاول التدخل.

39.3

أمن املنزل

ماذا يمكنني أن أفعل لجعل بيتي أكثر أمانا؟

• تأکد من قفل جمیع األبواب والنوافذ عند مغادرة املنزل أو عند الذھاب إلی الفراش.
ال تترك مفاتيح منزلك دون مراقبة وال تصنفها .إذا فقدت مفتاحا ،قم بتغيير القفل.
• اختبر بطاريات جهاز إنذار الدخالء وإنذار الحريق كل  6أشهر.
• ضع عالمة على العناصر الثمينة مع قلم فوق البنفسجي وتسجيل أرقامها
التسلسلية .من املستحسن التقاط صور ألشياء صغيرة وقيمة ثم تخزين هذه الصور
في صندوق ودائع آمن.
• تجنب استخدام صندوق بريد خارجي .إذا تلقيت الكثير من البريد ،فاستخدم صندوق
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• ال تعرض اسمك على البوابة األمامية .أبقي مكان إقامتك بشكل ال يلفت األنظار.
ماذا يمكنني أن أفعل لتقليل الخطر في بيتي؟

• قبل الذهاب إلى السرير أو الخروج ،تأكد من وضع السجائر .أوقف تشغيل جميع
أجهزة الكهرباء أو الغاز.

• ال تدخن أبدا في السرير.

• قم بتثبيت كاشفات الدخان والتحقق منه كل شهر .تغيير البطاريات مرة واحدة
على األقل في السنة.

• عند الطهي ،ال تدع األطفال يلعبون في املطبخ .ال تترك مقالي القلي دون
مراقبة وتحافظ على املواد القابلة لالشتعال بعيدا عن طباخ .إذا بدأ حريق في
مقالة ،قم بتغطية املقالة بغطاء أو قطعة قماش رطبة إلخماد اللهب وإيقاف
مصدر الحرارة .اترك املقالة حتى تصبح باردة .ال تصب املاء على نار الطبخ .استخدم
األطباق املعتمدة فقط في فرن امليكروويف.
• تأكد أن لديك طفايات حريق كافية موضوعة حول املنزل .تعرف أين يتم االحتفاظ
بها ،وأنها مشحونة بشكل صحيح ،وكيفية استخدامها.
• إنضم إلى مؤسسات مساعدة وصيانة في حال تعطل سيارتك .تأكد أن سيارتك
دائمًا تعمل بشكل جيد ,ودائما إحمل الكفاية من الوقود في الخزان.
تجنب التعامل مع «غضب الطريق“
غضب الطريق“ هو مشكلة متزايدة لجميع مستخدمي السيارات .يمكنك تقليل
خطر التصادم عن طريق قبول أوجه قصور السائقين اآلخرين وتذكر أن املقياس
الحقيقي الوحيد ملهارات القيادة هو السالمة.
أفضل السائقين هم أولئك الذين يظلون هادئين ومسؤولين بغض النظر عن مزاجهم
وسلوك السائقين اآلخرين .قم بتخطيط مسارك بعناية وخطط ملزيد من الوقت
لرحلتك وقم بتهدئة نفسك من الضغوط اليومية قبل اإلنطالق في رحلة.
سائق يبحث عن معركة :

• حافظ على هدوء املوقف
• تجنب مالمسة العين.
• ال تدخل أبدا في سباق .
• ال تترك سيارتك في مواجهة مع سائق سيارة آخر.
• حاول دائما االبتعاد عن املواجهة املحتملة.
• إذا لم تتمكن من التخلص من املعتدي ،حافظ على الهدوء وابحث عن مكان عام
مثل منطقة الخدمة أو مجمع التسوق .وإذا لم يكن ذلك متاحًا ،ابق مع مجموعة
من املركبات  -فإن وجود اآلخرين قد يخيفه  /ها ويبعده/ها  .على الطريق السريع
قم بالقيادة بتجاوز السيارات الكبيرة او الشاحنات حيث يكون للسائق رؤية واضحة
ملا يحدث.
إذا اضطررت إلى التوقف ،تأكد من تأمين األبواب وإغالق النوافذ .وقم باستخدام انوار
السيارة وقم بالضغط على بوق السيارة لجذب اإلنتباه
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خذ لوحة ترخيص السيارة األخرى أو رقم التسجيل واستدعاء الشرطة في أقرب وقت
ممكن .إذا كان لديك هاتف جوال معك ،فاستخدمه.
السائق الذي يتتبع السيارة من الخلف:
• خفف السرعة بشكل طفيف ووسع املسافة بينك وبين السيارة التي أمامك .
• حافظ على وتيرة ثابتة ،للسماح للجاني بالتجاوز.
• إذا استمرت املشکلة ،فقم بالخروج من الطریق  -ربما عن طریق اإلنسحاب إلی
محطة وقود أو قم بأخذ لفتين حول ميدان دائري .
• ال تعارض الوضع أبدا من خالل «اختبار الفرامل»  -بلمس دواسة الفرامل لتنبيه
الذيل.

39.4

تأمين املكتب

وتقدم االقتراحات التالية ملساعدة مديري األعمال على تأمين أماكن عملهم على
نحو أفضل .يجب مراجعة ترتيبات األمن مرة واحدة في السنة على األقل أو عندما
يحدث شيء ما يسبب مخاوف .وسوف تنطبق العديد من هذه االقتراحات أيضا على
محطات العمل الحاسوبية و في املنزل أيضا.
القاعدة العامة للحماية
هناك عدد من قواعد التدبير املنزلي الجيدة التي ينبغي تطبيقها على جميع
املعلومات بجميع أشكالها:
• إبقاء جميع وثائق العمل مقفلة عند عدم استخدامها.
• حافظ على املكاتب واملكاتب مرتبة قدر اإلمكان .ال ينبغي أن تشوش املكاتب
مع الزينة الشخصية.
• ال تحتفظ باملعلومات غير املرغوب فيها .وتخلص من الوثائق الورقية واحذف
املعلومات اإللكترونية إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
• ال تشارك أي معلومات حساسة من الشركة مع اآلخرين داخل الشركة بغض النظر
عن من هم ما لم يكن لديهم حاجة ملعرفة هذه املعلومات .ال تشارك أي معلومات
عن الشركة مع آخرين خارج الشركة ما لم يكن ذلك في مصلحة أعمال الشركة.
• ال تترك مطلقا أطرافا حاسوبية نشطة بدون مراقبة.
• تخلص من املعلومات بطريقة آمنة وآمنة.
• كن حذرا فيما تقول  -فأنت ال تعرف من يستمع إليك.
• كن على أهبة االستعداد للتنصت والتجسس ،وبوجه خاص بعيدا عن املكتب.
كلمات املرور

كلمة املرور هي مفتاح الكمبيوتر .تعامل معها بنفس أهمية مفتاح منزلك:
• عدم السماح ألي شخص بمعرفة كلمة املرور.
• ال تسأل أي شخص آخر عن كلمة املرور الخاصة به.
• ال تخزن كلمة املرور الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• قم بتغيير كلمة املرور مرة واحدة كل ستة أشهر على األقل.
• قم بتغيير كلمة املرور في الحال إذا كنت تشك في أن شخصا ما قد وجدها.
• قم بتغییر کلمة املرور الخاصة بك إذا أعطيتھا بشکل شرعي لشخص ما.
• إجعل كلمة السر الخاصة بك من سهلة التذكر ولكن من صعبة التخمين.
• تأكد من عدم إغفال أحد عند تسجيل الدخول أو تغيير كلمة املرور.
ماذا يجب أن أفعل بخصوص املكاملات الغريبة أو املستهترين؟
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• استخدم دائما سلسلة الباب عند الرد على الباب.
• احذر من الغرباء ،خاصة إذا طلبوا املساعدة.
• ال تسمح لشخص غريب باستخدام الهاتف .إذا دعت الضرورة أجري املكاملة
بنفسك.
• إذا رأيت أشخاصا يتسكعون ،اتصلوا بالشرطة.
ماذا يجب أن أفعل إذا كان بيتي فارغ وانا في عطلة ؟
• إلغاء عمليات التسليم العادية حتى تعود.
• اسأل الزمالء أو الجیران املوثوقین للتحقق من منزلك وإزالة البرید من صندوق
البريد.
• قم بوضع مفاتيح تلقائية لتشغيل وإطفاء اإلنارة.
• إذا كنت توظف شركة حراسة ،فأخبرهم بأنك ستكون بعيدا.
• ال تترك رسائل على البريد الصوتي الخاص بك أن كنت بعيدا في عطلة.
ماذا يمكنني أن أفعل لحماية أطفالي خارج املنزل؟
• اخبر السلطات في مدرسة أطفالك من هو الشخص املخول بأخذهم من املدرسة.
• يجب على األطفال األكبر سنا أال يسافروا وحدهم وأن يغيروا طرقهم .وينبغي
إخبارهم باملخاطر املحتملة.
• استخدم التوصيل الجماعي ألطفالك إذا كان املرافقين اآلخرين جديرين بالثقة.
• علم أطفالك عدم التحدث مع الغرباء أو أن يقبلوا بتوصيلة منهم .
• في املناطق التي تنطوي على مخاطر كبيرة ،يجب مراقبة األطفال بعناية ،خاصة
من وإلى املدرسة.
هل هناك أي إجراءات يجب اتباعها للموظفين املحليين؟
• متابعة جميع املراجع من أرباب العمل السابقين .قم بزيارتها إن أمكن .هذا مهم
جدا.
• التحقق من أوراق اعتماد املوظفين املحليين .تأكد من الشرطة املحلية أن
موظفيك غير معروفين لهم.
• كن حذرا بما تقوله أمام موظفيك .و إمنحهم فقط مفاتيح عند الضرورة.
• يجب تحذير موظفيك بعدم القيل والقال حول تفاصيل العائلة أو خطط السفر.
عند السفر مع الكمبيوتر املحمول:
• خذ معك بطاقة تعريف الجمارك للكمبيوتر.
• احتفظ بسجل لتركيب جهاز الكمبيوتر ونموذجه ورقمه التسلسلي.
• حمل الكمبيوتر في علبته أو في الحقيبة الخاصة به.
• عندما تحلق ،يجب أن يحمل الكمبيوتر املحمول الخاص بك كحقيبة اليد.
• ال تترك جهاز الكمبيوتر املحمول الخاص بك في السيارة أو غرفة الفندق.
• قم بتخزين املعلومات الحساسة على أقراص سي دي أو دي في دي أو الوسائط
املماثلة ،وليس القرص الصلب.
• منع فيروسات الكمبيوتر باستخدام أقراصك املدمجة أو ذاكرة يو أس بي الخاصة
بك.
• عند العودة إلى مكتب منزلك ،افحص جهاز الكمبيوتر املحمول الخاص بك بحثا عن
الفيروسات قبل إعادة توصيله بشبكة (شبكات) الشركة.
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إستخدام البرامج :
البرامج املرخصة قانونا مرخصة لجهاز كمبيوتر واحد ما لم يتم التفاوض على موقع
أو تراخيص متعددة .االستخدام غير املشروع أو نسخ البرامج قد يؤدي إلى اتخاذ
إجراءات قانونية ضد الشركة أو الفرد أو العدوى بواسطة فيروسات الكمبيوتر.
استخدام البرمجيات املكتسبة فقط من خالل إجراءات شراء الشركة أو مكتوبة
داخليا ضمن معايير الشركة.
فيروسات الكمبيوتر
حتى إذا كان لديك برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،ال
تزال عرضة لخطر اإلصابة من العديد من الفيروسات الجديدة التي تظهر كل يوم:
تحقق من تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات عند بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر.
• قم بفحص جميع األقراص املضغوطة أو امللفات املنقولة التي جلبت إلى
الشركة قبل تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• استخدام البرامج املرخصة املعتمدة فقط.
• ال تقم بتنصيب األلعاب مطلقًا .
• التقم مطلقا بتحميل البرامج من املنتديات .
• قم دائما بتسجيل الخروج من محطة العمل الخاصة بك إذا كنت بحاجة إلى تركها
دون مراقبة.
جلسات الكمبيوتر النشطة :
أنت مسؤول شخصيا عن أمن جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،داخل وخارج املوقع،
ومسؤول عن أمن املعلومات املخزنة عليه .
يمكن أن يكون جهاز الكمبيوتر غير املراقب الذي تم تسجيل الدخول إليه خطرا
محتمال على األمان وقد يشجع الوصول غير املصرح به:
• عدم السماح ألي شخص بالدخول غير املصرح به إلى الكمبيوتر.
• تأكد من عدم تلصص أي شخص على شاشتك .
• قم بتوصیل الکمبیوتر فقط بشبکة اتصاالت عند الضرورة.
• حافظ على محتويات الكمبيوتر مرتبة  -حذف البرامج وامللفات غير املرغوب فيها.
• إذا کان الکمبیوتر لدیك مفتاح ،قم بقفله.
• اإلبالغ عن ذلك على الفور إذا كنت تشك في أي شخص يعبث بجهاز الكمبيوتر
الخاص بك.
معلومات إضافية
إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر متصال بشبكة املنطقة املحلية ،فلن يتم االحتفاظ
بنسخة احتياطية من أي شيء تخزنه على محرك األقراص الثابتة تلقائيا:
• احرص دائما على نسخ ملفاتك على القرص الصلب على أقراص مدمجة سي
دي روم  /دي في دي أو وسائط النسخ االحتياطية املماثلة عندما ال تكون متصال
بشبكة املنطقة املحلية.
• للملفات في االستخدام اليومي ،والنسخ االحتياطي على األقل كل يوم.
• يجب تخزين األقراص املضغوطة  /أقراص الفيديو الرقمية بشكل آمن في حاوية
مغلقة.
• التخلص من املعلومات الحساسة على أجهزة الكمبيوتر أو الوسائط
املغناطيسية .تحقق من القواعد ذات الصلة بأرشفة املعلومات وتدميرها .بمجرد أن
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تكون واثقا من أنه يمكن حذف املعلومات ثم املتابعة:
• بالنسبة لألقراص الصلبة والوسائط األخرى التي تحتوي على ملفات حساسة،
اتصل بمكتب مساعدة الكمبيوتر  -سيقومون بذلك نيابة عنك .حذف امللفات
الحساسة بنفسك ليس كافيا  -ال يزال يمكن استردادها.
حماية الجهاز املحمول :
لضمان حماية الكمبيوتر املحمول الخاص بك يجب عليك استخدام كلمات مرور قوية
كلما كان ذلك ممكنا .وحافظ على كلمات املرور بشكل آمن  .وال تشاركها أو
تقوم بتخزينها أبدًا على الكمبيوتر املحمول الخاص بك.
• ينبغي أن تظل املكاتب مرتبة قدر اإلمكان .األوراق غير املطلوبة يجب تمزيقها أو
تدميرها بشكل آمن .يجب إخالء املكاتب من العناصر غير الضرورية ومن الزينة.
مكاملات النصب واالحتيال الهاتفية
قد يتلقى املوظفون مكاملات هاتفية خدعة وذريعة في أي وقت .وميكن لهذه
النداءات أن تنوي استخراج املعلومات ألغراض اإلحتيال أو الدعاية ،أو قد تكون
في أقصى األحوال تهديدا أو مصدر إزعاج لألشخاص أو املوظفين .أيا كان سبب
املكاملة ،إكسب الكثير من الوقت واملعلومات قدر اإلمكان للمساعدة في متابعة
التحقيقات.

39.5

األمن املادي الزائرين

• يجب على املوظفين ارتداء شارات الهوية في جميع األوقات في العمل.
• يجب أن يرافق الزوار في جميع األوقات في مباني الشركة .وينبغي أن يرتدي
الزوار شارات الزوار في جميع األوقات.
• ال تخافوا من طلب ھویة شخص ما إذا لم تتعرف عليه.
املكاتب النظيفة
كلما كان املكتب نظيفًا ومنظمًا ،كلما كانت الفرصة أقل بتواجد عناصر حساسة
وقيمة ومعلومات قد تكون تركت دون أن يالحظها أحد ودون حراسة .وينبغي أن
يتبع كل عضو من املوظفين القواعد التالية:
• جميع الوثائق أيا كان شكلها (ورقية أو مغناطيسية) يجب أن تكون مؤمنة
بعيدا في خزائن أو أدراج املكتب و يجب تسجيل الخروج من محطات الكمبيوترإذا
كان املكتب غير مراقب لفترة طويلة  -على سبيل املثال عندما تكون بعيدا عن
االجتماعات أو في أوقات الغداء أو بين عشية وضحاها.
• ال تترك األشياء الثمينة ،مثل األمتعة الشخصية ،أو أجهزة الكمبيوتر املحمولة ،أو
املفاتيح ،إلخ ،حيث يمكن سرقتها
• قم بتدوين العناوين املحلية الضرورية وأرقام االتصال الهاتفي قبل السفر.
• إمكث فقط في الفنادق املوصى بها واملوافق عليها من قبل شركتك .حاول
تغيير الفنادق التي تستخدمها.
األوراق الثبوتية
• تأکد من أن جواز السفر ساري املفعول ولديك التأشیرات الالزمة.
• إحمل معك نسخ فوتوغرافية من جواز السفر والتأشيرة ووثائق السفر الهامة -
وهذا يجعل من السهل استبدال هذه الوثائق إذا حدث أي شيء لهم.
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• إذا كنت تخطط الستئجار سيارة ،تحقق ملعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى رخصة قيادة
دولية للبلد الذي تزوره.
القضايا الطبية
• هل تلقيت التطعيمات الالزمة؟ تحقق من طبيبك حول متطلبات البلد الذي تزوره.
إحمل سجل التطعيم الدولي معك .
• خذ معك أي أدوية موصوفة من الطبيب بشكل كافي
• إحمل معك قائمة مدون بها فصيلة الدم ،والحساسية ،والظروف الطبية ،وأي
متطلبات خاصة.
• من الجيد أن يكون لديك سوار تنبيه طبي إذا كان لديك أي حالة طبية خاصة.
أشياء قيمة
• خذ فقط بطاقات االئتمان التي تخطط الستخدامها في رحلتك.
• الحصول على مبلغ متواضع من العمالت األجنبية قبل املغادرة.
• خذ الحد األدنى من وثائق الشركة ,وإترك كل شيء آخر في املكتب.
• إترك جميع املجوهرات الثمينة في املنزل .وإرتدي الساعات الرخيصة ،وليس
رولكس!
األمتعة
• احرص دائما على حمل مستندات الشركة في حقيبة يدك.
• ضع بعض العالمات املتميزة على حقائبك بحيث يمكنك التعرف عليها .ومع ذلك،
ال تستخدم ملصقات الشركة.
• ال تترك أمتعتك دون مراقبة .يمكن أن تسرق ويمكن أيضا أن تنتقل لألمتعة التي
تحتوي على املخدرات أو غيرها من الواردات غير املشروعة.
• توخ الحذر الخاص لجهاز الكمبيوتر املحمول الخاص بك ،وخاصة في املطار .إحمله
في الحقيبة الخاصة بك ،وإحمل األشياء األخرى في حقيبة الكمبيوتر.
رقابة املوظفين
ينبغي تقديم املشورة والتثقيف ألي عضو من املوظفين غير ملتزمين باإلجراءات
األمنية .وينبغي التعامل مع أي مخالفات مستمرة لألمن كمسألة تأديبية خطيرة.
يجب على املدراء البحث عن عالمات مبكرة من السخط والضغوط الخارجية) اإلساءة
املالية أو اإلجتماعية أو املخدرات أو الكحول (أو تغييرات ملحوظة في سلوك الفرد
أو ظروفه أو أداء غير مرض.
وينبغي تشجيع جميع املوظفين على اإلبالغ عن أي ضغوط يتعرضون لها من قبل
طرف ثالث للعمل بشكل غير صادق .وعليهم أيضا أن يبلغوا عن أي إخفاقات في
األمن ،أو شكوك في عدم األمانة ،أو مخاوف حقيقية بشأن سلوك زميل ،وأي شيء
قد ينطوي على خطر شخصي أو خطر جسدي.
العطلة اإلجبارية للموظفين
يجب على كل موظف أن يأخذ فترة إجازة متتالية كل سنة تستمر ملدة أسبوعين
على األقل.
خطوات إنهاء العقد
في حالة فصل املوظفين الذين يشغلون مناصب حساسة أو رئيسية أو استقالتهم
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أو إلغاؤهم أو الوصول إلى نهاية عقدهم ،ينبغي النظر في منعهم من الوصول إلى
املناطق أو األنظمة أو أي امتيازات خاصة أو في الحاالت القصوى ملرافقتهم فورا
خارج مباني الشركة .ويجب النظر في كل حالة بعناية ويجب أن يتم التعامل بلباقة
وتقدير .
يجب أن تعاد جميع ممتلكات الشركة عند إنهاء العمل وأن تتم إزالة جميع أذونات
الدخول (املادية واملنطقية).

39.6

أمن األفراد السير الذاتية و النماذج

• يجب أن تكون السيرة الذاتية ملقدمي الطلبات مرجعية لضمان اتساق البيانات.
• استمارات طلب التوظيف مع الشركة يجب أن تستخلص معلومات معينة:
• الدعاوى املدنية أو الجنائية.
• أي إدانة جنائية سابقة.
• صاحب العمل السابق أو التواريخ السابقة لفترات العمل السابقة.
• املؤهالت التعليمية (مع املواقع والتواريخ والدرجات).
• أسماء املراجع
• يجب التحقق من أي تناقضات في استمارات الطلبات أو فواصل في العمل أو
تفاصيل مفقودة.
املراجع و املقابالت
وينبغي إجراء فحوصات على عدد من املراجع) بما في ذلك مراجع أصحاب العمل
والشخصيات ( .وينبغي تأكيد جميع املؤهالت التعليمية ذات الصلة .يجب أن تتضمن
املقابالت أسئلة لتقييم الثقة.
اتفاق السرية
يجب أن تتضمن جميع عقود العمل بنودا تحكم معاملة معلومات الشركة .وینبغي
علی املوظفین أیضا التوقیع علی اتفاقية سریة البنوك واتفاقات مکافحة غسل
األموال.
إذا كنت تشك في إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد ذلك:
• التطفىء حاسوبك
• افصله عن الشبكة
• ال تلمس لوحة املفاتیح
• كتابة أي رسائل تظهر على
• اتصل بمكتب مساعدة الكمبيوتر على الفور
• ال تقم بإزالة األقراص املضغوطة أو وسائط مماثلة من الجهاز
• ال تدع أي شخص آخر يلمس جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى وصول املساعدة.
إستخدام البريد اإللكتروني

• تحقق أوال من أن رسالتك لن تسيء .تذكر أنه بمجرد إرسال رسالة ال يمكنك
استردادها.
• ال تتورط في «إرسال سلسلة من الرسائل «
• الترسل رسائل من حساب شخص آخر إال إذا كنت مخوال بذلك.
• استخدم قوائم التوزيع فقط عندما تعرف جميع جهات اإلتصال في القائمة .إذا
كنت في شك ،ال تستخدم القائمة.
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39.7

نصائح السفر لرجال األعمال

الحصول على استعداد لرحلة العمل
• أخبر فقط أولئك الذين يحتاجون إلى معرفة عن رحلتك.
• اترك التفاصيل الكاملة لجدول السفر الخاص بك مع مكتبك وعائلتك.
• حاول تجنب كتابة مستندات حساسة أو نسخها محليا.
• ال تعمل على الوثائق الحساسة في أي مكان عام.
• تجنب استخدام املرافق املكتبية للشركات التي تزورها.
• يجب إزالة األوراق ،وجداول األعمال ،والخرابيش ,واملالحظات الخ بعد االجتماعات.
• تدمير فعال لجميع األوراق التي ال تحتاج إليها .الحرص على عدم رميها بعيدا بال
مباالة.
استخدام الهاتف والفاكس
•كن حذرا جدا عند استخدام الهواتف ،وخاصة الهواتف النقالة .فمن السهل جدا أن
يكون هناك تصنت عند إجراء أو تلقي مكاملة تجارية في مكان عام.
• توخ الحذر الشديد عند استخدام الفاكس ،والذي ال ينبغي استخدامه عادة إلرسال أو
استقبال معلومات حساسة.

39.8

السفارة األمريكية

نظام واردن
يجب على مواطني الواليات املتحدة والشركات اململوكة لصالح الواليات املتحدة
أوالتي توظف موظفين أمريكيين االشتراك في نظام واردن لإلخطار والدعم في
حاالت الطوارئ .يوفر نظام واردن تحذيرات عن تهديدات ومعلومات الطوارئ األخرى
عن طريق البريد اإللكتروني والفاكس والهاتف ووسائل االتصال الشخصية الخاصة.
اتصل بسفارة الواليات املتحدة للحصول على التفاصيل والتسجيل في:
سفارة الواليات املتحدة األمريكية
الهاتف 22 ,bd Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg (+352) 46 01 23:
الفاكس (+352) 46 14 01:
http://luxembourg.usembassy.gov/
يجب على جميع األميركيين وأسرهم اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تسجيلهم
بأسمائهم وعناوينهم ومعلومات االتصال بهم مع السفارة األمريكية
السفر
• إلبس وتصرف بحيث ال تكون مختلف عن عامة الناس.
• ارتد حزام مال أو أي شكل آخر من التخزين اآلمن لألشياء الثمينة الشخصية.
• فكر في حمل محفظتين  -واحدة حقيقية (في حزام املال) وأخرى مع بطاقات
االئتمان املنتهية الصالحية مع مبلغ صغير بالعملة املحلية (في جيبك).
الوصول إلى الفندق أو املغادرة منه
• إذا كنت تستأجر سيارة ،تأكد من أنك تعرف الطريق بين املطار والفندق قبل أن
تبدأ.
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•
•
•
•
•

إذا لم تكن متأكدا من الحي ،ال تسير
استخدم سيارة أجرة .استخدم سيارات األجرة املسجلة واملرخصة فقط.
البقاء في حالة تأهب من األشخاص مشبوهي السلوك.
إذا أعطيت جواز سفرك للفندق عند التسجيل ،استرده بأسرع وقت ممكن.
احترس من أمتعتك أثناء التسجيل.

في الفندق
• حافظ على مفتاح غرفة الفندق وجواز السفر معك في جميع األوقات.
• أثناء وجودك في غرفتك ،اغلق الباب واربط املزالج أو السلسلة.
• في الليل ،قم بقفل جواز سفرك والوثائق الحساسة وغيرها من األشياء الثمينة
في أكبر حقيبة لديك وضعها بجانب سريرك.
• تحقق من أقرب مخرج للحريق وطرق الهروب في حالة الطوارئ.
• قم بإغالق أمتعتك كلما تركت غرفتك .ال تترك األشياء الثمينة بشكل مرأي
وسائب .
• تأمين األشياء الثمينة الخاصة بك في خزنة الفندق .ال تترك وثائق محددة في
خزنة الفندق .تذكر أن خزائن الغرفة ليست آمنة جدا!
• استخدم البنك أو الفندق لتغيير العملة  -ال تفعل ذلك في السوق السوداء.
• تجنب دعوة أي شخص غريب إلى غرفتك.
• السيدات  -اطلبي غرفة في جزء أكثر ازدحاما من الفندق  -تجنبي غرف معزولة
بعيدا عن املساعدة واملساعدة الفورية.
األعمال التجارية في الخارج
• في جميع األوقات توخى الحذر عند التحدث إلى أي شخص ،الغرباء بشكل خاص.
• الجتماعات العمل ،إختر مكان ما حيث ال يمكن التنصت أو التلصص .
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الفصل 40
خدمات الطوارئ
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40.1

اإلسعاف،الشرطة لواء اإلطفاء

يمكن االتصال بالشرطة على رقم  .113ويمكن االتصال باملساعدة الطبية الطارئة
وإدارة مكافحة الحريق على رقم .112
تقدم شرطة الدوقية الكبرى موقعا شبكيا ملزيد من املعلومات التفصيلية :
www.police.public.lu FR, DE
للحصول على خدمات الطوارئ األخرى يرجى التوجه إلى املوقع التالي
(:)Portail des Secours
www.112.public.lu FR

 40.1.1في حالة الطوارئ ()ICE

تم تصمیم برنامج ( ICEفي حالة الطوارئ) من قبل مسعف طبي في مایو 2005
مع فکرة تمکین فرق االستجابة الطارئة (املسعفین ورجال اإلطفاء وضباط الشرطة)
من تحدید األشخاص واالتصال بأقاربھم للحصول علی معلومات طبیة ھامة.
وفي البلدان املتقدمة ،يحمل  80في املائة أو أكثر من السكان هاتفا متنقال،
وغالبا ما تستخدمهم الشرطة أو املسعفون لتحديد الضحايا في حوادث املرور على
الطرق أو غيرها من الحوادث .الفكرة وراء أيس هو أن الجميع يجب وضع اسم االتصال
في حاالت الطوارئ ورقم في هواتفهم تحت عنوان „  „ ICEوهذا يعطي مقدمي
الخدمات الطارئة مكانا موحدا للنظر فيه.
يتم تشجيع الناس على إدخال تفاصيل االتصال في حاالت الطوارئ في دفتر الهاتف
املحمول في الشكل التالي 1ICE :زوجي  -2ICEأمي  3ICEالخ الرقم أمام كلمة ICE
يبقي اتصاالت  ICEفي الجزء العلوي من القائمة.
ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل على العنوان التالي:
http://en.wikipedia.org/wiki/In_case_of_emergency
ويمكن االطالع على معلومات مفصلة عن جداول القطار في
www.cfl.lu

40.2

املستشفيات غرف الطوارئ

غرف الطوارئ في مدينة لوكسمبورغ لديها تغطية على أساس التناوب .اتصل
بالرقم  112لغرفة الطوارئ في املستشفى .ويمكن االطالع على املعلومات أيضا
على صفحات النص التليفزيوني „تيليتكس“ في قناة التلفزيون اللوكسمبرجيةRTL .
مستشفيات األمومة والطفولة دائما في الخدمة.
Hôpital Kirchberg
9 ,rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg
هاتف (+352) 2468-1:
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www.hkb.lu
Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)
4 ,rue Ernest Barblé L-1210 Luxembourg
(+352) 44 11 1: هاتف
www.chl.lu
Clinique d’Eich
78 ,rue d’Eich
L-1460 Luxembourg
(+352) 44 11 12: هاتف
www.chl.lu
Zitha Klinik
36 ,rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg
(+352) 28 88 1: هاتف
www.zithaklinik.lu
Maternité ()مستشفى األمومة
2 ,rue Federspiel
L-1512 Luxembourg Phone: (+352) 44 11 32 02
www.chl.lu
Clinique BOHLER ()مستشفى األمومة
5 ,rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Phone: (+352) 26 333 1
www.cbk.lu

 الصيدليات40.3
تقدم الصيدليات خدمات املساء وعطلة نهاية األسبوع في مدينة لوكسمبورغ
.على أساس واجب دوري على غرار ما في غرف الطوارئ في املستشفى
تتوفر معلومات عن الصیدلیة أثناء العمل في صفحات «تيليتكست» الخاصة بقناة
.112  للتلفزیونیة أو عن طریق رقم الطوارئRTL لكسمبورغ
www.pharmacie.lu
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40.4

السفر في حاالت الطوارئ

مطار لوكسمبورغ الدولي فيندل )(Findel
الهاتف (+352) 24 64 1:
www.aeroport.public.lu
إدارة املالحة الجوية
الهاتف (+352) 4798-22000:
www.ana.public.lu
مطار لوكسمبورغ
الهاتف (+352) 24 61 1:
www.lux-airport.lu
معلومات الوصول واملغادرة متاحة على موقع
)(www.luxair.lu
ومن خالل صفحات تيليتكست الخاصة بقناة لكسمبورغ RTL
محطة قطارات مدينة لوكسمبورغ
9 ,Place de la Gare, L-1616 Luxembourg
رقم الهاتف (+352) 2489 2489:

40.5

اإلنقاذ الجوي في لوكسمبورغ

اإلنقاذ الجوي في لوكسمبورغ ( )LARهي املنظمة الوحيدة في لوكسمبورغ
لضمان خدمات اإلنقاذ الجوي .كثير من الناس في لوكسمبورغ مدينون حياتهم
إلى املساعدة السريعة عن طريق الجو .يمكن ملروحية  LARأن تصل أي نقطة في
لوكسمبورغ في غضون  10دقائق وتجلب املساعدة الطبية األساسية والحيوية.
كن عضوا وإدعم خدمات اإلنقاذ الجوي في لوكسمبورغ مع اإلستفادة من اإلعادة
للوطن املجانية العاملية في حالة الطوارئ الطبية.

 6أسباب لتصبح عضوا:
 .1عودة للوطن مجانية في جميع أنحاء العالم
بوجه عام ،ال تغطي شركات التأمين الصحي عمليات تأمين اإلعادة إلى الوطن .في
حالة وقوع حادث خطير أو طوارئ طبية ،يقدم  LARلك العودة إلى لوكسمبورغ،
بغض النظر عن مكان وجودك في العالم .یختار  LARوسائل النقل األکثر فعالیة
لحالتك الطبیة :سیارة إسعاف أرضیة ،مروحیة إنقاذ ،سیارة إسعاف تجاریة أو سیارة
إسعاف جوي .وبالنسبة ألعضائها ،فإن  LARيتحمل تكاليف كامل وسائل النقل دون
تحديد السعر أو العمر ،وال توجد فترة تأجيل.
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 .2العناية الشخصية

يتلقى املرضى واألعضاء الرعاية الشخصية واملتخصصة .منذ تلقي أول مكاملة،
في أي وقت ليال أو نهارا ،في مركز تنبيه  LARيوجد شخص واحد يتابع املريض أو
العضو ويتواصل مع أسرهم .هذا الشخص يبقي على اتصال مع العائلة ،وينظم LAR
عودة املريض بواسطة طائراته وطيارينه وطواقم األطباء الخاصة  ،ويتابع إذا لزم
األمر للحصول على مكان في املستشفى.
 .3الخبرة في مجال الطوارئ
مع أكثر من  27عاما من خبرة النقل الطبي الجوي LAR ،يكمل بنجاح أكثر من 3000
بعثة كل عام .كثير من الناس مدينون بحياتهم للتدخل السريع من أحد فرقنا .ومنذ
تأسيسها تم نقل أكثر من  30ألف مهمة إنقاذ.
تتوفر الجوالت في لوكسمبورغ ،باإلنجليزية ،الفرنسية واألملانية خالل املساء.
ويوصى بأن يزور الوالدان املتوقعان مستشفى األمومة مسبقا ليصبحوا على دراية
.باملوقع ومعرفة ساعات الدخول والتسليم وغرف املرضى
)مستشفى األطفال( Clinique Pédiatrique / Kannerklinik
4 ,rue Ernest Barblé L-1210 Luxembourg
رقم الهاتف (+352) 44 11 3133:
www.kannerklinik.chl.lu
 .4الفريق
يعتمد  LARكل حالة طوارئ مختلفة وتتطلب تخصيص وسريعة وإعداد املهنية والتنفيذ
واألطباء ،والطيارين ،وممرضات الطيران .فرق االستجابة ، a.o.على أكثر من  150موظفا
للطوارئ عالية التخصص متاحة على مدار الساعة ،ومستعدة لتقديم املساعدة
الطبية في لوكسمبورغ ،واملنطقة الكبرى وفي جميع أنحاء العالم .حتى مع أكثر
البعثات تعقيدا ،فإن املعرفة والوعي والتفاني من هذا النوع من املوظفين يضمن
أفضل النتائج املمكنة
 .5أسطول LAR
وتقوم شركة  LARبتشغيل أسطولها العصري جدا من  5طائرات إنقاذ هليكوبترو 5
سيارات إسعاف جوية ،وتقدم أفضل ظروف نقل للمرضى املصابين والجرحى بشدة،
سواء لرحالت قصيرة أو طويلة .مع أحدث «املستشفيات الطائرة» واملعدات الطبية،
وهذه الطائرات بمثابة وحدات عناية فائقة طائرة .
.6الجودة  /السالمة
 LARهي املروحية الوحيدة ومشغل سيارة اإلسعاف الجوي في جميع أنحاء العالم التي
تم تأهلها مع معايير الجودة  2008 :9001الجودة والفعالية واألمن يتم ضمانها ،طبيا
وفنيا على حد سواء ،من أعلى املستويات ويتم فحصها بانتظام.
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اإلنقاذ الجوي لوكسمبورغ
175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg Aéroport de Luxembourg - E13
 :هاتف 63 25 40 )+352( , :فاكس(+352) 48 90 06
info@lar.luالبريد اإللكتروني :
www.lar.lu

40.6

نادي السيارات لوكسمبورغ ()acl

يمكن لسائقي السيارات الذين يعيشون في الدوقية الكبرى االشتراك كعضو في
نادي السيارات لوكسمبورغ ( ،)aclالذي يوفر املساعدة على الطريق في حاالت
الطوارئ .وتشمل الخدمات األخرى تخطيط السفر وممارسة الضغط ملصالح أعضائها.
,Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg 54, route de Longwy
L - 8080 Bertrange
هاتف (+352) 45 00 45 - 1:
بريد إلكتروني acl@acl.lu:
www.acl.lu
سفارة رومانيا
41, bd de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
هاتف (+352) 26 45 81 64:
http://luxemburg.mae.ro/contact
سفارة روسيا
Château de Beggen
L-1719 Luxembourg
هاتف (+352) 42 23 33:
/http://en.ambruslu.com
سفارة أسبانيا
4 ,bd Emmanuel Servais
L -2535 Luxembourg
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(+352) 46 02 55: هاتف
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/luxemburgo/es/ Paginas/inicio.aspx
سفارة سويسرا
25A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
: هاتف1 74 74 22 )+352(
https://www.eda.admin.ch/countries/luxembourg/fr/ home/representations/ambassade-luxembourg.html
سفارة تركيا
49 ,rue Siggy vu Lëtzebuerg
L-1933 Luxembourg
(+352) 44 32 81: هاتف
/http://luksemburg.be.mfa.gov.tr

السفاراتالسفارة األمريكية

40.7

22 ,bd Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
(+352) 46 01 23: هاتف

http//:luxembourg.usembassy.gov
السفارة النمساوية
3 ,rue des Bains
L-1212 Luxembourg
(+352) 47 11 88: هاتف
http//:www.bmeia.gv.at/botschaft/luxemburg.htm
السفارة البلجيكية
4 ,rue des Girondins
L-1626 Luxembourg
(+352) 44 27 46 1: هاتف
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http//:countries.diplomatie.belgium.be/fr/luxembourg/
السفارة البريطانية
5 ,bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
(+352) 22 98 64: هاتف
www.gov.uk/government/world/organisations/british- embassy-in-luxembourg
سفارة جمهورية الرأس األخضر
117 Val de Ste Croix
L-1371 Luxembourg
(+352) 26 48 09 48: هاتف
(+352) 26 48 09 49: فاكس
ambcvlux@pt.lu: البريد اإللكتروني
السفارة التشيكية
2 ,Rond-Point Robert Schuman
L-2525 Luxembourg
(+352) 26 47 78 1: هاتف
http//:www.mzv.cz/luxembourg
سفارة جمهورية الصين الشعبية
2 ,rue van der Meulen
L-2152 Luxembourg
(+352) 43 69 91 1: هاتف
http://lu.chineseembassy.org/fra/
اإلنقاذ الجوي لوكسمبورغ
175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg Aéroport de Luxembourg - E13
(+352) 48 90 06: فاكس63 25 40 )+352( , : هاتف
info@lar.lu: البريد اإللكتروني
www.lar.lu
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 معلومات االتصال بالجهات الحكومية في40.8
لوكسمبورغ
)وزارة الدولة (مكتب رئيس الوزارء
4, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
(+352) 24 78 21 00: هاتف
www.gouvernement.lu/me
وزارة االقتصاد
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg ,19-21
(+352) 24 78 41 37: هاتف
www.eco.public.lu
سفارة هولندا
6 ,rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
(+352) 22 75 70: هاتف
/http://luxemburg.nlambassade.org
سفارة فرنسا
8b, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
(+352) 45 72 71 1: هاتف
www.ambafrance-lu.org
سفارة أملانيا
20-22 ,av Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
(+352) 45 34 45 1: هاتف
www.luxemburg.diplo.de
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سفارة اليونان
27 ,rue Marie-Adélaïde
L-2128 Luxembourg
(+352) 44 51 93 1: هاتف
www.mfa.gr/missionsabroad/en/luxembourg.html
سفارة أيرلندا
28 ,route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
(+352) 45 06 10 1: هاتف
/www.dfa.ie/irish-embassy/luxembourg
سفارة إيطاليا
5-7 ,rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
(+352) 44 36 44 1: هاتف
www.amblussemburgo.esteri.it/ambasciata_lussemburgo/it
سفارة اليابان
62 ,av de la Faiencerie
L-1510 Luxembourg
(+352) 46 41 51 1: هاتف
www.lu.emb-japan.go.jp/index_f.html
سفارة بولندا
2 ,rue de Pulvermuehl
L-2356 Luxembourg
(+352) 26 00 32 1: هاتف
/www.luksemburg.msz.gov.pl/pl
سفارة البرتغال
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,route de Longwy 282
L-1940 Luxembourg
(+352) 46 61 90 1: هاتف
وزارة الداخلية
,19rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
(+352) 24 78 46 26: هاتف
www.mi.public.lu
وزارة الصحة
Allée Marconi Villa Louvigny
L-2120 Luxembourg
(+352) 24 78 55 00: هاتف
www.ms.public.lu/fr
 الطفولة والشباب, وزارة التعليم
29 rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
(+352) 24 78 51 51: هاتف
www.men.public.lu
وزارة الضمان اإلجتماعي
26rue Zithe
L-2763 Luxembourg
(+352) 24 78 61 00: هاتف
www.mss.public.lu
وزارة التنمية املستدامة والبنية التحتية
4, Place de l’Europe
607

L-1499 Luxembourg
هاتف (+352) 24 78 44 00:
www.mt.public.lu
لدى لكسمبورغ أيضا برنامج إحالة معلومات هاتفية ممتاز لضمان إحالة األطراف
املهتمة إلى املسؤولين الحكوميين املناسبين من أجل الحصول على إجابات
على أسئلتهم .في حين أن هذه الخدمة متوفرة باللغات الرسمية الثالث للغة
اللوكسمبرجية والفرنسية واألملانية ،إذا كنت تطلب املساعدة باللغة اإلنجليزية
بأدب واحترام فمن املرجح جدا أن تحصل على استجابة مفيدة باللغة اإلنجليزية أيضا.
لالتصال ببرنامج اإلحالة ،استخدم هاتف الخدمة هذا8002800 :

وزارة اإلقتصاد
3, rue de la Congrégration
L-1352 Luxembourg
هاتف (+352) 24 78-1:
www.mf.public.lu
وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية
5, rue Notre Dame
L-2240 Luxembourg
هاتف (+352) 24 78 23 00:
www.gouvernement.lu/maee
وزارة العدل
)13, rue Erasme (Bâtiment Pierre Werner
L-2934 Luxembourg
هاتف (+352) 24 78 45 37 :
www.mj.public.lu
وزارة العمل  ,التوظيف والتضامن االجتماعي
26, rue Sainte-Zithe
L-2963 Luxembourg
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(+352) 24 78 61 18: هاتف
www.mte.public.lu
وزارة الزراعة والكروم وحماية املستهلك
1, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
(+352) 24 78 25 00 : هاتف
www.ma.public.lu
وزراة التعليم العالي والبحوث
20, Montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
(+352) 24 78 66 19: هاتف
www.mesr.public.lu
وزارة التنمية املستدامة والبنية التحتية
4, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg
(+352) 24 78 68 24: هاتف
www.environnement.public.lu
 اإلندماج واملنطقة الكبرى, وزارة العائلة
12-14, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
(+352) 24 78 65 00: هاتف
www.mfi.public.lu
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about the Contributors

marc andré
company: allen&overy
Job title: avocat à la Cour, partner
e-mail: andre.marc@allenovery.com
www.allenovery.com
andré marc, partner, heads allen & overy
luxembourg’s labour law department which
deals with all employment legal issues including
individual and collective dismissals, complementary pension schemes and the negotiation of
collective bargaining agreements. he has
25 years of experience working in these areas.
andré is a member of the human resources
Committee of the american Chamber of
Commerce (amCham). andré served at
the board of directors of the luxembourg
bankers’ association (abbl) from 2012 to
2014 and is now a member of its industrial
relations and social affairs Committee.

malek aouini - lahmadi
company: amCham luxembourg
Job title: marketing manager & business
development
e-mail: malek@amcham.lu
www.amcham.lu
malek is the actual marketing and business development manager at amCham
luxembourg. native tunisian, she holds a
master’s degrees in business & management.
malek held various roles during her career
during the last 10 years in various business
management roles and has worked in usa,
tunisia and paris.
malek is now based in luxembourg where
she is actively involved with the local and the
international business community.

beverley atkinson
company: european relocation services s.a.
Job title: relocation Consultant
e-mail: beverley.atkinson@erslux.lu
www.erslux.lu
beverley graduated with a degree in applied
language studies with german politics and
latin american studies and worked as a
technical translator and soft skills trainer
before taking up her current post. she has
also worked extensively in the voluntary sector both in administration and training.

nima azarmgin
Job title: independent adviser
e-mail: nima.azarmgin@gmail.com
nima (mba candidate) has a longstanding
experience both in crafting and in influencing
public policies and regulations in the fields
of space and telecommunications at eu and
national levels. before becoming an independent adviser he served for ten years as a
political adviser to a luxembourger member
of the european parliament then as a lobbyist
in brussels and luxembourg (ses s.a and
fedil – business federation luxembourg).
nima lives in luxembourg and speaks five
languages. he also plays the piano and composes film and theatre scores.
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catherine baflast
company: mnks
Job title: partner
e-mail: baflast@mnks.com
www.mnks.com
Catherine is a partner in the corporate
department of mnks and a member of the
executive committee. Catherine is particularly involved in mergers and acquisitions of
companies in the luxembourg market and
in the implementation of group structuring projects and also deals regularly with
operational companies. Catherine is also a
key player in corporate real estate deals. in
addition, Catherine is well versed on venture
capital deals. Catherine is frequently involved
in multidisciplinary files, in which her versatile
profile is a clear advantage.

karine bellony
company: vat solutions
Job title: founding partner
e-mail: karine.bellony@vat-solutions.com
www.vat-solutions.com
karine is an independent consultant
specialized in the implementation of vat
and customs organizations for commercial
companies. she has developed her carrier
for 14 years in the field of vat and Customs
as head of vat and Customs for logistic
groups (GEFCO, Kuehne+Nagel), Indirect
tax director at pricewaterhouseCoopers luxembourg and founding partner of
vat solutions. she is mostly focusing on
the following areas of expertise: review of
existing vat and customs organizations,
improvement recommendations and change
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management. support for implementation
of vat- optimized and secured international
delivery chains. train students, accounting
and commercial teams. prepare or review
vat returns.

law firm association board of directors
from 2005 to 2008. he is fluent in english,
french, german, italian and luxemburgish,
has a good understanding of spanish and
reads dutch and portuguese.

brigitte brouwers-kartheuser
company: Clk home s.à r. l.
Job title: managing director
e-mail: clk@clk.lu
www.clk.lu
brigitte brouwers-kartheuser is the current
managing director of Clk home. she has
over 34 years of experience in the luxembourgish construction industry; mastering
many aspects such as real estate legislation,
real estate development, energy efficient
building, and accounting.

stéphane di carlo
company: egb hornung & associés s.àr.l.
Job title: bdm / business development
manager
e-mail: sdc@egb.lu
www.egb.lu
stéphane di Carlo is a native of grand
duchy of luxembourg and he is living in the
Capital-City luxembourg. since 2012, he
has been promoted as business development manager and responsible for the sales
department of the design and build branch
of egb hornung & associés s.àr.l.. started
his career 20 years ago, he has an industrial
mechanic background and being interested
in architecture, interior and furniture design,
he has acquired the necessary experience and
proved his skills to apprehend the various facets of any fit-out / design and build project.

mario di stefano
firm: dsm di stefano moyse
Job title: managing partner
e-mail: mdistefano@dsmlegal.com
www.dsmlegal.com
mario di stefano is a founding partner of the
luxembourg law firm of dsm di stefano
moyse. he started his legal practice in
1996 after several years as in house counsel
and managing director of a trust company.
he is admitted to the bars of luxembourg
and frankfurt, germany. his main areas of
practice include corporate, commercial and
m&a, real estate, contract law, tax, and labor
and employment law. he acts in both transactional as well as dispute resolution matters.
mario has served on the alfa, american

carole caspari
company: altea immobilière sàrl
Job title: founder & managing partner
e-mail: carole.caspari@altea.lu
www.furnished.lu / www.altea.lu
with over 8 years experience in the luxembourg real estate industry, Carole has developed strong, personal relationships during
her successful career. her knowledge of the
luxembourg real estate market is keen and

her desire to serve her clients is unmatched.
her professional experience includes a position as account manager with a large local
bank followed by a position as tax manager
with one of the big five.
besides her management skills, Carole presents tax, legal and financial skills.
Carole has in Jan 2015 been rewarded
‘woman business manager of the year’ and
in feb 2015 appointed ‘vice-president’ of
the Chambre immobilière du luxembourg
(Cigdl)

guy castegnaro
company: Castegnaro-ius laboris
luxembourg
Job title: partner
e-mail: guy.castegnaro@castegnaro.lu
www.castegnaro.lu
guy Castegnaro is the founder of Castegnaro - ius laboris luxembourg, the first
employment law niche firm in luxembourg
and founding member of the international
alliance ius laboris, global human resources
lawyers.
guy is chairman of the e.e.l.a (european
employment lawyers association).
he is the author and co-author of various
articles and books on employment law.
guy is also a speaker and a chairman at
various conferences on employment law
topics. he is teaching luxembourg social
security law at the university of luxembourg
as well as luxembourg employment law at the
sacred heart university in the framework
of the Cours Complémentaires en droit
luxembourgeois for the future luxembourg
lawyers.
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royal institution of Chartered surveyors,
the investment property forum, alfi’s real
estate investment funds sub-committee, and
amCham real estate Committee.

flora castellani
company: kpmg luxembourg,
cooperative society
Job title: tax director, knowledge
management, luxembourg
e-mail: flora.castellani@kpmg.lu
www.kpmg.lu
flora has been a tax director with kpmg
luxembourg since 2013. she is the head of
the tax knowledge management department,
which is in charge of detecting and analyzing
the possible impacts on corporate clients
of any new tax developments occurring at
national and international levels.
flora has more than 15 years’ professional
experience in business and international corporate tax consulting and has developed an
in-depth knowledge and expertise in the field
of luxembourg corporate taxation.

michael chidiac
company: realCorp luxembourg
Job title: managing director
e-mail: mchidiac@realcorp.lu
www.realcorp.lu
michael is the founder of realCorp
luxembourg. from 1987, he held various
london-based roles, consulting in residential
and commercial real estate. from 1998 to
1999, he was a valuer and an investment
advisor at Jones lang lasalle luxembourg. in
1999, he co-founded property partners s.a.
(luxembourg), an associate of Cushman &
wakefield. michael serves on the boards of
real estate funds and unregulated real estate
structures as an independent director. he is
a member of the institute of directors, the

JoËlle choucroun
company: karp & ChouCroun
Job title: partner
e-mail: jc@ck-avocats.com
www.ck-avocats.com
me Joëlle Choucroun is a partner at karp
& ChouCroun law firm founded in 1996
and has been a member of the luxembourg
bar since 1992. prior to joining the luxembourg bar, she worked as a junior lawyer
in the luxembourg stock exchange. she
graduated with a masters in public law (paris
x- france) and a dea (first year of doctorate) in international public law (paris xfrance). she advises and defends companies
and individuals especially in real estate law,
employment law, Commercial law, eu law,
Company law, debt recovery, real property and Construction law and family law.

louise crosby
company: ministère de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la Jeunesse
Job title: psychologue diplômée
e-mail: louise.crosby@men.lu
www.men.lu, www.gouvernement.lu
louise Crosby, 41, certified psychologist, has
worked for the ministry of education, Children and youth since 2009. she is currently
part of the ‘refugee task force’ within the
ministry, since 2015, coordinating various
initiatives, creating education for emergen-

cy situations; evaluating the demand for
english schooling and constructing measures
to improve education for all communities
within luxembourg. her work within sCript
(department of innovation and pedagogical
research) involved constructing primary
and secondary schools’ data and reports to
improve school quality; elaborating surveys;
reporting for the international Civic and
Citizenship study for the iea (international
association for the evaluation of educational achievement); developing hbsC
(health behavior in school children survey)
in luxembourg for who and collaborating
in standardized testing work groups. she has
also worked for schools in paris and luxembourg.

gary cywie
company: allen & overy
Job title: Counsel
e-mail: gary.cywie@allenovery.com
www.allenovery.com
gary Cywie specialises in technology
and ip matters, with 15 years’ experience
in this field.
his particular areas of expertise are the
drafting and negotiating of it outsourcing
agreements in the financial and insurance
sectors, software license and maintenance
agreements and commercial contracts. in
addition, gary specialises in the following
fields: data protection and privacy, internet
and e-commerce, it security and media and
telecommunications.
gary also advises, drafts and negotiates commercial contracts and assists with the related
regulatory issues in all his fields of practice.
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in charge of internal communications for the
european subsidiaries.
melanie graduated from stirling university
(scotland) with a ba in Journalism and film
& media. belgian born, melanie grew up in
france and has been living in luxembourg for
10 years.
ariane claverie
company: Castegnaro-ius laboris
luxembourg
Job title: partner
e-mail: ariane.claverie@castegnaro.lu
www.castegnaro.lu
ariane Claverie began her career as a corporate lawyer before joining the luxembourg
bar in 1997.
she quickly specialized in labour law and is
partner at Castegnaro-ius laboris luxembourg since 2012, where she particularly
deals with issues related to working hours,
sickness, social security and data protection.
mrs Claverie participated in the establishment of the luxembourg labour Code. she
is also speaker at numerous conferences on
employment law topics and author of articles
and manuals on employment law matters.

melanie delannoy
company: docler holding
Job title: head of pr and Communications
e-mail: melanie.delannoy@doclerholding.com
www.doclerholding.com
melanie delannoy is an independent Communication & marketing consultant since
2013, who specializes in the information &
Communications technology industry. she is
currently the head of pr and Communications for docler holding.
prior to this, she served as an advisor for
fedil, a business development and account manager for binsfeld, Chief marketing
officer for lu-Cix, and was the Communication & marketing manager for eurodns
and datacenter luxembourg. she also
worked for masCo europe, where she was

monique duchscher
company: groupe bâloise luxembourg
Job title: Communication officer
e-mail: communication@baloise.lu
www.baloise.lu
monique duchscher has been working for
baloise group since 1998 as assistant of
the general management and dealing with
internal communication. she is a luxembourg
native with a broad international background
and a rich knowledge of several foreign languages. after having successfully completed
a higher education in administration and
management in vienna (austria)) she spent
many years abroad (switzerland, england,
Japan), before she started working in the
luxembourg financial sector in 1982.

natalia durus
company: amCham luxembourg
Job title: director of Communications
e-mail: durus@amcham.lu
www.amcham.lu
following the graduation of a masters in
“Learning and Development in Multilingual
and Multicultural Contexts” at the University
of luxembourg, natalia durus continued developing her expertise in interaction analysis
while holding the position of research associ-

ate at the university of luxembourg. natalia
is currently doctoral Candidate at inalCo,
sorbonne paris Cité. within amCham she
is the director of Communications and one
of the editors of this present guide.

henk van eldik
company: mutual fund Consulting sarl
Job title: managing partner
e-mail: hvaneldik@mutualfundconsulting.com
www.mutualfundconsulting.com
henk is the chairman of the financial services
Committee of the american Chamber in
luxemburg and has been stimulating discussions and organizing seminars relating to
the financial services industry, varying from
anti-money laundering to principles vs rules
based Corporate governance, family offices,
philanthropy and many more subjects.
henk has served on the luxemburg fund
association alfi board and initiated the
fund distribution as well as micro finance.
he worked over the years for fidelity,
ikano, before he started his own company
to facilitate quality managers and research to
investors.

espace entreprises
company: espace entreprises
e-mail: enterprises@cc.lu
www.cc.lu
located at the heart of the Chamber of
Commerce, the espace entreprises is a point
of single contact that welcomes businesses
and entrepreneurs and informs them about
topics relating to the whole lifecycle of a
business.
office hours of espace entreprises are monday to friday from 8.30 - 17.00.
in order to meet clients in the best possible
conditions, businesses and entrepreneurs are
asked to make an appointment in advance.
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gabrielle eynard
company: allen&overy
Job title: avocat à la Cour, senior associate
e-mail: gabrielle.eynard@allenovery.com
www.allenovery.com
gabrielle specialises in contentious and
non-contentious employment law matters.
she manages the know-how division and is in
charge of the client training and seminars in
labour law. gabrielle has more than 10 years
of experience working in employment law
matters in luxembourg. she joined allen &
overy in 2008.

philippe goutière
company: aig europe ltd – luxembourg
branch
Job title: general manager
e-mail: philippe.goutiere@aig.com
www.aig.com
before being general manager of aig luxembourg, philippe held several positions in
the insurance, reinsurance & banking industry. since 2008, he is leading aig and aims
to become the insurer of choice in luxembourg for multinational and large corporate in
property & casualty.
in addition to this, aig developed for the
luxembourg market a new set of products for
the funds industry (funds, manager, administration, manco, private equity) and their
directors. aig has now a well-established
position in that area and is bringing new innovative solutions in Cyberrisk insurance.
finally, aig has a deep expertise in business
travel solutions including for expatriates.

laura foulds
company: analie tax & Consulting
Job title: managing director
e-mail: laura@analietax.com
www.analietax.com
laura foulds is the founder of analie tax &
Consulting, a boutique tax practice specializing in personal and expatriate taxation.
before founding analie, laura spent over
15 years at the “Big 4” providing expatriate
tax advice in luxembourg, the us and the
uk. with a proven track record covering all
areas of expatriate taxation, laura provides
refreshing, realistic advice to individuals
and companies making a complex subject
easier to understand. the ability to advise on
luxembourg, us and uk taxation provides
a unique service in luxembourg enabling
clients to truly understand their global tax
obligations.

rima guillen
company: mnks
Job title: senior associate
e-mail: guillen@mnks.com
www.mnks.com
rima guillen is a senior associate in the
technlogies & ip department of mnks. she
has an extensive experience in technology related and e-commerce sectors. in particular,
she has been focusing on ip/it licensing and
commercial agreements. she is an expert in
european and luxembourg data protection
law as well as intellectual property law issues,
notably trademark litigation and regularly
advises on different strategies for the protection of intellectual property rights. she also
regularly assists clients in collaboration with
our tax department on implementation of
luxembourg’s ip tax regime. rima regularly
gives presentations on data protection, ip
and related matters.

John hames
company: ey
Job title: business tax services leader
e-mail: john.hames@lu.ey.com
http://www.ey.com/lu/en/home
John holds a master in economics obtained
at the university of strasbourg and he is a
qualified Luxembourg “expert-comptable”
he is a tax partner within ey with 24 years
of experience in luxembourg taxation and in
business advisory for investments, financing
& incentives.
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Jean-paul hengen
company: luxinnovation
Job title: iCt cluster manager
e-mail: jean-paul.hengen@luxinnovation.lu
www.luxinnovation.lu
Jean-paul hengen holds a degree in it and
electronics, a master Certificate in project
management and an mba from sacred
heart university – John f. welch College of
business.
with more than 25 years of experience in
applied information technologies in the sectors of banking, industry and communication,
Jean-paul acts today as iCt cluster manager.
in this role he supports the luxembourgish
iCt community with advice, networking and
business development and has the role of key
account manager for the services offered by
the cluster.

vincent hieff
company: ministry of the economy –
entrepreneurship & sme policies
Job title: policy advisor
e-mail: vincent.hieff@eco.etat.lu
www.gouvernement.lu/3313559/
minist-economie
vincent is an advisor at the ministry of the
economy specialized in topics related to
national entrepreneurship and sme policies
and strategies.
prior to joining the ministry of the economy,
vincent was the head of and senior consultant for the « espace entreprises », the
luxembourg Chamber of Commerce’s point

of single Contact for entrepreneurs
and business owners.
vincent was also the manager
of the luxembourg business angel network.
he holds a degree in accounting and financial
analysis from iCheC brussels management
school (belgium) and a master of business
administration (m.b.a.) from the sacred
heart university (luxembourg).

shamala hinrichsen
company: ministry of the economy,
luxembourg
Job title: Consultant
e-mail: shamalasp@gmail.com
Currently communication life sciences, clean
technologies, and iCt for luxembourg.

morgan hopper
company: american Chamber of Commerce
(amCham)
Job title: Communications intern
e-mail: meh6@st-andrews.ac.uk
ms. hopper is a student member of amCham and worked with the organization
during the summer of 2015, mainly working
on the editing and formatting doing business
in luxembourg. she is now continuing her
studies for a master of arts in international
relations and philosophy from the university
of st. andrews in scotland, with expected
completion in 2016. ms. hopper’s previous
editing experience includes assistant editing
of Cordis repository reports for the eu
commission, assistant editing of the regional
outlook book for the oeCd, editing media
content for the horticultural society of new
york, and editing various materials for the
non-profit dress for success.

francis kass
company: arendt & medernach
Job title: partner
e-mail: francis.kass@arendt.com
www.arendt.com
francis kass is a partner at arendt & medernach. he specialises in investment fund work,
advising clients on the structuring, creation
and organization of alternative investment
funds (including in particular private equity
funds and hedge funds), uCits as well as
their respective management entities.
he has been a member of the luxembourg
bar since 1996.
he participates in several working groups of
the association of the luxembourg fund
industry (alfi) and is also a lecturer at the
luxembourg institute for training in banking
(ifbl).
he served as a member of the governing
body (Conseil de l’ordre) of the luxembourg
bar from 2006 until 2008.

tom kettels
company: luxConnect sa
Job title: Chief business development officer
e-mail: tom.kettels@luxconnect.lu
www.luxconnect.lu
tom kettels is Chief business development
officer at luxConnect sa.
until december 2015, he was senior iCt
advisor at the service des médias et des
communications (ministry of state), working
on policies related to electronic communications and the digital agenda, both at the
european and at the national level. tom was
also coordinator of the ‘infrastructure cell’ of
‘digital lëtzebuerg’.
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tom is a board member of lu-Cix (luxembourg Commercial internet echange).
before joining the ministry, tom was head of
the multimedia section and internet product
manager at post luxembourg.

luxembourg investment fund supervisory
authorities’ committee dealing with accounting rules and regulatory requirements for
investment funds.
bernard is the assurance leader luxembourg
office and a member of the ey financial
services office extended leadership team for
assurance in emeia.

neirouz lahmadi
company: Citco gateway luxembourg
Job title: managing director
e-mail: nlahmadi@citco.com
www.citco.com
neirouz is managing director at Citco gateway luxembourg; he held various emeabased roles over the last 20 years as director,
general manager, business coordinator and
consultant in several companies for different
national and international projects. this is
within different fields; Crm business, banking, investment and real estate sector.
neirouz is the actual Chairman of the real
estate committee at the american Chamber
of Commerce in luxembourg.

lu-cix
company: lu-Cix
e-mail: info@lu-cix.lu
www.lu-cix.lu
lu-Cix, the luxembourg Commercial internet exchange, was founded in 2009 based on
a cross-industries initiative set up by major
national and international internet players,
with the aim of developing the internet in
luxembourg.
following a model of openness and neutrality,
lu-Cix is now hosted in 8 data Centers
across luxembourg and allows companies
generating ip traffic and attracted to luxembourg by the favorable economic environment, to be in a position to find all the means
and tools to carry their traffic to all internet
users around the world.
lu-Cix also organizes the luxembourg
internet days, a yearly event in luxembourg
gathering the international internet community to discuss hottest topics and generate
buzz.

bernard lhoest
company: ey
Job title: partner
e-mail: bernard.lhoest@lu.ey.com
www.ey.com/luxembourg
bernard is a partner at the ey office in luxembourg and with the firm for 24 years.
he is a registered independent auditor and
a certified accountant (réviseur d’entreprises & expert-comptable) with extensive
experience in providing audit and advisory
services to international and multinational
companies of the asset management and
banking sectors. he is also member of the

luxembourg for business g.i.e.
company: luxembourg for business g.i.e.
e-mail: info@luxembourgforbusiness.lu
www.luxembourgforbusiness.lu
luxembourg for business (lfb) was founded
in april 2008 as an initiative by the ministry
of the economy and foreign trade, the ministry of small and medium-sized businesses
and tourism, the Chamber of Commerce,
the office du ducroire, the public-law
banking institution (snCi), the Chamber of
Crafts and luxembourg’s business federation (fedil).
relying on the strengths of both public and
private partners, luxembourg for business
operates as a trade promotion agency and
liaises with luxembourg’s trade & investment offices, its embassies, foreign trade
Counsellors, honorary Consulates, and other
international promotion networks such as
bilateral Chambers of Commerce to foster
luxembourg’s outbound activities. luxembourg for business also functions as a so-called
“network agency” establishing a platform for
its members to review, coordinate and improve
their trade promotion efforts.

luxembourg for finance
company: luxembourg for finance
www.luxembourgforfinance.com
luxembourg for finance (lff) is the agency
for the development of the financial Centre.
it is a public-private partnership between the
luxembourg government and private actors
of the financial sector. founded in 2008,
its objective is to promote the expertise
and diversification of luxembourg financial
services abroad through different communication channels. luxembourg is the premier
private banking center in the eurozone and
the second largest investment fund center in
the world. due to its innovative approach and
international orientation, the luxembourg
financial center is a stable hub for private and
institutional investors from all over the world.
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maurice macchi
company: allen & overy luxembourg
Job title: avocat à la Cour, associate
e-mail: maurice.macchi@allenovery.com
www.allenovery.com
maurice specializes in employment law
matters and has an extensive experience in
a wide range of subjects, notably in drafting
contractual documentation (employment
contracts, internal policies, flexible compensation and working time arrangements)
and advising on individual termination issues
(including settlement negotiations and
litigation procedures), collective redundancy
procedures (social plan) and transfer of undertakings (notably in m&a and outsourcing
transactions).

christophe maillard
company: ammC law
Job title: partner
e-mail: cmaillard@ammclaw.com
www.ammclaw.com
Christophe maillard is the head of the employment, ip/it, litigation and trade & Commerce practices of ammC law. he started
his career in france as in-house counsel for a
multinational company operating retail outlets. his experience, both as in-house counsel
and for more than 14 years in law firms in
luxembourg, gives him an invaluable insight
into the legal needs and business requirements of his clients.

nathael malanda
company: allen&overy
Job title: Junior associate
e-mail: nathael.malanda@allenovery.com
www.allenovery.com
nathael advises international and local
(luxembourg) companies in individual and
collective employment law, as well as in
immigration law. nathael also has significant experience in drafting, amending and
terminating employment contracts (including negotiating settlement agreements and
conducting legal proceedings), as well as in
employment law aspects of transactions. he
joined allen & overy in 2014.

franck marchand
company: foyer assurances s.a.
Job title: directeur iard
e-mail: franck.marchand@foyer.lu
frank is an approved manager of foyer
assurances and member of the board of foyer
assurances and foyer vie. he is also chairman
of luxembourg actuaries’ association and
sessional lecturer at luxembourg university.
he started his career at swiss re based in Zurich, then worked for axa group in paris before
joining foyer assurances in luxembourg.
during his career, he mainly has worked in
b2b by products’ design and drawing up
custom-designed contracts dedicated for
large companies.

frédéric meyer
company: bnp paribas real estate
Job title: investment advisor
e-mail: frederic.meyer@bnpparibas.com
www.realestate.bnpparibas.lu
frédéric meyer is investment advisor; he
held various estate roles over the last 7 years
as property manager, estate agent and senior estate agent at bnp paribas real estate
luxembourg.
evolving in a national and international
environment, frédéric develops his skills in
different fields related to the professional
real estate sector as Contracts, legal, financial, investment, etc. frédéric is member
of the real estate committee at the american
Chamber of Commerce in luxembourg.

régis muller
company: ammC law
Job title: managing associate
e-mail: rmuller@ammclaw.com
www.ammclaw.com
régis muller is a managing associate on
ammC’s employment law and trade &
Commerce practices. his expertise also
extends to employment law, ip law and real
estate law.
he advises a wide range of clients from individuals to multinational groups on all kinds of
commercial agreements and aspects of real
estate and employment law.
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frank muntendam
company: ey
Job title: international tax services leader
e-mail: frank.muntendam@lu.ey.com
www.ey.com/lu/en/home
frank holds a master’s degree in fiscal law
of the university of amsterdam. he is a
member of the international fiscal association of luxembourg, member of the dutch
bar of tax advisors, and chairman of the tax
Committee of the luxembourg-american
Chamber of Commerce. he has more than
25 years of experience in advising multinational enterprises about cross-border
tax matters, in particular on financing and
intellectual property.

stephen nye
company: kpmg luxembourg, société
coopérative
Job title: partner, head of insurance
e-mail: stephen.nye@kpmg.lu
www.kpmg.lu
stephen nye is an audit partner at kpmg
luxembourg since 1997. he is responsible for
the insurance sector at kpmg luxembourg
and a member of the insurance Committee
of the institut des réviseurs d’entreprises
and of the reporting and Control Committee of the luxembourg insurance regulator.
he is also active in the kpmg global insurance network. he has extensive experience
of insurance business and strategy including
m&a transactions, due diligence, regulation,
insurance accounting, finance and structuring.

James t. o’neal
company: ammC law s.a.
Job title: principal
e-mail: joneal@ammclaw.com
www.ammclaw.com
James o’neal is the treasurer of amCham-luxembourg and serves on the amCham executive and tax Committees.
he is a principal on ammC law’s tax team
and has been practicing tax in luxembourg
since 2002. prior to joining ammC law,
James was a director of international tax
with a big four in luxembourg and began his
career in silicon valley, California during the
“dot.com” boom years.
he regularly advises fortune 500 companies,
start-ups, and private equity firms on many
aspects of luxembourg taxation including sustainable tax planning, ip planning,
cross-border financing, mergers & acquisitions, and restructurings.

marios paras
company: the taplow group
Job title: managing partner
e-mail: mparas@taplowgroup.com
www.taplowgroup.com
marios m paras is the managing partner in
the taplow group. he specializes in executive-level search engagements and consulting
in the professional services, medical devices,
pharmaceutical and manufacturing sectors as
well as C-suite roles in a variety of industries.
prior to joining the taplow group, marios
was a board member and managing director
for another international group where he
provided targeted consulting services in
addition to leveraging his retained executive

search expertise. he holds several board
member directorships including the m&a
equity firm amarilis.
maios has a bs and a masters in business
management, law & hotel management, he
is a certified myers-briggs facilitator (estJ),
and a hay-trained competency developer,
shl, & thomas international.

Julien pillot
company: inowai sa
Job title: head of office agency
e-mail: jpillot@inowai.com
www.inowai.com
graduated from a french business school,
fluent in french, english and german,
Julien pillot joined inowai in 2007
where he started as real estate consultant.
in 2012, Julien joined inowai’s valuation
department where he has been in charge
of valuations of any kind of real estate
assets. he also joined the research
department, where he is responsible for the
publication of quarterly market reports.
still implicated in the research department,
Julien took over the head of inowai’s office
letting department in June 2013 with the
objective of advancing inowai’s values as
a reference in the luxemburgish real estate
market.
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alexandre pirotte
company: fragomen worldwide
Job title: manager belgium/luxembourg lawyer
e-mail: apirotte@fragomen.com
www.fragomen.com
alexandre pirotte is providing counsel on
corporate migration for luxembourg and
belgium. he currently represents multinational corporate clients in information
technology consulting, pharmaceuticals and
banking industries with respect to corporate
immigration issues, in particular the labour
and immigration requirements, associated
with transfer of staff into luxembourg and
belgium.
in addition, he is one of the architects of the
new visa program for investors, advising the
luxembourg government.

robert l. philippart
company: luxembourg for tourism
Job title: directeur ambassadeur touristique
e-mail: robert.philippart@ont.lu
www.visitluxembourg.com /
www.facebook.com/visitluxembourg
phd in history (uCl)

laurent probst
company: pricewaterhouseCooper
Job title: partner, pwC’s accelerator
e-mail: laurent.probst@lu.pwc.com
www.pwc.lu
laurent probst is a partner at pwC luxembourg and he is in charge of pwC’s accelerator. within the pwC, luxembourg Consulting practice, he also advises governments
and eu institutions in innovation policies.
laurent probst heads pwC’s accelerator
network whose purpose is to help highgrowth companies go global. laurent probst
advises fast-growing, international enterprise
software companies, security companies
as well as financial technology and big data
companies. he focuses on market prioritisation, business model changes, business and
government contacts, financing solutions and
managing board expectations. laurent probst
has been developing pwC’s accelerator out
of luxembourg and the network ultimately
aims to cover 25 countries and 90% of the
world economy.
after developing a research centre for
investment management, laurent probst
has been specialising in economic development initiatives for governments, regions
and high-growth companies for the past ten
years. he initiated and developed international partnerships in life sciences, agriculture
and information technology, raising more
than usd 200 million for setting up local
research infrastructure with economic objectives. laurent probst was appointed global
leader of the innovation ecosystem practice
in the pwC network in 2011.

robert scharfe
company: luxembourg stock exchange
Job title: Ceo
www.bourse.lu
as of april 2012 robert scharfe holds the
position of Ceo at the luxembourg stock
exchange and he is a member of the board
of directors of the federation of european
securities exchanges. before joining the
luxembourg stock exchange, he spent 35
years in the banking industry, mostly in
Corporate finance and financial markets.
between 2000 and 2012 he was a member
of the management board of bgl bnp paribas in luxembourg. during that time he also
assumed senior responsibilities within fortis
bank in the areas of institutional banking and
global markets.
during his banking career, he acquired
extensive knowledge in international Capital
markets and gained solid experience in asset
management and investment funds. he
holds a master’s degree in economics from
the university of nancy, france, and he is
an alumni of insead, france and stanford
business school, palo alto, usa.
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Jean-paul schuler
company: luxinnovation
Job title: managing director
e-mail: jean-paul.schuler@luxinnovation.lu
www.luxinnovation.lu
Jean-paul schuler, who holds a degree in
mechanical engineering from karlsruhe
university, started his professional career at
arbed dudelange before joining galvalange sàrl where he was Chief operating
officer from 1989 to 1996. he then joined
tradearbed as general manager of flat
products sales in export markets. from
2000 to 2006, he held several senior management positions at arcelor in europe and
asia. in 2007, he was appointed vice president and head of the operational excellence
department at arcelormittal, before moving
on to become Coo at valin steel in hunan,
China. Jean-paul schuler has been the
managing director of luxinnovation since
september 2013.

sylvie schmit-verbrugghen
company: european relocation services s.a.
Job title: managing director
e-mail: sylvie.schmit@erslux.lu
www.europeanrelocationservices.lu
sylvie schmit-verbrugghen who holds a
higher economy education diploma, is the
managing director (and founder) of european relocation services s.a.
a multilingual/multi-cultural business
executive, she is an acknowledged expert at
international relocation management and a
person with all of the right government and
business contacts to ensure the successful
resolution of any relocation problem.

paul-michael schonenberg
company: amCham luxembourg
Job title: Ceo and Chairman
e-mail: info@amcham.lu
www.amcham.lu
paul schonenberg is the Chairman and Ceo
of the american Chamber of Commerce, a
position he has held for the past 17 years. an
american from new york, paul has lived and
worked in luxembourg for over 20 years,
first as a us airforce officer assigned to
nato, then as a nato senior Civil servant,
followed by becoming a senior executive in
the financial sector with responsibilities for
human resources. Currently paul is a board
member/owner/investor/director in several
luxembourg based companies. he is also
the president of the national Council for
foreigners.

pascal steichen
company: “security made in Lëtzebuerg”
(seCuritymadein.lu) gie
Job title: managing director
e-mail: pascal.steichen@securitymadein.lu
www.securitymadein.lu
in 2000, pascal started his professional
career as a developer at CANAL+ Belgium,
where he rapidly got interested and involved
in the it security area. he then took a position as project management at the task force
eluxembourg (2002) where he was in charge
of the “LuxTrust project”, financed and
patronized by the ministry of the economy,
where he moved to just before finalizing the
set-up of luxtrust s.a. at the ministry, he
participated in the development of a national
information security strategy and Cases,

shortly followed by the establishment of
CirCl, bee seCure and last but not
least the creation of the “security made in
Lëtzebuerg” (SMILE) g.i.e. Today, he is the
managing director of seCuritymadein.
lu, head of CirCl, member of the Cyber
security board of the luxembourg government and alternate member of the management board of enisa. other activities
include lectures at the universities of metz
(2006-2012) and luxembourg (since 2010)
and a strong involvement in relevant local
associations: Clusil (vice-president), Cpsi
(secretary general), owasp and secureluxembourg.

marielle stevenot
company: mnks
Job title: partner
e-mail: stevenot@mnks.com
www.mnks.com
marielle heads mnks’ employment law
department. in 2015 marielle became a
member mnks’ executive committee, she
is in charge or our own hr strategy. marielle
has specialized in employment law from the
very early stages of her career and consequently has acquired in-depth knowledge
of all aspects of employment law and social
security. using her legal expertise and a
creative approach, marielle regularly handles
outsourcing or similar restructuring projects,
advises on expatriation and secondment
situations, implements stock option plans or
other similar employee benefits schemes, and
assists companies with the complete process
of collective redundancies.
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carlo thelen
company: Chamber of Commerce
Job title: director general
e-mail: di@cc.lu
www.cc.lu
www.carlothelenblog.lu
after a degree in economics at the university
of louvain in belgium, Carlo thelen joined
the Chamber of Commerce in 1996 as an
economic adviser. he is in charge of strategic papers, studies, surveys and statistics,
research and innovation and economical
documentation. m. thelen is the author of
strategic articles and gives presentations
on the economy of luxembourg to various
audiences. he represents the Chamber of
Commerce in working groups and councils of
luxembourg ministries, administrations and
other organizations. since august 2003, m.
thelen is a member of the managing board of
the Chamber of Commerce. since January
2004, he is head of the international affairs
and since January 2007, he is the Chief
economist of the Chamber. on January 10,
2014, he was appointed director general of
the Chamber of Commerce.

franÇois thill
company: ministry of the economy
Job title: Cio
e-mail: francois.thill@eco.etat.lu
www.securitymadein.lu and www.cases.lu
françois thill * received 1991 a m.sc. degree
in information technology at the university
of linz, austria. after 10 years of international banking experience, he has joined the
ministry of the economy in luxembourg in

2001. he has developed the luxembourg
accreditation scheme for pki. in 2003 he
launched the Cases initiative (Cyberworld
awareness and security enhancement
services). he took part in the creation of the
first Cert in luxembourg in 2007 and of
smile gie (security made in lëtzeburg) in
2010. he is one of the authors of the second
national cyber security strategy published in
2015.
françois represents luxembourg since 2003
in the european network and information
security agency (enisa). françois is also
member of the board for luxtrust, Chairman
of “Security made in Letzebuerg (g.i.e)”, and
member of the luxembourg Cyber security
board and alternate member of the data
protection authority in luxembourg.

louis thomas
company: kpmg luxembourg,
cooperative society
Job title: tax partner, international
Corporate tax, Commerce & industry,
luxembourg
e-mail: louis.thomas@kpmg.lu
www.kpmg.lu
louis has been a partner with kpmg tax
luxembourg since 2000, in charge of Commercial & industrial clients and luxembourg
tax aspects related to the interposition of
luxembourg vehicles to structure holdings,
ip, and finance structures in various european countries and in connection with north
american clients.
as head of the Commerce & industry lob,
louis has more than 25 years’ professional
experience in business and international
corporate tax consulting, along with feasibility studies, development and marketing of
tax-efficient financial structures of products.
louis has successfully carried out various
major restructuring and merger projects for
leading commercial and industrial groups

worldwide, advising on both direct and indirect taxation issues. moreover, his in-depth
knowledge of the legal framework surrounding company reorganizations has proven
useful in advising on the merger itself.

chrystelle veeckmans
company: kpmg
Job title: partner
e-mail: chrystelle.veeckmans@kpmg.lu
www.kpmg.lu
Chrystelle is Chairman of the association of
luxembourg pension funds and Chairman of
kpmg luxembourg pension fund. she is an
audit partner for clients covering a wide range
of investment activities from the traditional
uCits to the alternative investments space
and for insurance companies. she also participates in various industry groups, at the level
of efama, alfi and ire and is co-chair of
the alfi solvency ii group and participates
in the alfi pension funds and eltif working groups as well as the ire securitization
committee.
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venera vladoianu
company: mylanguage s.à.r.l
Job title: school manager
e-mail: venera.vladoianu@mylanguage.lu
www.mylanguage.lu
venera vladoianu has been living and working
in luxembourg for over 20 years. Coming
from romania where she had graduated in
foreign languages and literatures at the
university of bucharest, she continued her
academic education at the national institute
for learning disabilities in the u.s.a and
consequently worked in different language
related fields of expertise. venera’s work
experience included working as a back office
employee at the lloyds bank, a private educational therapist, a teacher of romanian,
french, italian and english both for private
schools and the european parliament, the
Court of Justice and the european Commissions. she was also the drafter and setter
for the leaving Certificate of the romanian
diaspora in ireland until 2013 and since 2009
she has mostly dedicated all her efforts and
acquired experience to working as a legal
translator for the Court of Justice in luxembourg and the management of her language
company, mylanguage s.à.r.l.

malik zeniti
company: Cluster for logistics, luxembourg
Job title: Cluster manager
e-mail: malik.zeniti@clusterforlogistics.lu
www.c4l.lu
malik started in the aircraft industry, then
joined dupont to work 25 years in technical,
marketing and business assignments serving
industries like construction, medical, packaging and protection. he joined the C4l to
coordinate activities and reinforce synergies
with a mission to promote the development
of logistics, identify collaborative r&d and
innovation opportunities between actors
and raise the competitiveness of the sector
to make luxembourg more attractive as
an international hub. he is treasurer of the
Cool chain association and iata task force
member defining perishables standards. malik
holds a Chemical engineering degree of
university of karlsruhe.
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The Arabic text of the “Doing Business in Luxembourg” book is a translation of the
English text developed and published in 2016 by AMCHAM Luxembourg
(Editors Paul Schonenberg and Natalia Durus and assistant editors Morgan
Hopper and Malek Lahmadi, Layout by lola and Print by Print Solutions).
The project was realized with sponsorship from the Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte through the mateneeninitiative. The Œuvre Nationale
de Secours Grande-Duchesse Charlotte (www.oeuvre.lu) is a public institution
under the supervision of the Prime Minister of Luxembourg. It runs and organizes
the National Lottery. Its mission is to promote philanthropy in Luxembourg. Its initial
purpose of aiding victims of World War II has been broadened over the years to
support the many philanthropic activities and projects conducted by organizations in
the fields of social issues, culture, environmental protection and sport.
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Translation: Layla Moustaine, Hicham el Hamdani
Text editing and design: Selma Aouini
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