Malta: An ideal setting for Libyans seeking to relocate their business
Malta’s strategic geographical position has
made it a hub for international trade, businesses,
manufacturing and services. This is especially valid
to Libyan nationals who decide to take up residency
in Malta, investing in property and basing their
business for tax benefits. The vicinity of Malta and
Libya, connected via frequent flights operating from
three different airlines, makes the island an ideal
setting for Libyans to settle and run their business.
Whether you need to incorporate a company,
tax advice, business consultancy, financial work,
residency permits, working visas, opening of bank
accounts and more, at Accounting Services, you will
benefit from a personal and professional service in
order to help you reach your goals and ultimately
increase the growth of your business.
The Maltese archipelago lies strategically between
Europe and Africa, making the island a meeting
point in the Mediterranean Sea, an ideal location
to access the North African, Middle Eastern and
European markets. With a mix of cultures, two
official languages: Maltese and English, having
the latter as the official language of legislation and
business, and a European time-zone location, gives
Malta additional advantages capable of offering
multilingual workforce, a strong back office and a
competitive business environment.
The local economy experienced a shift throughout
the years having a more service oriented industry
such as the corporate and financial services, ICT
sector and tourism services that has become the
force economy of Malta.

Through all this, Malta has strengthened its position
to become a leader in the region, thus making
it ideal for Libyan nationals to relocate in Malta.
Accounting Services can help you by offering the
following services:
Company incorporation
Administration and back office services
Domiciliation and registered address
Permanent and temporary residency and
work permit formalities
Business advisory services
Management of a Malta company
Directorship service
Secretarial services in Malta company
Book-keeping, accounting and payroll
Tax consultancy and planning
Internal audit
Liquidations and insolvency
For more information contact us:
Accounting Services Ltd,
Abacus Business Centre, Level 1
Dun Karm Street, B’Kara Bypass
Birkirkara BKR 9037
Malta
t: +356 2704 0903
m: +356 7989 0072
admin@accountingservices.com.mt
www.accountingservices.com.mt/business-services-libya

مالطا المكان ا ألمثل :لمن يريد ترحيل أ�عماله من الليبيين
محورا أ�سا�س ًيا لممارسة التجارة العالمية
تتمتع مالطا بموقع جغرافي استراتيجي جعل منها ً
وكذلك المهنية والصناعية والخدمية� .إن ذلك كله يعود ابلنفع على المواطنين الليبيين ممن
قرروا الإقامة في مالطا سع ًيا وراء استثمار ممتلكاتهم وت�أسيس الشراكات بوجود مزااي
ضريبية .وحقيقة القرب بين ليبيا ومالطا ،ا ألمر المدعوم من ثالث خطوط جوية برحالتهم
الجوية المتكررة ،جعل من الجزيرة مكانً مثال ًيا لليبيين لال�ستقرار وإ�دارة ا ألعمال.
سواء أ�كنت ممن يسعى لت�أسيس شركة أ�و الحصول على االستشارات الضريبية أ�و
االستشارات التجارية أ�و حتى ت�أسيس ا ألعمال المالية والحصول على تصاريح الإقامة
وت�أشيرات العمل وفتح حساابت بنكية أ�و ما يفوق ذلك من مزااي ف�إنك مع شركة الخدمات
المالية والحسابية  Accounting Servicesتجد ضالتك ابال�ستفادة من خدمات مهنية
وشخصية تساعدك في تحقيق غاايتك وزايدة أ�عمالك المهنية زايدة ملحوظة ذات قيمة.
�إن موقع أ�رخبيل مالطا االستراتيجي بين أ�ورواب و أ�فريقيا وهب الجزيرة بميزة كونها حلقة
الوصل ومكان االلتقاء في البحر ا ألبيض المتوسط؛ أ�ي المكان ا ألمثل للوصول �إلى أ�سواق
شمال أ�فريقيا والشرق ا ألوسط وابلمثل ا ألسواق ا ألوروبية .ثم �إن امتزاج الثقافات -والذي
تمخض عنه وجود لغتين رسميتين في مالطا :الإنجليزية والمالطية  -على حد السواء � -إال
أ�ن ا ألخيرة اللغة الرسمية في التشريع وت�سيير ا ألعمال  -بجانب المنطقة الزمنية ا ألوروبية
م ًعا يزيدا من مميزات مالطا ويضيفا لها ميزات تمكنها من عرض قوة عاملة متعددة اللغات
وكذلك فتح مكاتب �إدارة الخدمات المالية المساعدة وت�أسيس بيئة عمل تجارية تناف�سية.
تغيرا تمخض عنه مزيد من الخدمات
في أ�ثناء ا ألعوام المنصرمة ،واجه االقتصاد المحلي ً
موجهة لصالح الصناعة مثل الخدمات المؤس�سية والمالية وخدمات قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والخدمات ال�سياحة وهي خدمات ابتت الوقود المحرك
لالقتصاد المالطي.
وبفضل كل ما �سبق ،ا�ستطاعت ملطا تعزيز مكانتها لتصبح رائدة في المنطقة ومن ثم ابتت
المكان ا ألمثل لإقامة المواطنين الليبيين .ويمكن لشركة الخدمات المالية والحسابية
 Accounting Servicesأ�ن تساعدك بما تقدمه من خدمات وبرامج أ�دانه:

خدمات ت�أسيس شركة؛
الخدمات الإدارية والمالية المساعدة؛
التوطين وتسجيل العنوان رسم ًيا؛
الإقامة الدائمة والمؤقتة وااللتزام بشكليات تصاريح العمل؛
الخدمات االستشارية في مجال ا ألعمال؛
�إدارة شركة مالطا؛
خدمات عضوية مجلس الإدارة؛
خدمات السكراترية في شركة مالطا؛
تسجيل العمليات الحسابية ومسك الدفاتر والمحا�سبة والرواتب؛
االستشارات الضريبية والتخطيط؛
المراجعة الداخلية للحساابت؛
التصفيات والإعسار.

لمزيد من المعلومات برجاء االتصال بنا:
Accounting Services Ltd,
Abacus Business Centre, Level 1
Dun Karm Street, B’Kara Bypass
Birkirkara BKR 9037
Malta
t: +356 2704 0903
m: +356 7989 0072
admin@accountingservices.com.mt
www.accountingservices.com.mt/business-services-libya

