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معرفی کلّی شرکت: 

شرکت ”امیر مقیمی اس. ال.“ تاسیس سال 2010 میالدي، شرکتی ثبت شده 

در اسپانیا به جزییات ثبتی به شرح زیر است، 

 T 3450, F 190, S 8, H A 121298, I/A 1 (05.05.2010) 

این شرکت ، از وجود اکیپ بسیار با سابقه و کار آزموده اسپانیایی بهره می گیرد، که 
تخصص هاي متعددي دارند ، گروه ما شامل وکال ، مشاوران حقوقی ، حسابداران ، 
حسابرسان رسمی ، کارشناسان رسمی دادگاههاي اسپانیا، مدیران و متخصصان راه 

اندازي و راهبري کسب وکار و همچنین مشاوران بازاریابی و بازرگانی ،که به اختصار در 
ادامه معرفی می گردند، می باشد.  

به طور کلی این شرکت به عنوان نماینده و مانند دست باز شما و سازمانتان براي انجام 
آنچه که می خواهید در اسپانیا انجام دهید عمل می کند. در شکل و قالبی که براي شما 

و سازمانتان مفید باشد.
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خدمات ما : 

موارد قانونی، کارآفرینی، مهاجرت و 
وکالت. 

حسابداري، حسابرسی و مدیریت 
کسب و کار. 

مدیریت کسب و کار (فعالیت 
اقتصادي یا تجارت) 

بازاریابی ،فروش صادرات و یا واردات 
از اروپا و مشخصا اسپانیا.  

تاسیس و راه اندازي شعبه خارجی 
شرکت ایرانی در اسپانیا. 

مشاوره سرمایه گذاري در کسب و 
کار، امالك و مستقالت، مسکونی، 

تجاري و زمین.
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موارد قانونی، کارآفرینی مهاجرت و وکالت: 

به لطف وجود وکالي متعدد که هرکدام در زمینه ي تخصصی خود صاحب تحصیالت و تجربه هستند ، سرویس 
مناسبی را به موکالن اریه می دهیم. از این رو به موارد زیر اشاره می شود. 

وکالت شرکتی و سازمانی 
قوانین کار و کارآفرینی همچنین قرارددادهاي مربوطه.  

نتظیم اساسنامه، ثبت و تغییرات انواع شرکت ها. 

وکالت در امور مهاجرتی 
خدمات مهاجرت، براي کار آفرینان یا سرمایه گذاران.  

مهاجرت سرمایه داران (تمکن مالی) 

مهاجرت نوابق و استعدادهاي درخشان. 

وکالت ثبت ، قرارداد و نقل و انتقال 
قراردادهاي انتقال فن آوري ، صادرات و یا واردات از ویا به اسپانیا 

قراردادهاي ثبتی نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول. 

به طور کلی هر آنچه که در موارد قانونی نیاز باشد، براي موکلین فراهم می نماییم.
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حسابداري، حسابرسی و مدیریت کسب و کار: 
به طور کلی موضوع مالیات ها و موارد حسابداري در اسپانیا از اهمیت دوچندانی 

برخوردار است. چرا که این موارد اگر درست و دقیق به دست کاردانان امر اداره 
نشود می تواند به کابوس شبانه براي سرمایه گذار یا کار آفرین بدل شود. فلذا 
الزم است اجازه دهیم متخصصین امر کار خود را انجام دهند تا با خیالی آسوده 

قدم بردارید. 

حسابداري و حسابرسی سازمانی  

امور مالیاتی ، مالیات بر درآمد و 

 مالیات بر ارزش افزوده. 

مالیات بر مشاغل 

مالیات افراد حقیقی 

خالصه هر آنچه در موضوع حساب و حساب داري نیاز باشد را انجام می دهیم.
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مدیریت کسب و کار (فعالیت اقتصادي یا تجارتی) 

این شرکت فعالیت تخصصی در باب مدیریت کسب و کار دارد. به این نحو که عده اي از 
سرمایه گذاران به دالیلی نمی خواهند کسب و کارشان را خودشان مدیریت کنند ، به این شکل 

که می خواهند مدیریت را از مالکیت جدا کنند ، در این قبیل موارد خدمات ارایه شده توسط ما 
برایشان ارزشمند واقع می شود.  

این موضوع معموال به دو نوع کلی قابل انجام است ،  

الف)کسب و کار هایی که شعبه اي از زنجیره اي هستند . 

ب)کسب و کارهایی که به شکل مستقل تاسیس و اداره می شوند  
در حالت الف) عمال اجراییات کار توسط زنجیره اداره می شود ، اما نیاز به نظارت عالیه از سمت 
مالک کسب و کار احساس می شود ، که این شرکت با تکیه بر تخصص و تجربه خود این خدمات 

را ارایه می دهد. 
در حالت ب) در این حالت کار بیشتري هم از سمت مالک کسب و کار و هم از سمت مشاوران 

الزم است. چرا که کنترل بیشتري الزم است. البته با توجه به میزان استفاده از سامانه هاي 
کنترلی کسب و کار این نیاز می تواند بیشتر یا کمتر باشد.
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صادرات 
اگر به دنبال صادرات محصوالت  یا خدماتتان به 
اروپا و اسپانیا هستید ما می توانیم ارائه دهنده 

خدمات زیر باشیم: 
بررسی بازار ، بازاریابی و همچنین 

بازارسازي براي محصوالت یا خدمات 
شما. 

تامین شبکه فروش و خدمات بعد از 
فروش 

واردات 
در مورد خدمات واردات به  ایران براي کاال و 
به طور مشخص قراردادهاي انتقال فن آوري 

نیز خدمات گسترده اي ارایه می دهیم.
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تجارت با آمریکاي التین 

همان گونه که می دانید جریان آزاد تبادل کاال در 
کل اتحادیه اروپا وجود دارد. 

شاید خالی از لطف نباشد تا اشاره اي هرچند گذرا 
به رابطه قوي اقتصادي و فرهنگی مابین اسپانیا و 
کشورهاي التین ، عمدتا در آمریکاي مرکزي و 

جنوبی داشته باشیم. 
همانطور که مشهور است براي توسعه روابط 

تجاري با دنیاي التین ، اسپانیا عمال نقش راهبردي 
دارد، وبازرگانان اسپانیایی عمال موتور محرك زیر 

ساختهاي این کشورها هستند. 

بازار 550 میلیون نفري اسپانیایی زبان براي هر 
بازرگانی جذّاب است.
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به طور کلی اسپانیا می تواند دروازه اي براي توسعه فعالیت تجاریتان به 
کل اروپا باشد.
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آنچه مسلّم است، توسعه سازمان ها در دنیاي امروز به امري دائمی تبدیل شده و در 

فرآیند جهانی شدن ، حضور جهانی و گسترده اعتبار خاصی به هر سازمانی می بخشد . عالوه 
بر این حضور منطقه اي در اروپا فرصت هاي جدیدي را براي سازمان براي فعالیت قوي تر 

ایجاد می کند. 
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تاسیس و راه اندازي شعبه خارجی شرکت ایرانی در اسپانیا

تاسیس شرکت در اسپانیا می 
تواند به دو شکل کلی زیر 

انجام شود. 

تاسیس شرکتی وابسته به 
شرکت مادر در ایران که در 

خارج از مرزهاي کشور باشد.  

تاسیس شرکتی مستقل در 
اسپانیا بدول اعالم وابستگی به 

شرکت اصلی.
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تاسیس و راه اندازي شعبه اروپایی شرکت ایرانی در اسپانیا
ما تمام فر آیند راه اندازي شعبه اروپایی کسب و کار شما را از ابتدا تا انتها انجام می دهیم ، و به 

قول معروف کلید در دست کار را تحویلتان میدهیم .  

بخشی از خدمات قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

تامین محل قانونی شرکت ، که می 
تواند به شکل مجازي نیز باشد. 

ثبت شرکت در اداره شرکت ها. 
فعال نمودن شرکت. 

تامین منابع انسانی ، و پرسنل 
مورد نیاز. 

تامین نیاز هاي آموزشی سازمان

تهیه مدارك الزم براي ثبت شرکت ، از قبیل اساسنامه و گواهی تایید نام شرکت. 

افتتاح حساب و انتقال سرمایه ثبتی شرکت به آن. 

اخذ کد اقتصادي یا شماره مالیاتی براي شرکت.
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مشاوره سرمایه گذاري در کسب و کار، امالك و مستقالت.
شاید بتوان از امنیت به عنوان رکن اول سرمایه گذاري یاد کرد. 

چرا اسپانیا امن است ؟

محترم شمرده شدن مالکیت 
خصوصی در هرزمان بدون قید و 

شرط. 

نوع مالکیت یکسان براي تمامی 

اشخاص از هر ملیت و نژادي،… 
به این مفهوم که فرقی بین مالکیت 

اسپانیاییان و ایرانیان وجود ندارد.

اقتصاد با ثبات اسپانیا که برپایه تولید ملی این کشور بنیان نهاده شده باعث شده 

اقتصادي  پایدار شکل بگیرد. از این رو نرخ تورم نزدیک به صفر است و… 

واحد پولی یورو ارزي باثبات و قابل اصمینان است.
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مشاوره سرمایه گذاري در کسب و کار، امالك و مستقالت.
خدمات کاملی از سوي ما براي سرمایه گذاران عرضه می شود .  

آنچه مسلّم است، هدف از سرمایه گذاري سود آوري در سایه امنیت اصل سرمایه است. 

بسته به ریسک پذیري و امکانات سرمایه گذار روش هاي متعددي براي سرمایه گذاري قابل ارایه است.

سرمایه گذاري در امالك و 
مستقالت 

شاید این نوع سرمایه گذاري براي 
قرن ها بتواند براي سرمایه داران 

جذاب و سود آور باشد، که اگر حساب 
شده عمل شود می تواند کم خطر و 

سود آور باشد.

سرمایه گذاري در کسب و کار 
همانگونه که پیشتر هم اشاره شد سرمایه گذاري در کسب و کار فعال به شکل موجود و یا ایجاد 

آن و ساختن از پایه، می تواند تصمیم درست و پولسازي باشد. البته اگر سنجیده باشد.
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تلفن:        22 3315 622 34+ آدرس ما در مادرید ، اسپانیا: 

info@amir.es               : ایمیل

14

 Paseo de la Castellana 182, planta 6
Madrid 28046 Spain

کد QR زیر را با موبایلتان اسکن بفرمایید تا اطالعات تماس مارا همیشه همراه داشته باشید.
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آدرس ما بر روي نقشه شهر مادرید ، اسپانیا: 
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