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“We chose Jersey as a preferred international 
finance centre because our trusted advisers 
recommended it. Our lawyer spoke highly  
of the solutions, services and professionals  
on the Island. Other administrators, lawyers  
and bankers to whom we spoke made a  
similar recommendation. The community  
of professionals who support the business  
of international clients is broad and  
well-established.”
A family office in the Gulf region

Jersey: Working  
With Families  
in the Kingdom

Perfectly positioned
Jersey is not to be confused with New Jersey in the USA  
(in fact, New Jersey got its name from us, thanks to James,  
brother of King Charles II of England). Our Island is a British 
Crown Dependency with domestic autonomy, which has been 
preserved for the last 800 years. 

Thanks to our unique location between the UK and mainland 
Europe, we work in partnership with the City of London and 
provide a gateway to Western markets. Jersey Finance, the  
body that represents our IFC, has offices in the Dubai 
International Finance Centre (DIFC), London and Hong Kong. 
Jersey is increasingly active in North America and we have  
long-established market arrangements in the European Union.

Private wealth  
management

We’re the clear choice for restructuring and redomiciling 
existing vehicles established in other international jurisdictions 
and perfectly placed to assist families and corporations in the 
Kingdom against the backdrop of Vision 2030. 

Jersey’s proud to have a world-class reputation for integrity, 
independence and stability, and offers a tax-neutral environment 
in which to do business. As one of the best regulated IFCs, we 
have been acknowledged by independent assessments from 
some of the world’s leading bodies including the World Bank 
and the International Monetary Fund (IMF), as well as scoring 
top marks from the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) on tax transparency.

The Island of Jersey is an independent, forward-thinking international 
finance centre (IFC), located between the UK and France. For decades, 
families in the Kingdom of Saudi Arabia have been working with our 
expert financial services professionals in many areas. 

Succession planning  
for future generations 

Commercial and  
residential real estate

UK

FRANCE

JERSEY
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Jersey leads the way over other IFCs by investing 
more than any others in visiting Saudi Arabia 
and meeting clients face to face. Our financial 
services professionals have developed long and 
lasting relationships with families in the Kingdom 
over the years.

Jersey firms also have very strong links to 
financial services professionals in central 
London and have particularly deep ties 
with private client lawyers.

Representatives from most of these firms 
have visited the Kingdom in past year, 
including many female practitioners.

Over 50 Jersey firms are currently 
assisting Saudi clients with their  
financial arrangements and strategies.

Forward-thinking 
Events
In recent years, we’ve worked with the British Embassy in Riyadh 
and the British Consulate in Jeddah to host annual receptions 
to raise further awareness and provide opportunities to engage 
with Jersey practitioners.

In 2018, in partnership with the Department for International 
Trade, Jersey hosted an educational event in Riyadh  
exclusively for women. This was organised in response to 
 an increasing appetite for financial knowledge by female 
attendees at previous events, and the growing number 
of female Jersey practitioners now assisting clients in the 
Kingdom. With unprecedented registration, the event was 
heavily oversubscribed and feedback from attendees was 
unequivocally positive. Attendees hear from representatives from Jersey’s finance industry.

A Clear Choice

Purpose 
trust

Private trust 
company

Jersey 
administrator

Family 
trust

Family 
trust

Family 
trust

Foundation
Professional 

trustee

How PTCs work

Real estate

Jersey is the clear choice for real estate structuring, not just 
for property in London and other cities in the UK, but also for 
property in North America and Western Europe, particularly in 
Germany and France, plus Spain and Portugal. 

We work with Saudi families acquiring:

■   Residential property, structured as buy-to-let or as  
part of a buy-to-let portfolio 

■   Commercial real estate, including residential towers,  
student housing, office towers, hotels, warehouses  
and real estate for ‘last mile’ logistics 

Particularly appealing is the fact that it’s often easier to sell 
commercial property structured in Jersey and this widens  
the pool of potential buyers. This is largely thanks to Jersey’s 
reputation as a leading and trusted IFC.

Redomiciling and restructuring

It’s our first-class reputation and unparalleled levels of  
expertise that set us apart from other IFCs. Families in the 
Kingdom are choosing us for redomiciling their international 
structures and/or restructuring. This ‘flight to quality’ is most 
often seen for structures established in the Caribbean, such as 
special purpose vehicles (SPVs). Equally, structures set up in the 
1980s and 1990s in Panama and Liechtenstein, often owning 
assets in the United States, are also the focus for restructuring.

Family offices

Jersey is the perfect place to locate a family office, thanks to our 
level and range of expertise, our favourable time zone and our 
innovative, forward-thinking service offerings. We have many 
well-established single and multi-family offices, offering a whole 
range of functions, from wealth management and succession 
planning, through to property management, and marine and 
aviation asset management.

Islamic finance

We’re a leading Islamic finance centre. Unlike other jurisdictions, 
we don’t need to amend laws to make things work so all Shariah-
compliant structures and contracts can be accommodated and 
we have extensive expertise in this area. Many Sukuk structures, 
for example, have been established in Jersey.

International Savings Plans

Our recently introduced International Savings Plans are  
tax-approved schemes for multi-national employers. These 
forward-thinking plans differ from traditional pensions. They 
are more flexible as they allow a payout to employees before 
the normal minimum pension age, either on termination of 
employment or on the occurrence of a major life-changing  
event such as redundancy, ill health or divorce. They are  
ideal schemes for end-of-service benefit payments.

Jersey Private Funds

Jersey Private Funds are also extremely attractive for investments 
from the Kingdom, especially for club investments. This 
structuring option offers institutional and professional investors 
a more streamlined and fast-track regime, with tailored ongoing 
regulatory requirements. Funds for up to 50 investors can be 
established in as little as 48 hours.

Private trust companies 

Jersey private trust companies (PTCs) are highly popular 
amongst Saudi families looking to preserve and protect wealth 
for future generations. As control and family participation are 
vitally important, PTCs allow for family members or trusted 
advisers to become board members alongside professional 
service providers.
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Almost a quarter of our working population is engaged in  
our finance and support industries. A list of finance firms  
in Jersey, including wealth management companies, law  
firms and investment managers, can be found in our online  
directory at: www.jerseyfinance.je/member-directory

We’re proud to be developing a library of evidence-based 
research on international finance, which has grown over  
the years. Recently, we commissioned Jeddah-based law  
firm Hammad & Al-Mehdar to examine the important factors 
considered by both the Kingdom’s inbound and outbound 
investors and the various structuring approaches that are  
sought. The insightful report by Hammad & Al-Mehdar’s  
Partner, Adbulrahman Hammad, can be found on our website:

Delivering  
Insight

Finance  
Firms  
in Jersey

50+ years
at the forefront of  
global finance,  
with a wide  
range of  
products  
and services

We’re proud of our 800 years of 
independence with our own elected 
parliament and judicial systemRegulation  

Our strong  
and respected  
regulatory  
framework  
sets us apart  
from other IFCs

22 awards  
22 national and  
international  
awards have  
been won by  
Jersey in the  
past five years

www.jerseyfinance.je/our-work/jersey-a-clear-choice-for-saudi-investors

Seymour Tower, a coastal defence built 2km from Jersey’s shore in 1792
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www.jerseyfinance.je  

/jerseyfinance  

/jerseyfinance  

/company/jersey-finance  

/jerseyfinance        

 تأسست عام 2001، وهي منظمة غير هادفة للربح تمثل وتعزز مركز التمويل العالمي الخاص بجيرسي. 
قادتنا استراتيجيتنا ذات الرؤية المستقبلية إلنشاء مكتب في منطقة الخليج عام 2011 ويزور ممثلونا المملكة بصورة 

منتظمة. إن أردت ترتيب اجتماع لمعرفة المزيد عن جيرسي، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد 
jersey@jerseyfinance.je اإللكتروني اآلتي

 معلومات عن 
جيرسي فاينانس

ي شنغها  • نغ  كو نغ  هو  • ي مبا مو  • بي د  • ن لند  • سي جير

ريتشارد نن
 رئيس تنمية األعمال التجارية 

richard.nunn@jerseyfinance.je :البريد اإللكتروني 
يقيم ريتشارد في دبي )مركز دبي المالي العالمي( ويسافر بشكل مكثف في 

منطقة الخليج. 

  www.jerseyfinance.je

  /jerseyfinance

  /jerseyfinance

  /company/jersey-finance

        /jerseyfinance

Formed in 2001, we’re a not-for-profit organisation that represents  
and promotes Jersey’s international finance centre of excellence.  
Our forward-thinking strategy led us to setting up an office in the  
Gulf region in 2011 and our representatives visit the Kingdom on a 
regular basis. If you would like to arrange a meeting to learn more  
about Jersey, please email jersey@jerseyfinance.je

About  
Jersey Finance

J E R S E Y  •  L O N D O N  •  D U B A I  •  M U M B A I  •  H O N G  K O N G  •  S H A N G H A I

Richard Nunn
Head of Business Development  
E: richard.nunn@jerseyfinance.je 
Richard is based in Dubai (DIFC) and travels 
extensively around the Gulf region. 
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 يشارك ربع السكان القادرين على العمل لدينا تقريًبا في 
 قطاعات الدعم والتمويل. يمكن االطالع على قائمة من 

 شركات التمويل في جيرسي بما في ذلك شركات إدارة الثروات 
 وشركات المحاماة ومديري االستثمارات في دليلنا الشبكي 

www.jerseyfinance.je/member-directory :على الرابط اآلتي

نفخر بإنشاء مكتبة بحوث قائمة على األدلة فيما يتعلق بالتمويل الدولي، حيث شهدت هذه المكتبة 
نمًوا مطرًدا على مر السنين. وفي اآلونة األخيرة، كلفنا مكتب المحاماة، حماد والمحضار، الذي يقع 

مقره في جدة بتقصي العوامل المهمة التي يضعها المستثمرون الداخليون والخارجيون في المملكة في 
االعتبار ونهج الهيكلة المختلفة التي تم طلبها. يمكن االطالع على التقرير المفصل الذي قدمه شريك 

حماد والمحضار، عبدالرحمن حماد، من خالل موقعنا اإللكتروني:

منح 
أفق أرحب

 شركات التمويل 
في جيرسي

أكثر من 50 سنة
 في صدارة التمويل العالمي 

مع مجموعة واسعة من 
المنتجات والخدمات
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نفخر بعدد 800 عام من االستقالل مع نظامنا 
البرلماني والقضائي المنتخب

 تميزنا 
 الئحة إطارنا التنظيمي

 القوي والمحترم
عن المراكز المالية 

العالمية األخرى

 22 جائزة 
 فازت جيرسي بـعدد 22

 جائزة وطنية ودولية 
في السنوات الخمس 

الماضية

www.jerseyfinance.je/our-work/jersey-a-clear-choice-for-saudi-investors

برج سيمور، لحماية السواحل تم بناؤه على بعد 2 كم عن شاطئ جيرسي عام 1792
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تتفوق جيرسي على نظيراتها بفضل القيام باستثمارات أكبر من خالل زيارة 
المملكة العربية السعودية ومقابلة العمالء شخصًيا. أقام موظفونا المهنيون 

العاملون في مجال تقديم الخدمات المالية عالقات طويلة ودائمة مع العائالت في 
 المملكة على مر

السنين.

كما أن لشركات جيرسي أيًضا عالقات قوية جًدا مع المهنيين 
العاملين في تقديم الخدمات المالية في وسط لندن كما لديهم 

عالقات وثيقة مع محامي العمالء الخاصين.

فقد زار ممثلون من معظم هذه الشركات المملكة السنة الماضية 
بمن فيهم العديد من الممارسات اإلناث.

حيث تعمل أكثر من 50 شركة من شركات جيرسي حالًيا على 
مساعدة العمالء في ترتيباتهم واستراتيجياتهم المالية،

فعاليات 
بآفاق مستقبلية

عملنا في السنوات األخيرة مع السفارة البريطانية في الرياض والقنصلية البريطانية في جدة 
الستضافة حفالت االستقبال السنوية لتعميق الوعي وتوفير فرص للمشاركة مع ممارسي جيرسي.

وفي عام 2018، استضافت جيرسي فعالية توعوية في الرياض للنساء فقط، وذلك في إطار 
الشراكة مع وزارة التجارة الدولية، حيث ُنظمت الفعالية استجابة للرغبة المتزايدة لإللمام باألمور 

المالية لدى النساء الالتي شاركن في الفعاليات السابقة وتزايد المماِرسات اإلناث في جيرسي الالتي 
يقدمن المساعدة للعمالء حالًيا في المملكة. وبفضل تسجيل أعداد غير مسبوقة من النساء لحضور 

الفعالية، طلب عدد كبير االشتراك في الحدث وكانت تعليقات الحاضرين إيجابية إلى حد بعيد.

يسمع الحاضرون من ممثلين من القطاع المالي في جيرسي.

األمثل لخيار  ا

االستئمان لغرض

شركة استئمانية خاصة

مدير جيرسي

ائتمان عائلي

ائتمان عائلي

ائتمان عائلي
مؤسسة

األمناء المهنيين

كيف تعمل الشركات االستئمانية الخاصة
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العقارات

تعد جيرسي الخيار األمثل لتنظيم العقارات، وال يقتصر ذلك على العقارات في لندن وغيرها من 
المدن في المملكة المتحدة فحسب، بل أيًضا الممتلكات في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وال سيما 

في ألمانيا وفرنسا فضاًل عن إسبانيا والبرتغال. 

نعمل مع العائالت السعودية التي تمتلك:

■   عقارات سكنية واقعة ضمن مخصصة للشراء بهدف التأجير أو مدرجة ضمن محفظة  
     للشراء بهدف التأجير 

■   العقارات التجارية بما في ذلك األبراج السكنية ومساكن الطالب واألبراج المكتبية والفنادق  
   والمستودعات والعقارات المخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية بمراحلها األخيرة تتمثل 

    إحدى عوامل الجذب الحقيقية في سهولة بيع ممتلكات تجارية تأسست في جيرسي، وهو 
    ما يمثل عدد المشترين المحتملين. ويعود الفضل إلى حد كبير إلى سمعة جيرسي كمركز 

    مالي عالمي رائد وموثوق.

إعادة التوطين وإعادة الهيكلة

ُتميُِّزنا سمعتنا الفائقة ومستويات الخبرة التي ال مثيل لها عن المراكز المالية الدولية األخرى. 
تختارنا العائالت في المملكة إلعادة توطين أوعيتهم المالية الدولية و/أو إعادة هيكلتها. لوحظت 

حركة "االهتمام بالجودة" في الكثير من األحيان في األوعية المالية التي تأسست في منطقة 
الكاريبي مثل المنشآت ذات الغرض الخاص. كذا وتعد المنشآت التي تأسست في الثمانينات 

والتسعينات في بنما وليختنشتاين محور تركيز إلعادة الهيكلة، حيث إنها تمتلك غالًبا أصواًل في 
الواليات المتحدة.

مكاتب العائالت

تعد جيرسي المكان المناسب إلقامة مكتب عائلة، وهذا بفضل مستوى ونطاق خبراتنا والنطاق 
الزمني المواتي وعروضنا لخدمات مبتكرة وتطلعية. نمتلك العديد من المكاتب الراسخة ألسرة 

واحدة أو ألسر متعددة توفر مجموعة واسعة من المهام من إدارة الثروة وتخطيط التعاقب إلى إدارة 
الممتلكات وإدارة األصول البحرية والجوية.

التمويل اإلسالمي

تعد جيرسي مركًزا رائًدا للتمويل اإلسالمي. وعلى عكس البلدان األخرى، ال نحتاج لتعديل القوانين 
إلنجاح األمور حيث يمكن استيعاب جميع الهياكل والعقود المتوافقة مع الشريعة ونمتلك خبرة واسعة 

في هذا المجال. تم إنشاء العديد من هياكل صكوك، على سبيل المثال، في جيرسي.

خطط االدخار العالمية

إن خطط االدخار العالمية التي تم وضعها مؤخًرا هي الخطط الضريبية المعتمدة ألصحاب العمل 
متعددي الجنسيات. تختلف الخطط ذات الرؤية المستقبلية المذكورة عن برامج التقاعد التقليدية. من 
حيث المرونة، بفضل كونها تتيح دفع تعويضات للموظفين قبل الحد األدنى لسن المعاش التقاعدي 

الطبيعي عند إنهاء عقد العمل أو وقوع أحداث كبيرة تغير الحياة مثل االستغناء عن الخدمة أو سوء 
الحالة الصحية أو الطالق. وتعد خطط مثالية لدفع استحقاقات نهاية الخدمة.

صناديق جيرسي الخاصة

تعد صناديق جيرسي الخاصة كذلك مغرية للغاية لالستثمارات من المملكة والسيما االستثمارات 
الجماعية. يوفر هذا الخيار للمستثمرين من المؤسسات والمهنيين نظًما أبسط وأكثر سرعة مع 

متطلبات تنظيمية مستمرة ومخصصة. يمكن إنشاء صناديق لما يصل إلى 50 مستثمًرا في أقل من 
48 ساعة.

الشركات االستئمانية الخاصة 

تلقى الشركات االستئمانية الخاصة في جيرسي رواًجا كبيًرا بين العائالت السعودية التي تسعى 
لصون وحماية الثروة لألجيال القادمة. ونظًرا لألهمية الحيوية للسيطرة ومشاركة العائالت، تتيح 

الشركات االستئمانية الخاصة ألفراد العائالت أو المستشارين الموثوقين الفرصة ليصبحوا أعضاء 
مجالس إلى جانب مقدمي الخدمات المهنية.

جيرسي فاينانس  خدمات جيرسي للمملكة العربية السعودية   |  5 



"نختار جيرسي كمركز مالي عالمي مفضل نظًرا لتوصية ممن نثق بهم 
من مستشارينا. يشيد محامونا بالحلول والخدمات والمهنيين على الجزيرة. 

كما قدم مديرون ومحامون ومصرفيون آخرون ممن تحدثنا إليهم  توصيات 
مماثلة. يتميز مجتمع المهنيين الذي يدعم أعمال العمالء الدوليين باتساع 

نطاقه  ورسوخه."
مكتب للعائالت في منطقة الخليج العربي

جيرسي: العمل مع 
العائالت في المملكة

 إدارة الثروات 
الخاصة

تعد جزيرة جيرسي الواقعة بين المملكة المتحدة وفرنسا مركًزا مالًيا عالمًيا مستقاًل وذا رؤية مستقبلية. عملت العائالت 
في المملكة العربية السعودية على مدى عقود مع خبرائنا المتخصصين في الخدمات المالية في العديد من المجاالت. 

 التخطيط التعاقبي 
لألجيال القادمة 

 العقارات 
التجارية والسكنية

المملكة المتحدة

فرنسا

جيرسي

الموقع المثالي
يجدر عدم الخلط بين جيرسي ونيوجيرسي الواقعة في الواليات المتحدة األمريكية )ففي 
الواقع استمدت نيوجيرسي اسمها من جزيرة جيرسي ويعود الفضل لجيمس شقيق ملك 

إنكلترا، تشارلز الثاني(. تمثل جزيرتنا ملحًقا تابًعا للتاج البريطاني يتميز باستقالل محلي 
حافظ عليه خالل الـ 800 سنة الماضية. 

وبفضل موقعنا الفريد بين المملكة المتحدة والبر الرئيسي ألوروبا، أبرمنا شراكة مع 
مدينة لندن ونمثل نافذة تطل على األسواق الغربية. وتعد جيرسي فاينانس الهيئة التي تمثل 

مركزنا المالي الدولي، وتضم مكاتًبا في مركز دبي المالي العالمي ولندن وهونغ كونغ. 
يزداد نشاط جيرسي في أمريكا الشمالية كما أن لدينا ترتيبات ضربت بجذورها في سوق 

االتحاد األوروبي منذ زمن.

تعد جيرسي الخيار األبرز إلعادة هيكلة وإعادة توطين األوعية المالية التي أنشئت في بلدان أخرى 
ووضعها في المكان األمثل لمساعدة العائالت والشركات في المملكة في ضوء رؤية عام 2030. 

تفخر جيرسي بسمعتها الممتازة فيما يتعلق بالنزاهة واالستقاللية واالستقرار وتهيئ بيئة ضريبية محايدة 
للقيام باألعمال التجارية فيها. وانطالًقا من امتثالنا الصارم للوائح، فقد حظينا باعتراف بعض الهيئات 

العالمية الرائدة منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خالل عمليات تقييم مستقلة، كذا وقد أحرزنا 
أعلى الدرجات لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال الشفافية الضريبية.

جيرسي فاينان   خدمات جيرسي للمملكة العربية السعودية   |   3  2  |  جيرسي فاينانس   خدمات جيرسي للمملكة العربية السعودية 



 جيرسي
 للمملكة 

العربية السعودية

www.jerseyfinance.je


