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لماذا تشارلز راسيل سبيجليز؟

    نمتلك ثروة من المعرفة والخبرة في مجاالت الضرائب وهيكلة الشركات وتحويل الملكية
     العقارية السكنية 

    أسعار منافسة وأنظمة سداد مرنة.
    لدينا محامون عقاريون مؤهلون يعملون "من أرض الميدان" في ا�مارات العربية المتحدة 

        والمملكة المتحدة لتقديم الخدمات  التالية:

    إدارة المشروعات و/أو مباشرة ا�عمال؛

    العمل كجهة اتصال يومية؛

    العمل في نفس منطقة التوقيت وحضور االجتماعات العاجلة

    الرد على االستفسارات وا�سئلة وجه© لوجه، و

    يضم فريقنا محامين   متحدثين باللغتين لعربية وا�نجليزية.

تشارلز راسيل سبيجليز

نشرة معلومات قانونية 

حيازة عقار سكني 
في المملكة المتحدة 

المحتويات 

لماذا تشارلز راسيل سبيجليز؟

١.  اعتبارات أولية 

٢.  مرحلة ما قبل التعاقد

٣.  مرحلة التعاقد

٤.  مرحلة ما قبل ا�نجاز

٥.  مرحلة ا�نجاز وما بعده
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حيازة العقار السكني في 
المملكة المتحدة 

١.  اعتبارات أولية 

   المسائل الضريبية – يترتب على تملك عقار 
      سكني في المملكة المتحدة التزامات 

      ضريبية. ُمدرجة بالجدول الوارد بالصفحة ٣. 

 هيكل الحيازة – أن الهيكل القانوني 
      والضريبي ا�كثر مالئمة وفعالية يعتمد 

      على عدة عوامل من بينها:

      O    امتالك كيان  – هل ستتم الحيازة من 
             خالل كيان مؤسسي محدد الغرض

            (SPV) أم عبر شركة برأس مال ثابت أم 
            من خالل أفراد؟

      O    االختصاص – إذا كان الهيكل الموصي 

            به كيان محدد الغرض، حينئٍذ هل 
            سيكون الكيان خارج الحدود "أوفشور"، و 

            في هذه الحالة، يقع ضمن أي 
            اختصاص؟ 

      O  ما الغرض من الحيازة؟ استثمار أم 

            �غراض أخرى؟  
 

      O   أغراض أخرى – هل ثمة عوامل أخرى غير 

            تجارية لتؤخذ بعين االعتبار مثل
             متطلبات  أسرية/ خطة تعاقب، أو   

             السرية، أو مستوى ا�شغال الُمراد (إن 
             وجد)، أو أحكام الشريعة إلخ.

 
 التمويل – هل يستلزم تمويل من أجل 

      الحيازة؟ في هذه الحالة، تمويل تقليدي أم 
      إسالمي؟

 
 لموافقات – هل يستلزم الحصول على أي 

      موافقات (على سبيل المثال موافقة 
      المالك إذا كانت ملكية العقار حيازة 

      إيجارية)؟ 

 يجب االستعانة بشركة محاماة 
      متخصصة لنقل ملكية كافة العقارات 

      السكنية في إنجلترا & ويلز. وبدورها، 
      ستطلب الشركة معلومات معينة من أي 
      عميل جديد امتثاًال للوائح مكافحة غسيل 

      ا�موال.

ملحوظة:  جميع المعلومات الواردة في كتيب حيازة عقار سكني استثماري في المملكة المتحدة مختصة بعمليات شراء العقارات السكنية في إنجلترا و ويلز.

   إعداد بيان ا�نجاز مقارنة برصيد المبالغ   
       المخصصة لÉنجاز.  

   إجراء عمليات البحث واالستقصاء الالزمة   
       قبل ا�نجاز (على نحو مالئم).

٥. مرحلة ا�نجاز & وما بعدها
 

 تحويل المبالغ المستحقة نظير ا�نجاز من 
      محامِي المشتري إلى محاِمِي البائع، والتي 
      ستظل تحت تصرف محامو المشتري حتى 

      ا�نجاز. 
 يتم ا�نجاز بتأكيد محامو البائع استالم 

      المبالغ المستحقة نظير ا�نجاز. 
 يتم تسليم المفاتيح إلى المشتري من 

      خالل وكيل.
 تأكد من:

      O  سداد ضريبة الدمغة (ضريبة تصديق 

            العقارات) المستحقة – راجع الصفحة ٣؛

      O  إتمام جميع إجراءات تحويل الملكية 

            وتسجيل سند الملكية بالسجّل العقاري 
            في الفترة المحددة؛ و

      O  تسجيل أي تمويل للعقار من خالل امتياز 

            قانوني من المرتبة ا�ولى أو ما يعادله 
            اعتمادÐ على ما إذا كان التمويل تقليدي 

            أو إسالمي. 

٢.  مرحلة ما قبل التعاقد

 صياغة وإعداد الوثائق القانونية (على 
       سبيل المثال ال الحصر) عقد البيع. 

 بذل العناية الواجبة والتي تشمل إجراءات 
      التحقق من الملكية وغيرها من عمليات 

       البحث واالستفسار.
 إعداد تقرير عن الملكية يلخص نتائج 

      العناية الواجبة المبذولة. 

٣.  مرحلة التعاقد

 يتم توقيع العقد من قبل العميل ومن 
      من قبل شركتنا (بموجب خطاب تفويض)، 

      وهذه المرحلة متوقفة في ا�ساس على 
      إتمام إجراءات العناية الواجبة بنجاح. 

  
 مبلغ الضمان – يدفع  البائع عادًة ١٠٪ 

      وتخضع النسبة للتفاوض.
 الوصول إلى مرحلة التعاقد يعني أنه قد 

      تم إبرام عقد قانوني ملزم بين البائع 
      والمشتري ال يحق بعده �ي طرف 

      االنسحاب دون  دفع غرامات.

٤.  مرحلة ما قبل ا�نجاز

 إتمام كافة المستندات القانونية (على 
      سبيل المثال ال الحصر) تحويل الملكية، 

      وعقد الرهن (إن اقتضى ا�مر)، وعقد 
      ا�يجار/ الترخيص لطرف ثالث (إذا كان قابًال 
      للتطبيق وحسب اقتضاء) والترتيب �برامها.

   الترتيب �جراءات التمويل. 
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ا�سماء الشخصية
العقارات المملوكة �فراد أو مرشح/

مرشحين عنهم �غراض السرية
 (ال حظ أنه يجوز لسجل المالكين المنتفعين

 المقترع رفض أي استحقاقات للسرية) 

ضريبة تصديق

 العقارات عند الشراء

(جنيه إسترليني) 

الرسوم السنوية

(ATED )

(كل سنة) 

(جنيه إسترليني)

ضريبة الدخل

(العائد ا�يجاري)

ضريبة الشركات

ضريبة المكاسب
 الرأسمالية 

المفروضة على 
CGT غير المقيمين

(على عمليات البيع
 / الهبة)

ضريبة ا�رث 

 IHT الجديدة

(ُتفرض في حالة

 الوفاة فقط)

 ُتطبق – نظام تصاعدي
من صفر حتى ١٢٥ ألف إسترليني – معدل الضريبة: ٠٪ 

أكثر من ١٢٥ ألف حتى ٢٥٠ ألف إسترليني - معدل 
الضريبة: ٢٪

أكثر من ٢٥٠ ألف حتى ٩٢٥ ألف إسترليني - معدل
 الضريبة: ٥٪

أكثر من ٩٢٥ ألف حتى ١ ونصف مليون إسترليني -
 معدل الضريبة: ١٠٪

أكثر من ١ ونصف مليون إسترليني - معدل الضريبة: ١٢٪

٣% رسوم إضافية: تطبق إذا كان المشتري يملك
 أي عقار بما في ذلك العقار المملوك في الخارج 

(ما لم يكن العقار بديًال لعقار بمحل ا�قامة ا�صلية).

يمكن إعفاء المشترين �ول مرة من ضريبة الدمغة
 إذا كانت قيمة العقار تبلغ ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني أو أقل. 

ال ُتطبق  

ما يصل إلى ٤٥% من ا�رباح بعد اقتطاع 
أي نفقات واجبة الخصم. 

مالحظة: يتم ا�عفاء من قيود فائدة الرهن 
العقاري على مراحل اعتبارÐ من ٦ أبريل ٢٠١٧)

 

ال ُتطبق 

تطبق على المكاسب المحققة بعد ٦ أبريل ٢٠١٥: 
•  ١٨٪ على دافعي الضرائب بالمعدالت  ا�ساسية 

•  ٢٨٪ على جميع دافعي الضرائب اßخرين 

ُتطبق
٤٠٪ في حالة الوفاة على ا�صول التي تتجاوز
 قيمتها حالي© ٣٢٥ ألف جنيه استرليني. 

قد يتوفر أيض© معدل معدوم القيمة
 "سكني" شريطة استيفاء متطلبات معينة. 

(إعفاء الزوج/ ا�خوان/ التأمين/ حجز المنافع) 
(مالحظة: تخضع القروض والضمانات

 المتعلقة بالعقار إلى ضريبة ا�رث 
الجديدة على ا�رجح)

 
 مالحظة:

•  تطبق القواعد الواردة أعاله على العقارات السكنية التي يتم شراؤها من قبل المقيمين الخاضعين للضريبة بالمملكة المتحدة  والمقيمين بالمملكة المتحدة.
•  الجدول أعاله مجرد ملخص والمعلومات الواردة به محدثة كما في مارس ٢٠١٩.

•  ستطبق ضريبة المكاسب الرأسمالية المفروضة على غير المقيمين اعتبارÐ من ٦ أبريل ٢٠١٦ على التصرفات العقارية التجارية بالمملكة المتحدة من قبل المقيمين بالمملكة المتحدة. 
•  نتوقع الحصول على سجل المالكين المنتفعين فيما يتعلق بالشركات ا�وفشور في ٢٠٢١.

•  صدر حديث© ورقة مشاورات تقترح فرض ١٪ رسوم إضافية على ضريبة الدمغة المفروضة على غير المقيمين. رهن© بإجراء اختبار إقامة لâفراد والكيانات االعتبارية (الشركات) عند وقت شراء العقار محل النظر.
•  أن المشارات معقدة للغاية وقدمنا من جانبنا مذكرة با�رشادات يمكن تعميمها عند الطلب. 

ُتطبق – نظام تصاعدي
(انظر يمين )

تعتمد على نوع الشركة ذات رأس المال الثابت. 

قد ُتطبق ٣٪ كرسوم إضافية  تلقائي©. 
 

ال ُتطبق 

يتوقف على نوع الشركة.  ما يصل إلى ٤٥% 
على صافي ا�رباح بعد اقتطاع أي نفقات 

واجبة الخصم.
مالحظة: يتم ا�عفاء من قيود فائدة 

الرهن العقاري كما هو مبين أعاله)
 

ال ُتطبق 

ُتطبق على المكاسب المحققة
بعد ٦ أبريل ٢٠١٥  بنسبة ٢٨٪.     

ُتطبق
ما يصل إلى ٦٪ كل ١٠ سنوات عند مرور كل

 ١٠ سنوات. 

٤٠ ٪ عند الوفاة  في حالة التحفظ على 
المنافع (ال يوجد اعفاء للزوج) 

(مالحظة: تخضع القروض والضمانات
 المتعلقة بالعقار إلى ضريبة ا�رث

 الجديدة على ا�رجح)
 

١٥% على أي عقار تبلغ قيمته ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني.

ما لم ُيطبق ا�عفاء (التأجير، أو التداول إلخ) 
وفي هذه الحالة ُيطبق النظام التصاعدي

 (انظر الخانة اليمنى) كما 
 تطبق ٣٪ رسوم إضافية تلقائي©.

تطبق – على أي عقار تبلغ قيمته أكثر من ٥٠٠ ألف 
جنيه استرليني 

تعتمد الضريبة على قيمة العقار حيث تتراوح
 ما بين ٣٫٦٥٠ جنيه إسترليني و ٢٣٢٫٣٥٠ جنيه

 إسترليني (انظر الصفحة التالية)

ال ُتطبق – إذا تم تأجيرها بالفعل 
ال ُتطبق – إذا كان مالكها تاجر عقارات

 
٢٠% على ا�رباح بعد اقتطاع أي نفقات واجبة الخصم.

ستخضع شركات ا�وفشور إلى ضريبة الشركات بدًال من
 ضريبة الدخل اعتبارÐ من ٦ أبريل ٢٠١٩. 

ُتطبق
قبل ٦ أبريل ٢٠١٩:

@من المحتمل أن تبلغ ٢٨٪ على الضريبة السنوية على المساكن
 ذات الملكية غير المباشرة  ATED المتعلقة با�رباح الرأسمالية 

@٢٠٪ إذا تم ا�عفاء من الضريبة السنوية على
 .ATED  المساكن ذات الملكية غير المباشرة 

اعتبارÐ من ٦ أبريل ٢٠١٩:
ستخضع شركات ا�وفشور المالكة لعقار سكني بالمملكة

المتحدة إلى ضريبة الشركات (بدًال من ضريبة ا�رباح
الرأسمالية) حالي© بمعدل ١٩٪ ولكن سيتم تخفيضه إلى

 ١٧٪ اعتبارÐ من ١ أبريل ٢٠٢٠ 

تطبيق بخصوص مالكي الحصص/ا�سهم وذلك على
 التصرفات التي تجرى على ا�سهم المملوكة في شركات 

غير بريطانية والتي تحوز أراضي بريطانية وذلك بموجب
 استيفاء  شروط معينة. 

تحتسب ضريبة المكاسب الرأسمالية بنسبة ١٠٪  لâفراد و ٢٠٪ 
مالكي الحصص/ا�سهم و ٢٠٪ بخصوص مالكي الحصص

/ا�سهم من ا�مناء وذلك على أي زيادة على قيمة المكاسب
 المحققة بعد ٦ أبريل ٢٠١٥

بعد التغييرات التي طرأت على القانون في ٦ أبريل ٢٠١٧، تخضع 
قيمة ا�سهم (على افتراض أن ا�سهم تستمد قيمتها من

 العقار السكني في المملكة المتحدة)  إلى ضريبة ا�رث 
الجديدة. 

ستطبق القواعد المتعلقة با�سماء الشخصية وا�مناء خارج
 الحدود (انظر الخانة اليمنى)   استنادÐ إلى مالك ا�سهم. 

(مالحظة: تخضع القروض والضمانات المتعلقة  بالعقار إلى 
ضريبة ا�رث الجديدة على ا�رجح)

أمناء خارج الحدود (أوفشور)
العقارات المملوكة مباشرة �مناء

 خارج الحدود (ليسوا شركات) 
 
 

شركة خارج الحدود (أوفشور)
أسهم مملوكة �فراد أو �مناء
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العقار  الرسوم السنوية (٢٠٢٠/٢٠١٩)الرسوم السنوية (٢٠١٩/٢٠١٨)قيمة 
(محتمل)

٣٫٦٥٠ جنيه إسترليني

٧٫٤٠٠ جنيه إسترليني

٢٤٫٨٠٠ جنيه إسترليني

٥٧٫٩٠٠ جنيه إسترليني

١١٦٫١٠٠ جنيه إسترليني

٢٣٢٫٣٥٠ جنيه إسترليني

٣٫٥٠٠ جنيه إسترليني

٧٫٢٥٠ جنيه إسترليني

٢٤٫٢٥٠ جنيه إسترليني

٥٦٫٥٥٠ جنيه إسترليني

١١٣٫٤٠٠ جنيه إسترليني

٢٢٦٫٩٥٠ جنيه إسترليني

تتراوح من ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني : مليون جنيه إسترليني
(اعتبارÐ من ١ أبريل ٢٠١٦ فقط)

تتراوح من مليون جنيه إسترليني : ٢ مليون جنيه إسترليني
(اعتبارÐ من ١ أبريل ٢٠١٥ فقط)

تتراوح من ٢ مليون جنيه إسترليني : ٥ مليون جنيه إسترليني

تتراوح من ٥ مليون جنيه إسترليني : ١٠ مليون جنيه إسترليني

تتراوح من ١٠ مليون جنيه إسترليني : ٢٠ مليون جنيه إسترليني

أكثر من ٢٠ مليون جنيه إسترليني 

(ATED)  الضريبة السنوية على المساكن ذات الملكية غير المباشرة

•   ُتطبق على "ا�شخاص غير الطبيعيين" (الشركات) الذين يمتلكون عقار سكني
•   تطبق  الضريبة السنوية على المساكن ذات الملكية غير المباشرة  اعتبارÐ من ١ أبريل حتى ٣١ مارس

•   يتعين سداد الضريبة وتقديم الملفات الضريبية بحلول ٣٠ أبريل
•   ُيطبق ا�عفاء على ا�يجارات التجارية والتداول والتطوير العقاري الُمعتبر

•   يتم تحديد نطاق الضريبة المطبقة في ١ أبريل ٢٠١٩  استنادÐ إلى قيمة العقار في ١ أبريل ٢٠١٧ (أو في تاريخ الحيازة، أيهما أقرب)
      (يتعين إعادة تقييم العقارات الحالية). 
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كيلي دن، تنفيذي قانوني معتمد

تعمل كيلي في الشرق ا�وسط كمديرة فريق العقار 

السكني، وتتمتع بخبرة كبيرة في تقديم الدعم لعمالئنا 

في الشرق ا�وسط فيما يتعلق بالعقارات السكنية 

والتصرفات العقارية لديهم في المملكة المتحدة. تتمتع 

كيلي بخبرة تزيد عن ١٥ عام© في القانون العقاري وتخصصت 

في آخر ١٠ سنوات من مسيرتها المهنية في مجال تحويل 

ملكية العقارات السكنية في المملكة المتحدة، وعلى وجه 

الخصوص، تعمل مع المشترين لعقارات "جديدة". تتمتع 

كيلي بخبرة هائلة في تمثيل قاعدة من العمالء ذوي أرصدة 

مالية ضخمة لدعمهم في عمليات شراء وبيع عقارات 

قائمة وتقدم المشورة للعمالء في كل ما يخص العقارات 

السكنية، ومن بينها خدمات تحويل القيمة الواردة في 

عقود الرهن العقاري، وإعادة الرهن.

عملنا نطاق 

يتمتع فريق عمل تشارلز راسيل سبيجليز  في 
الشرق ا�وسط بخبرة كبيرة، ويقدم المشورة 

لقاعدة ضخمة من المشترين حول العالم 
فيما يتعلق باستثماراتهم العقارية في 

المملكة المتحدة. نعمل جنب© إلى جنب مع 
أكبر المطورين العقاريين في المملكة 

المتحدة وقدمنا خدماتنا لعمالء يملكون 
عقارات  سكنية تزيد قيمتها عن ١٠٠ مليون جنيه 

إسترليني خالل عام ٢٠١٨ من خالل حزمة 
متنوعة من ا�نظمة للعديد من العمالء 

البارزين، من بينهم: 

•  محطة كهرباء باترسي، لندن
•   وان باالس ستريت، لندن

•   مشروع ويست إند جيت، لندن
•   ُمجّمع فولهام ريش، لندن

•   ُمجّمع وايت سيتي ليفينج، لندن
•   فندق بيوفورت بارك، لندن

•   برج إكس وان تاور، ليفربول 
•   مجمع شقق سان مارتينز باالس، برمنجهام

•   مجمع بالكفريارز، مانشيستر 

فريقنا

سيمون غرين، شريك 

يعمل سيمون رئيس© لقسم العقارات بالشرق ا�وسط، 

ويستقر حالي© في الشرق ا�وسط منذ العام ٢٠٠٨، ويتخصص 

في إدارة العقار وا�نشاءات، وتتركز مجاالت الخبرة ا�ساسية 

لديه في مشروعات التنمية العمرانية ومشروعات الُبنية 

التحتية (خاصة المشروعات القائمة على الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص)، ومشروعات إعادة تطوير وسط 

المدينة، واالستثمار العقاري، كما يتمتع سيمون بخبرة كبيرة 

في ا�دارة والتمويل والفنادق ومشروعات الضيافة. يقدم 

سيمون المشورة بشأن "االستثمار ا�جنبي المباشر" من دول 

مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالعقارات السكنية 

والتجارية في المملكة المتحدة وأرجاء أخرى حول العالم. 

ريم فقيهي، مساعد قانوني 

تعمل ريم كمساعد شبه قانوني ضمن فريق عمل 

العقارات وا�نشاءات. ومنذ انضمامها للفريق، عملت ريم 

على حزمة من مشروعات تنمية المختلفة، ومعامالت 

عقارية سكنية. وكموظف ثنائي اللغة، تعمل ريم مع عمالء 

ومستشارين محليين باللغة العربية، كما تقدم الدعم 

للشركاء والمنتسبين في كافة مكاتب الشرق ا�وسط بما 

فيهم المحامين في مجموعات ممارسة أخرى مثل 

وحدات التقاضي وفض المنازعات وخدمات ا�عمال. 

ليان إندال، شريك منتسب

تقدم ليان الدعم للعمالء ذوي ا�رصدة الضخمة، 

والمطورين العقاريين وشركات داخل الحدود، وشركات 

ا�وفشور فيما كافة ما يتعلق باستثماراتهم العقارية 

السكنية والتصرفات العقارية. عملت ليان مع العديد من 

المشترين لعقارات قيد ا�نشاء وعقارات قائمة، كما عملت 

أيض© مع مطورين عقاريين في كل ما يخٌص تصرفاتهم 

العقارية لعقارات جديدة قيد ا�نشاء، بما يشمل تهيئة 

المواقع، وتصرفات ا�راضي، وعند الطلب، إعادة تحويل حق 

استرداد التملك الحر. 

٠٥



"يبادر العمالء با�طراء على
 خبرته (سيمون) العميقة في

التي يعمل المواضيع  كافة 
 عليها، ال سيما مهاراته

التفاوض" الفائقة في 
الغرف العالمية، ٢٠١٩



تعمل تشارلز راسيل سبيجليز مع عمالئها في المملكة 

المتحدة وحول العالم. 

يعمل محامونا من مكاتبنا في ١١ موقع في أرجاء المملكة 

المتحدة، وآسيا،  وأوروبا، والشرق ا�وسط، ومن خالل هذه 

المواقع، يتمكن عمالؤنا في كل  موقع لدينا من االستفادة 

من مجموعة كاملة من الخبرات والمهارات التي تتمتع  بها 

الشركة.

 لدينا مجموعة استثنائية من ذوي المهارات والخبرات تخدم 

شريحة كاملة من ا�عمال واالحتياجات الشخصية. يمنحنا ذلك 

منظور أوسع، ورؤية  أوضح ونهج تجاري طويل المدى. نستعين 

من هذا النهج ما يضمن لنا ازدهار  عمالئنا وهم يسيرون 

بخطًى واثقة نحو المستقبل.  ما تتمتع به الشركة من خبرات 

ومهارات فائقة جعلتها شركة رائدة في عالم ال يكّف عن 

التطور،  ووضعتنا بين الرواد العالميين وأصحاب الثروة الخاصة 

وأسرهم. تنظر إلينا الشركات والمؤسسات الكبرى كرواد 

ويعتبرون نهجنا بديًال منعش© لشركات القانون التقليدية. 

لالتصال: 

غرين  سيمون 

شريك، الشرق ا�وسط 

قسم العقارات 

 simon.green@crsblaw.com

charlesrussellspeechlys.com

زيورخ    | باريس       | |   لوكسمبورغ    |   هونغ كونغ    |   جينيف    المنامة       | |   دبي    |   غلدفورد    |   شلتنهام    لندن   

تم إعداد هذه المعلومات من قبل تشارلز راسيل سبيجليز إل إل بي كدليل عام فقط، وال يشكل في مضمونه أي مشورة بشأن أي موضوع بذاته. نوصي بطلب المشورة المهنية قبل أي إجراءات. ال نتحمل أي مسؤولية عن أي فعل ناشيء عن 
المعلومات المقدمة. تشارلز راسيل سبيجليز إل إل بي شركة تضامنية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في إنجلترا و ويلز برقم OC311850، معتمدة ومصرح لها بمزاولة المهنة وفق© لضوابط هيئة تنظيم المحامين.. تشارلز راسيل سبيجليز  إل إل بي 
مرخصة أيض© من قبل هيئة مركز قطر للمال لمزاولة المهنة من مكتبها في الدوحة، كما أنها مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي برقم تسجيل CL2511 وتخضع لâحكام واللوائح التنظيمية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي فيما يتعلق 
بمكتبها الكائن بمركز دبي المالي العالمي.تشارلز راسيل سبيجليز  إل إل بي تدير أعمالها أيض© من مكتبها في هونغ كونغ وهو مكتب مسجل كشركة أجنبية من قبل نقابة المحامين في هونغ كونغ. وتقدم  تشارلز راسيل سبيجليز  إل إل بي خدمات 
قانونية في مكاتبها في فرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا من خالل شراكات أو كيانات تجارية تخضع لتنظيم وإدارة محلية. أن أي إشارة إلى شريك ذو صلة بشركة  تشارلز راسيل سبيجليز  إل إل بي هي إشارة إلى عضو بشركة تشارلز راسيل سبيجليز  إل 
EC4M   ، قائمة با�عضاء وغير ا�عضاء بوصفهم شركاء. للمعلومات الخاصة بكيفية معالجتنا للبيانات الخاصة، رجاء االطالع على  7RD ،إل بي أو موظف لديها يتمتع بمكانة ومؤهالت مماثلة. تتوافر لدى مكتبنا المسجل في ٥ فليت باالس، لندن

charlesrussellspeechlys.com سياسة الخصوصية على موقعنا ا�لكتروني


