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 سايمون غرين، رئيس العقارات 
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 المحتويات  

 لماذا تشارلز راسيل سبيجليز؟ 
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 مرحلة ما قبل التعاقد . ٢

 مرحلة التعاقد . ٣
 مرحلة ما قبل اإلنجاز . ٤

 مرحلة اإلنجاز وما بعده . ٥

 

 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 الشرق األوسط وآسيا  •

 الذين يمكنهم: 

o أو مباشرة األعمال؛ /إدارة المشروعات و 
o  العمل كجهة اتصال يومية؛ 
o  العمل في نفس منطقة التوقيت وحضور اإلجتماعات العاجلة 
o  الرد على اإلستفسارات واألسئلة وجهًا لوجه 
o   توفير قدرات ثنائية اللغة (يضم فريقنا متحدثين باللغات اإلنجليزية والعربية والكانتونية

 والبوتونغهوا)
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حيازة العقار السكني في  
 المملكة المتحدة 

 
 اعتبارات أولية . ١

يترتب على تملك  -المسائل الضريبية  •
عقار سكني في المملكة المتحدة 

التزامات ضريبية. مدرجة بالجدول الوارد  
 . ٣بالصفحة 

سيعتمد أنسب هيكل   -هيكل الحيازة  •
على عدة عوامل من  قانوني وضريبي 

 بينها: 

o  هل ستتم الحيازة من   -آلية الحيازة
خالل شركة ذات آلية خاصة أم عبر  

برأس مال ثابت أم من خالل   شركة
 أفراد؟ 

o  إذا كان الهيكل الموصي   -االختصاص
به شركة ذات آلية خاصة، حينئذ هل  

سيكون الهيكل مؤسس خارج الحدود 
"أوفشور"، وفي هذه الحالة، يقع ضمن 

 أي اختصاص؟ 

o حيازة؟ استثمار أو ما الغرض من ال
 ألغراض أخرى؟ 

o هل ثمة عوامل أخرى غير   -عوامل أخرى
تجارية لتؤخذ بعين االعتبار مثل  

خطة تعاقب، أو  \متطلبات أسرية
السرية، أو مستوى اإلشغال المراد (إن  

 وجد) أو أحكام الشريعة إلخ. 

o هل يستلزم تمويل من أجل    - التمويل
الحالة، تمويل تقليدي  هالحيازة؟ في هذ 

 أم إسالمي؟ 

o هل يستلزم الحصول على    - لموافقات
أي موافقات (على سبيل المثال موافقة  

المالك إذا كانت ملكية العقار حيازة 
 ايجارية)؟ 

o  بشركة محاماة   االستعانةيجب
متخصصة لنقل ملكية كافة العقارات  
السكنية في إنجلترا وويلز. وبدورها، 

مات معينة من ستطلب الشركة معلو
أي عميل جديد امتثاالً للوائح مكافحة 

 غسيل األموال 

 . مرحلة ما قبل التعاقد ٢

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

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

 عمليات البحث واالستفسار.  

إعداد تقرير عن الملكية يلخص نتائج  •
 العناية الواجبة المبذولة. 

 . مرحلة التعاقد ٣

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

المرحلة متوقفة في األساس على  وهذه 
 إتمام إجراءات العناية الواجبة بنجاح.

  %١٠يدفع البائع عادةً  - مبلغ الضمان •
 وتخضع النسبة للتفاوض. 

الوصول إلى مرحلة التعاقد يعني أنه قد   •
تم إبرام عقد قانوني ملزم بين البائع 

والمشتري ال يحق بعده ألي طرف 
 االنسحاب دون دفع غرامات. 

 حلة ما قبل اإلنجاز. مر ٤

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

 وعقد الرهن (ان اقتضى األمر)، وعقد 

 

 

إعداد بيان اإلنجاز مقارنة برصيد المبالغ   •
 المخصصة لإلنجاز. 

الستقصاء الالزمة  اإجراء عمليات البحث و •
 قبل اإلنجاز (على نحو مالئم). 

 وما بعدها  &مرحلة اإلنجاز . ٥

تحويل المبالغ المستحقة نظير اإلنجاز من   •
محامي المشتري إلى محامي البائع، والتي 

ري حتى ستظل تحت تصرف محامو المشت 
 اإلنجاز. 

يتم اإلنجاز بتأكيد محامو البائع استالم  •
 المبالغ المستحقة نظير اإلنجاز.  

يتم تسليم المفاتيح إلى المشتري من خالل   •
 وكيل. 

 تأكد من:  •

سداد ضريبة الدمغة (ضريبة تصديق  
 ؛ ٣راجع الصفحة  -العقارات) المستحقة

اتمام جميع اجراءات تحويل الملكية  •
الملكية بالسجل العقاري في وتسجيل سند 
 الفترة المحددة 

 امتيازتسجيل أي تمويل للعقار من خالل  •
قانوني من المرتبة األولى أو ما يعادله 

اعتمادًا على ما إذا كان التمويل تقليدي أو  
 إسالمي.

 

 ز. جميع المعلومات الواردة في كتيب حيازة عقار سكني استثماري في الملكة المتحدة مختصة بعمليات شراء العقارات السكنية في انجلترا وويلملحوظة: 



 

 ) أوفشور ( الحدود خارج شركة

 ألمناء أو ألفراد مملوكة أسهم
 

 ) أوفشور( الحدود خارج أمناء

 ألمناء مباشرة المملوكة العقارات
 )شركات ليسوا(الحدود  خارج

 الشخصية األسماء
 /مرشح أو ألفراد المملوكة العقارات

  السرية ألغراض عنهم مرشحين
  أي رفض المنتفعين المالكين لسجل يجوز أنه الحظ(

 )للسرية  استحقاقات

 

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

 
 التداول إلخ)ما لم يطبق اإلعفاء (التأجير، أو 

وفي هذه الحالة يطبق النظام التصاعدي (أنظر 
رسوم إضافية   %٣الخانة اليمنى) كما تطبق 

 تلقائيًا. 
 

 نظام تصاعدي  - تطبق
 (أنظر يمين)

 
تعتمد على نوع الشركة ذات رأس المال  

 الثابت. 
 

 كرسوم إضافية تلقائيًا.  %٣قد تطبق 

   نظام تصاعدي - تطبق
لإلكمال تجري  " عطلة"أعلنت حكومة المملكة المتحدة 

 ٢١٢١مارس  ٣١في أو قبل 

 %٠معدل الضريبة:  –ألف إسترليني  ٥٠٠من صفر حتى  
معدل الضريبة:   - ألف إسترليني ٩٢٥ألف حتى  ٥٠٠أكثر من 

٥% 
معدل   -ألف حتى أو نصف مليون إسترليني ٩٢٥أكثر من 
   %١٠الضريبة: 

 %١٢معدل الضريبة:  -أكثر من أو نصف مليون إسترليني

ضريبة تصديق العقارات  
 عند الشراء 

 (جنيه استرليني) 

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

ما   تتراوحتعتمد الضريبة على قيمة العقار حيث  
  جنيه ٢٥٠,٢٣٦جنيه استرليني و ٣٧٠٠بين 

 (انظر الصفحة التالية)  إسترليني
 

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

 ال تطبق  ال تطبق 
 

الرسوم السنوية 
)ATED ( 

 (كل سنة) 
 (جنيه إسترليني) 

 تطبق ال 
 

ما يصل إلى  يتوقف على نوع الشركة. 
على صافي األرباح بعد اقتطاع أي   %٤٥

 نفقات واجبة الخصم. 
مالحظة: يتم اإلعفاء من قيود فائدة  

 الرهن العقاري كما هو مبين أعاله) 

من األرباح بعد اقتطاع أي نفقات واجبة   %٤٥ما يصل إلى 
 الخصم. 

 ضريبة الدخل
 اإليجاري)(العائد 

 

على األرباح بعد أي   %١٩ضريبة الشركات بنسبة  
زيادة في   ٢٠١٥أبريل   ٦مصاريف قابلة للخصم بعد 

 القيمة 

 ال تطبق 
 

 ال تطبق 
 

 ضريبة الشركات 

بخصوص مالكي الحصص/األسهم وذلك   تطبق
على التصرفات التي تجري على األسهم  

المملوكة في شركات غير بريطانية والتي تحوز  
أراضي بريطانية وذلك بموجب استيفاء شروط 

 معينة.
  %١٠تحتسب ضريبة المكاسب الرأسمالية بنسبة 

  %٢٠مالكي الحصص/األسهم و %٢٠لألفراد و
الحصص/األسهم من األمناء  بخصوص مالكي 

وذلك على أي زيادة على قيمة المكاسب  
 . ٢٠١٥أبريل  ٦المحققة بعد 

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

 : ٢٠١٥أبريل   ٦على المكاسب المحققة بعد  تطبق

 على دافعي الضرائب بالمعدالت األساسية   %١٨ •

 اآلخرين على جميع دافعي الضرائب   %٢٨ •
 

  المكاسب ضريبة
 الرأسمالية
 على المفروضة

 CGTالمقيمين  غير
  /   البيع عمليات على(

 ) الهبة

  ٧بعد التغييرات التي طرأت على القانون في  
، تخضع قيمة األسهم (على افتراض أن  ٢٠١٧أبريل 

األسهم تستمد قيمتها من العقار السكني في  
 الجديدة.المملكة المتحدة) إلى ضريبة اإلرث 

ستطبق القواعد المتعلقة باألسماء الشخصية  
واألمناء خارج الحدود (أنظر الخانة اليمنى)  

 استنادًا إلى مالك األسهم. 
(مالحظة: قروض وضمانات مذكرة من المتعلقة  

بممتلكات المملكة المتحدة التي يحتمل أن 
 تكون خاضعة لضريبة اإلرث. 

  تطبق
سنوات عند مرور    ١٠كل    %٦ما يصل إلى  

 سنوات.   ١٠كل 
عند الوفاة في حالة التحفظ على   %٤٠

 المنافع (ال يوجد إعفاء للزوج) 
وضمانات مذكرة من   ض (مالحظة: قرو

المتعلقة بممتلكات المملكة المتحدة  
التي يحتمل أن تكون خاضعة لضريبة  

 اإلرث. 

 تطبق  
في حالة الوفاة على األصول التي تتجاوز قيمتها حاليًا    %٤٠

 . ألف جنيه استرليني  ٣٢٥
قد يتوفر أيضًا معدل معدوم القيمة "سكني" شريطة  

 استيفاء متطلبات معينة. 
 (إعفاء الزوج/ الرهون العقارية/ التأمين /حجز المزايا)  

(مالحظة: قروض وضمانات مذكرة من المتعلقة بممتلكات  
 ) IHTكة المتحدة التي يحتمل أن تكون خاضع  الممل

 اإلرث ضريبة
 IHT الجديدة

  الوفاة حالة  في تفرض(
 ) فقط

 مالحظة: 
 ارج المملكة المتحدة.يتعلق الجدول أعاله فقط بالممتلكات السكنية التي تم شراؤها من قبل المقيمين غير الضريبيين في المملكة المتحدة واألشخاص المقيمين خ •
 ٢٠٢٠ملخص فقط ودقيق حتى مايو هذا  •
 ، تنطبق ضريبة المكاسب الرأسمالية عند التخلص من الممتلكات التجارية في المملكة المتحدة من قبل المقيمين من خارج المملكة.٢٠١٩أبريل  ٦اعتبارًا من  •
 ريبة الدخل على دخل اإليجار في المملكة المتحدة. تخضع الشركات المقيمة غير البريطانية لضريبة الشركات بدال من ض ٢٠٢٠أبريل  ٦اعتبارًا من  •
 جنيه بريطاني ٥٠٠,٠٠٠) باألسعار القديمة. وقد يتاح إعفاء عن الضرائب للمشترين ألول مرة لدى عقارات التي ال تبلغ قيمتها SDLT، سيتم تطبيق الضرائب (٢٠٢١مارس  ٣١للعقارات التي تكمل بعد  •
 ٢٠٢١المستفيدين فيما يتعلق بالشركات البرية في عام نتوقع تسجيل المالك  •
على المقيمين من خارج المملكة المتحدة الذين يشترون عقارات سكنية في انجلترا وايرلندا الشمالية. هذا سيكون باإلضافية  %٢، سيتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة ٢٠٢١أبريل  ١أعلنت الحكومة أنه اعتبارًا من  •

 المذكورة أعاله. تفاصيل الرسوم اإلضافية الجديدة لم تنشر بعد.  %٣اإلضافية إلى الرسوم 



 

 ) ATEDالضريبة السنوية على المساكن ذات الملكية غير المباشرة ( 
 
 تطبق على "األشخاص غير الطبيعيين" (الشركات) الذين يمتلكون عقار سكني •
 مارس  ٣١أبريل حتى  ١تطبق الضريبة السنوية على المساكن ذات الملكية غير المباشرة اعتبارًا من  •
 أبريل  ٣٠يتعين سداد الضريبة وتقديم الملفات الضريبية بحلول   •
 يطبق اإلعفاء على اإليجارات التجارية والتداول والتطوير العقاري المعتبر •
 (أو تاريخ الحيازة إذا كان الحقا) (يجب إعادة تقييم العقارات الحالية)  ٢٠١٧أبريل  ١يتم تحديد النطاق حسب القيمة في  •

 
 
 
 

 ) ٢٠٢١/ ٢٠٢٠( السنوية الرسوم العقار  قيمة

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

 جنيه إسترليني  ٣٬٧٠٠

مليون جنيه إسترليني   ٢إسترليني: تتراوح من مليون جنيه 
 فقط)  ٢٠١٥أبيرل  ١(اعتبارًا من 

 جنيه إسترليني ٧٬٥٠٠

 جنيه إسترليني  ٢٥٬٢٠٠ مليون جنيه إسترليني  ٥مليون جنيه إسترليني:  ٢تتراوح من 

 جنيه إسترليني ٥٨٬٨٥٠ مليون جنيه إسترليني  ١٠مليون جنيه إسترليني:  ٥تتراوح من 

 جنيه إسترليني  ١١٨٬٠٥٠ مليون جنيه إسترليني  ٢٠مليون جنيه إسترليني:  ١٠تتراوح من 

 جنيه إسترليني  ٢٣٦٬٢٥٠ أكثر من مليون جنيه إسترليني 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 نطاق عملنا

فريق عمل تشارلز راسيل سبيجليز في الشرق األوسط بخبرة كبيرة، ويقدم  يتمتع 
المشورة لقاعدة ضخمة من المشترين حول العالم فيما يتعلق باستثماراتهم العقارية 
في المملكة المتحدة. نعمل جنبًا إلى جنب مع أكبر المطورين مثل مجموعة بيركلي، 

أيضا نعمل بانتظام على المشاريع   ونحن استثمارية. باترسي وسبعةمحطة كهرباء 
 جلوبال، وريزيدنشال ون العالمية، IP عقارية كبيرة مثل استثماريةمن قبل شركات 

 .بروبرتي جروب
 

مليون جنيه إسترليني من معامالت العقارات السكنية   ٠٠١تعاملنا مع أكثر من  ٠٢٠٢في 
 :ليبما في ذلك ما ي المخططات،لعمالئنا عبر مجموعة متنوعة من 

 
 محطة كهرباء باترسي، لندن  •
 وان باالس ستريت، لندن  •
 مشروع ويست إندجيت، لندن  •
 مُجمّع فولهام ريش، لندن  •
 مُجمّع وايت سيتي ليفينج، لندن •
 فندق بيوفورت بارك، لندن  •
 برج إكس وان تاور، ليفربول  •
 مجمع شقق سان مارتينز باالس، برمنجهام  •
 مجمع بالكفريارز، مانشيستر  •
 كوبروركس، برمنجهام ذا  •
 مايدا فالي يونيون لوفتس، لندن  •
 ذا رايزبري، برمنجهام  •
 ساوث بانك بليس، لندن  •
 ميلبانك رزيدنسز، لندن  •
 ساوث كواي بالزا، لندن  •
 سانت جونز وود، لندن  •
 باترسي روف جاردنز، لندن  •
      إند جيت، لندن ويست •
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فريق العقارات السكينة في الشرق  
 األوسط وآسيا 

 شريك  سايمون غرين، 
يعمل سايمون رئيسًا لقسم العقارات بالشرق األوسط وآسيا. يقوم سايمون، وهو خبير معترف به في  

المسائل المتعلقة بالعقارات، بتقسيم وقته بين مكاتبنا الكائنة في هونج كونج ومكاتبنا في  
الشرق األوسط. مجاالت خبرته الرئيسية هي على نطاق واسع متعددة االستخدامات مشاريع التطوير  

والبنية التحتية (خاصة الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، وإعادة تطوير مركز المدينة،  
م حول  واالستثمار العقاري، واإلدارة والتمويل، فضال عن الفنادق والضيافة. ينصح سايمون بانتظا

"االستثمار األجنبي المباشر" من الشرق األوسط وآسيا إلى العقارات التجارية والسكنية في المملكة  
 .المتحدة وأجزاء أخرى من العالم

 تنفيذي قانوني معتمد كيلي دن، 
كيلي مسؤول تنفيذي قانوني معتمد ومدير فريق العقارات السكنية. تعمل كيلي في مكتبنا  

الكائن بالشرق األوسط وتتمتع بخبرة كبيرة في مجال شراء والتصرف في العقارات السكنية في  
عامًا في   ٠٢المتحدة لصالح عمالئنا في الشرق األوسط وآسيا.  تتمتع كيلي بخبرة تذيد عن   ةالمملك

سنوات من مسيرتها المهينة في مجال تحويل ملكية العقارات   ٠١لقانون العقاري وتخصصت في آخر ا
تتمتع   "جديدة"السكينة في المملكة المتحدة، وعلى وجه الخصوص، تعمل مع المشترين لعقارات  

أرصدة مالية ضخمة لدعمهم في عمليات شراء   ذوي كيلي بخبرة هائلة في تمثيل قاعدة من العمالء 
وبيع عقارات قائمة وتقدم المشورة للعمالء في كل ما يخص العقارات السكينة، ومن بينها خدمات  

 .، وإعادة الرهنالعقرىتحويل القيمة الواردة في عقود الرهن 
 

 ، متدرب دانه مرشد
.  ينقسم عقد  بيجليزسحاليًا متدربة في تشارلز راسل  هدان

التدريب لمدة عامين إلى أربعة مقاعد تمنح المتدربين  
الفرصة لتجربة مجموعة من مجاالت الممارسة المختلفة قبل  

 .التأهيل.  تجيد دانا اللغتين العربية واإلنجليزية
 

 تنفيذي مختص بقانون الملكيةشانتيل غال، 
ي  شانتيل؛ تنفيذي مختص بقانون الملكية ومتخصصة ف 
عمليات شراء العقارات السكنية في المملكة المتحدة  

لصالح لمستثمرين األجانب. وتعمل شانتيل من مكتبنا  
الكائن في الشرق األوسط. شانتيل هي المسؤولة عن  

تقدم معامالت نقل الملكية الخاصة بالعمالء، باإلضافة إلى  
بناء عالقات مع جهات االتصال الداخلية والخارجية لصالح  

بة عن الفريق، كما أنها تجيد التحدث باللغة اإلنجليزية  ونيا
 .واألفريقانية بطالقة

 ناقل مرخص مينال ياداف، 
مينال هي محامية مختصة بقانون الملكية وتعمل من خالل  

  ٣١مكتبنا الكائن في الشرق األوسط. تتمتع مينال بخبرة 
أنواع  عامًا في النقل السكني. تتمتع مينال بخبرة في جميع 

معامالت األراضي بما في ذلك عمليات شراء األراضي  
المسجلة / غير المسجلة، ومشتريات المباني الجديدة،  

ومبيعات األراضي، والملكية المشتركة، والتقاعد، والحق في  
الشراء، والمزادات، ونقل األسهم، ومشتريات الشركات،  

 .وتمديدات اإليجار القانوني والطوعي

 تنفيذي مختص بقانون الملكية  فيليس تشان،
فيليس تنفيذي مختص بقانون الملكية ومتخصصة في   

عمليات شراء العقارات السكنية في المملكة المتحدة  
لصالح لمستثمرين األجانب. تعمل فيليس في مكتبنا  

الكائن في هونغ كونغ. كما أنها المسؤولة عن تقدم  
افة إلى بناء  معامالت نقل الملكية الخاصة بالعمالء، باإلض

االتصال الداخلية والخارجية لصالح ونيابة   عالقات مع جهات
عن الفريق، كما أنها تجيد التحدث باللغة اإلنجليزية  

 والكانتونية والبوتونغهوا 

 مساعدة محامي تويجي هو، 
سنوات بعد   ٤تويجي محامٍ مؤهل، تتمتع بخبرة تزيد عن 

مكتبنا الكائن في لندن  التخرج. انتقلت تويجي مؤخرًا من 
إلى مكتبنا في هونغ كونغ. تتمتع تويجي بالخبرة في  
التعامل مع جميع أنواع المعامالت المتعلقة بالعقارات  

السكنية وتقديم المشورة لمجموعة من العمالء المحليين  
واألجانب بما في ذلك المستثمرين من القطاع الخاص  

يد تويجي التحدث  والشركات والبنوك المحلية والدولية. تج
 باللغات اإلنجليزية والكانتونية والبوتونغهوا بطالقة 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يبادر العمالء باإلطراء على "
خبرته (سايمون) العميقة في 

كافة المواضيع التي يعمل 
عليها، ال سيما مهاراته 

 " الفائقة في التفاوض
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