"القوى العشرة"
التي تميز والونيا،
إن والونيا تفتح لكم ذراعيها ...وهي منطقة تتميز بالدفء والحميمية واألداء
العالي ،وهي ذات تاريخ غني وتركيز قوي على المستقبل،
تقع والونيا في قلب أوروبا ويبلغ عدد المستهلكين في سوقها  500مليون مستهلك،
يمكن إنشاء الشركات في والونيا وتطويرها في ظروف مالئمة للغاية.
وهي منطقة تتسم باالبتكار والقدرة التنافسية حيث يستطيع قاطنوها من الرجال
والنساء تعزيز مواهبهم ،واستخدام خبراتهم واالزدهار في أعمالهم.

وكالة والونيا لالستثمار والصادرات
من خالل المشاركة معك في مشروعك ،ومن خالل العمل عن كثب مع السلطات

ﺍﺷ ُﻌﺭ ﺑﺎﻹﻟﻬﺎﻡ

األوروبية والبلجيكية واإلقليمية والمحلية ،ستساعدك الوكالة على التخطيط ألي
خطوة عالمية ،آخذة على عاتقها توفير احتياجاتك األساسية والعقارية (البحث
عن الممتلكات واألراضي) ،والمصالح المالية والضريبية (التحسين المالي
والضريبي) ،وتوظيف ذوي المواهب والمهارات ،والتدريب المستمر والتنمية،

إنها منطقة جذابة وتنافسية حيث تستفيد الشركات من الطريقة الذكية في فرض
الضرائب ،ومن نطاق واسع من الدعم المالي واالجتماعي والبيئي.

وحتي مصالحك القانونية.

وهي تتميز بالدفء حيث تجمع بشكل متناغم بين كرم الضيافة والثقافة والتراث.

إذا كنت ترغب في معرفة ما الذي يمكن أن تفعله منطقة والونيا من أجلك أو إذا
كنت تحتاج إلى معرفة معلومات معينة أو الحصول على مستندات معينة،

اتصل بنا!
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جودة الحياة

سيساعدك تأسيس منشأتك في والونيا على القيام بأعمال تجارية في قلب أوروبا ،فقط
على مرمى حجر من جميع المدن األوروبية الكبرى والمؤسسات الدولية الرئيسية
ومقرات عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات.

إن والونيا 8منفتحة بشكل طبيعي على العالم .وبسبب هذه الروح السائدة فيها وجودة
منتجاتها التي تتماشى مع بنيتها األساسية العصرية ،تزيد والونيا من حجم تجارتها كل
عام سوا ًء مع دول الجوار أو الدول البعيدة.

بفضل خبرة والونيا 2اللوجستية وشبكة االتصاالت الخاصة بها ،والتي تعد واحدة من
أكثر الشبكات كفاءة في أوروبا ،يمكن أن تصل نسبة األعمال التجارية فيها إلى %65
من السوق األوروبية في بضع ساعات فقط.

ويعد التنافس بين األعمال التجارية أولوية لدى والونيا .9في مناخ اجتماعي إيجابي،
تساهم الحكومة والسلطات اإلدارية بشكل فعال في ذلك من خالل شراكات وثيقة مع
األعمال التجارية والحوافز الكبيرة.

مع وجود  200مجمّع أعمال مجهّز بالكامل ،و 7مرافق علمية تتصل مباشر ًة
بالجامعات ،ومراكز أبحاث ،ومساحة  1700هكتار من األراضي متاحة على الفور،
توفر والونيا 3بيئة ممتازة لنمو األعمال التجارية.

الطبيعة والثقافة والترفيه :تستفيد والونيا 10أقصى استفادة من جاذبيتها ،من خالل الود
السائد فيها ،وتراثها ،وحس كرم الضيافة واالسترخاء.

1

الخبرة التقنية

ً
ً
متميزا،
مركزا
مع وجود  9جامعات ،و 300مركز أبحاث ،و 11000باحث ،و20
تتميز والونيا 4بالعدد الهائل من الموارد التي تتيح لألعمال التجارية تنمية أدائها.

ً
ارتباطا وثي ًقا
في والونيا ،5ينتج عن العمل الفعال تقدم كبير .ترتبط القدرة على األداء
بنظام التعليم والتدريب ،حيث يتم إنفاق استثمارات كبيرة فيهما.

حس المشاركة
في والونيا ،6تستفيد األعمال التجارية من نظام الضرائب الذكي والتنافسي الخاص
بالشركات ،وذلك من وجهة نظر كل من األعمال التجارية وغير المقيمين.
يدعم هذه السياسة االستراتيجية دعم مالي كبير في جميع مراحل تطوير األعمال:
بفضل إمكانية الحصول المتميّز على رأس المال ،هناك كاتالوج كامل المعايير الذي
يجعل من والونيا 7واحدة من أكثر المناطق جذبا في أوروبا.
ﺃﻣﺳﺗﺭﺩﺍﻡ
ﻟﻧﺩﻥ

ﻓﺭﺍﻧﻛﻔﻭﺭﺕ

ﻧﺎﻣﻭﺭ

ﺑﺭﻭﻛﺳﻝ
ﺑﺎﺭﻳﺱ

