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االستثامر يف العقارات التجارية يف 
اململكة املتحدة

منذ عام 2000 منت قيمة أسهم العقارات التجارية يف اململكة املتحدة مبعدل متوسط 
قدره 3 ٪ عىل أساس سنوي وهو ما يسبق متوسط مؤرش أسعار التجزئة يف اململكة 

املتحدة والذي منا مبعدل 2.8 ٪. بلغت قيمة سوق العقارات التجارية يف اململكة 
املتحدة 883 مليار جنيه إسرتليني ، حيث ميتلك املستثمرون عقارات تجارية بقيمة 

486 مليار جنيه إسرتليني يف اململكة املتحدة. يف وسط لندن وحدها ، تم استثامر 
2.352 مليار جنيه اسرتليني يف عام 2017.

عىل الرغم من عدم اليقني املستمر الذي سببه خروج بريطانيا من 
االتحاد األورويب )بريكست(، ال يزال الطلب مرتفعاً عىل استثامرات 

العقارات التجارية يف اململكة املتحدة وخاصة من املستثمرين 
األجانب. هناك أيضا طلب مستمر ممن يرغبون بشغل املساحات 

املكتبية مبا يف ذلك بوسط لندن. تؤكد تحليالت السوق أن عدد 
الطلبات الخاصة بشغل املكاتب مل يرتاجع كثرياً كام توقع الكثريون. 

باإلضافة إىل ذلك ، فإن املساحات املكتبية املتاحة لإليجار قد انخفضت 
بسبب انخفاض املخزون بسبب تحويل العديد من مباين املكاتب إىل 

شقق.

باإلضافة إىل ذلك ، حققت قطاعات معينة من سوق العقارات 
التجارية يف اململكة املتحدة عوائد أكرب بكثري وأثبتت جاذبية خاصة 
للمستثمرين ، مبا يف ذلك قطاع املستودعات والخدمات اللوجيستية 

، مع منو اإلنرتنت ورغبة العديد من الرشكات يف إنشاء مراكز لتوزيع 
السلع يف جميع أنحاء اململكة املتحدة.

متتلك اململكة املتحدة واحدة من أكرث أسواق العقارات والرهن 
العقاري نشاطًا يف العامل. باإلضافة إىل ذلك ، كانت اململكة املتحدة 

دامئاً وستظل بال شك جذابة لالستثامر األجنبي بعد الخروج من 
االتحاد األورويب وذلك نتيجًة ملا ييل:

السياسية العملية  استقرار   �
متانة اقتصاد اململكة املتحدة عىل املدى املتوسط والبعيد عىل   �

الرغم من بعض القضايا االقتصادية قصرية املدى

توافر السجل العقاري اآلمن الذي يوفر سند ملكية مضمون   �
لجميع املمتلكات املشرتاة أو املباعة واملفتوحة للتفتيش العام

التخطيط شفافية عملية   �
مستوى وتطور املعلومات والبيانات املتاحة فيام يتعلق   �

باملمتلكات الفردية وكذلك املناطق املختلفة وسوق اململكة 
املتحدة

جاهزية التمويل العقاري فيام يتعلق برشاء أو تطوير العقارات   �
برشوط تنافسية

االنفتاح يف سوق العقارات يف اململكة املتحدة بشكل عام  �

ال توجد حواجز أو قيود عىل دخول رأس املال للمملكة املتحدة   �
أو أي ضوابط أو قيود عىل إعادته إىل الوطن من اململكة املتحدة

القانونية والتنظيمية املتطورة للمستهلكني واملستثمرين  الحامية   �
ورجال األعامل

�   وجود نظام رضيبي شفاف ، عىل الرغم من أنه أكرث تعقيًدا اآلن 
وأقل “مالمئة” إىل حد ما للمستثمرين األجانب أكرث من املايض.

الرضائب يف اململكة املتحدة

ال تزال البيئة الرضيبية يف اململكة املتحدة بالنسبة للمستثمرين يف 
مجال العقارات التجارية جذابة مع أنها تتطلب توخي الحذر يف 

املعامالت لتجنب التعقيدات الغري رضورية والتعرض غري املتوقع 
للرضائب فيام يتعلق بعوائد اإليجار و / أو املكاسب التي تحققت فيام 

يتعلق بالعقارات االستثامرية.

القضايا األساسية التي يجب عىل املستثمرين النظر فيها:

)SDLT( رضيبة طوابع األرايض  �
يخضع امتالك العقارات التجارية يف إنجلرتا وويلز وأيرلندا   —

الشاملية )مبا يف ذلك أقساط اإليجار( مبارشة إىل رضيبة 
طوابع األرايض باملعدالت التالية:

ما يصل إىل 150.000 جنيه إسرتليني - صفر  —

بني 150.001 إىل 250.000 جنيه إسرتليني - 2٪  —

فوق 250.000 جنيه إسرتليني - 5 ٪.  —

ال تنطبق رضيبة طوابع األرايض عىل االستحواذ عىل األنصبة   —
)حتى إذا كان الهدف هو إنشاء رشكة يف اململكة املتحدة 

تكون نسبة رضيبة الطوابع 0.5 فيها ٪( يف رشكة متلك 
عقارات تجارية. ميكن أن يكون هذا جذابًا كجزء من تقييم 
تكلفة الرضيبة ، وكذلك عند التفكري يف كيفية زيادة العائد 

عىل البيع يف نهاية املطاف.

تخضع مشرتيات العقارات التجارية يف اسكتلندا لرضيبة   —
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معامالت األرايض واملمتلكات )LBTT( وتدخل عمليات 
االستحواذ يف ويلز ضمن نطاق رضيبة املعامالت العقارية 

)LTT(. أنظمة رضيبة معامالت األرايض واملمتلكات 
ورضيبة املعامالت العقارية مشابهة لنظام رضيبة طوابع 

األرايض ولكن هناك فروق.

عند رشاء العقارات السكنية يف إنجلرتا أو ويلز أو أيرلندا   —
الشاملية ، تختلف معدالت رضيبة طوابع األرايض عن تلك 

التي تنطبق عىل العقارات التجارية. تبدأ رضيبة طوابع 
األرايض من 125.000 جنيه اسرتليني وبنسبة 3 ٪ ، ثم تزيد 

بني مختلف نطاقات القيمة. هناك أيضاً رسم إضايف قدره 
٪3 من رضيبة طوابع األرايض عند رشاء عقار ثاٍن لتأجريه. 

كام تختلف األسعار أيضا عندما يتم رشاء العقارات السكنية 
من قبل الرشكات اعتامدا عىل ما إذا كانت رشكة مستثمرة 
أم رشكة تطوير عقاري. ميكن الحصول عىل تفاصيل كاملة 

عن معدالت رضيبة طوابع األرايض التي تنطبق عىل 
املمتلكات السكنية عند الطلب.

عندما يتم رشاء مساكن متعددة )مبا يف ذلك عقار واحد   —
يوجد به وحدتان منفصلتان أو أكرث مثل ملحق أو شقة 

منفصلة بباب أمامي خاص بها( ، فهناك إعفاءات من رضيبة 
طوابع األرايض يف مقابل السعر الكامل الذي يستحق دفعه 
بخالف ذلك. هناك طريقتني لذلك، أولها هو تقسيم السعر 

ثم حساب رضيبة طوابع األرايض عىل أساس كل وحدة. 
إذا كان الرشاء يخص 6 وحدات أو أكرث )وليس بالرضورة 
يف نفس املوقع( ، فسيتم تطبيق املعدل التجاري لرضيبة 

طوابع األرايض )انظر أعاله(. هذه فائدة قيمة للغاية حيث 
من املحتمل أن يكون معدل رضيبة طوابع األرايض أقل 

بكثري إذا كان سعر الرشاء كبريا. مرة أخرى ميكن الحصول 
عىل املزيد من التفاصيل عن هذا التخفيض أو عن رضيبة 

طوابع األرايض املستحقة الدفع إجامالً عند الطلب.

)VAT( رضيبة القيمة املضافة  �
رضيبة القيمة املضافة هي رضيبة عىل توريد السلع   —

والخدمات. وهي مطبقة يف جميع أنحاء االتحاد األورويب.

ما مل يكن املبنى جديًدا )أقل من 3 سنوات( ، يتم إعفاء   —
املعروض من العقارات )التملك الحر / اإليجار / ِمَنح 

 )OTT( ”بشكل عام ما مل “يختار البائع الرضيبة )اإليجار
وعندها تُدفع نسبة ٪20 إضافية من سعر رشاء املبنى 

التجاري كرضيبة قيمة مضافة. مُيِكن اختيار دفع الرضيبة 
مالك العقار التجاري من اسرتداد رضيبة القيمة املضافة 

التي تكبدها سواء عند الرشاء أو أثناء امللكية.

إذا كان البائع واملشرتي مسجلني يف رضيبة القيمة املضافة   —
، فإن بيع العقارات التجارية سيكون خارج نطاق رضيبة 
 .)TOGC( القيمة املضافة إذا كانت تسبب قلقا مستمًرا
بشكل عام ، تطبق معاملة القلق املستمر TOGCعندما 

يكون العقار ُمستأجرا بالفعل أو إذا كان هناك عقد إيجار 
بالفعل )حتى لو مل يبدأ شغل العقار بعد(.

تعترب اعتبارات رضيبة القيمة املضافة جانبًا أساسيًا يف   —
تصميم أي هيكل استحواذ.

فرض الرضائب عىل دخل اإليجار - األفراد واألوصياء  �
يخضع األفراد الذين يُأِجرون العقارات التجارية يف اململكة   —

املتحدة لرضيبة الدخل عىل أسعارهم الهامشية )بنسبة 
٪45 مبجرد أن يتجاوز الدخل 150.000 جنيه إسرتليني( 

عىل صايف أرباح اإليجار.

يخضع األمناء ، أينام كانوا مقيمني ، للرضيبة بنسبة 45٪   —
عىل صايف أرباح اإليجار.

تخضع الرشكات املوجودة يف اململكة املتحدة لرضيبة   —
الرشكات )٪19 وتُخفض إىل ٪17 من 1 أبريل 2020( فيام 

يتعلق بصايف أرباح اإليجار.

—  تكاليف التمويل قابلة للتخفيض بشكل عام ولكن هناك 

قيود يف ظروف معينة ، وذلك عىل الرغم من أنها تخضع 
للحد األدىن وهو 2 مليون جنيه إسرتليني )وهذا ينطبق 

عىل املجموعات أيًضا(. القواعد هنا معقدة.

تخضع الرشكات الغري متواجدة يف اململكة املتحدة حاليًا   —
لرضيبة الدخل بنسبة ٪20. سيتغري هذا الوضع اعتباًرا 
من أبريل 2020 ، حيث ستدخل هذه الكيانات ضمن 

نطاق رضيبة الرشكات ، وهذا يضع قيود  تحفيض الفائدة 
املذكورة أعاله يف االعتبار.

الرضائب عىل املكاسب  �
ال يخضع األفراد والرشكات الغري املتواجدين يف اململكة املتحدة   —
حاليًا لرضيبة أرباح رأس املال )CGT( فيام يتعلق باملكاسب 
الناتجة عن الترصف يف العقارات التجارية يف اململكة املتحدة.

اعتباًرا من أبريل 2019 ، سيتغري الوضع وسيخضع جميع املاُلك   —
الغري مقيمني إىل شكل من أشكال رضائب اململكة املتحدة فيام 
يتعلق باملكاسب. ستطبق الرسوم فقط عىل املكاسب املتحصلة 

بعد أبريل 2019 )أي أن إعادة التسوية متوفرة(.

ينطبق النظام الجديد أيًضا عىل مبيعات الفوائد يف األدوات   —
التي تستمد ٪75 من قيمة أصولها اإلجاملية من أرايض 

اململكة املتحدة )يشار إليها باسم أدوات “املمتلكات الغنية”(.

)IHT( رضيبة املواريث  �
يخضع األفراد الذين لديهم مصالح مبارشة يف العقارات   —

التجارية يف اململكة املتحدة بشكل عام إىل رضيبة املواريث 
بنسبة ٪40 عند الوفاة )بعد خصم “نطاق معدل الصفر” - 

حاليًا 325.000 جنيًها إسرتلينيًا(.

ال تقع الرشكات الغري متواجدة يف اململكة املتحدة ضمن   —
نطاق رضيبة املواريث )ال تقع الرشكات بشكل عام ضمنها( 
، ويف الوقت الحايل ، األفراد الذين يحتفظون بأسهم يف هذه 
الكيانات هم أيضا خارج نطاق الرسوم. هذا ليس هو الحال 

عند االحتفاظ مبلكية سكنية يف اململكة املتحدة من خالل 
هذه األداة.

هناك قضايا أخرى يتعني النظر فيها يف سياق مشاريع التنمية وخاصة 
يف ترشيعات املعامالت يف األرايض )TIL(. تم إصدار هذه القواعد 
يف أبريل 2016 بهدف مواجهة املواقف التي يقول فيها املطورون 

أن التطوير أو التعامل التجاري يقع خارج اململكة املتحدة. النتيجة 
هي أن األرباح الناتجة عن مرشوع التطوير تخضع لرضيبة الدخل أو 

رضيبة الرشكات )إعتامدا عىل امللكية(.

كيف ميكن أن تساعدك رشكة إدوين كو

تقع رشكة إدوين كو يف موقع مثايل لتقديم املشورة للعمالء الذين 
يتطلعون إىل االستثامر يف العقارات التجارية يف اململكة املتحدة. تقدم 
الرشكة عرضاً كامالً للخدمات تم تطويره للعمالء الذين يتطلعون إىل 

االستثامر أو االنتقال إىل اململكة املتحدة عىل وجه الخصوص من خالل 
“متجر متكامل” يتضمن تقديم املشورة فيام يتعلق مبا ييل:

هيكلة رضيبية فعالة  �
إنشاء مجالس األمناء أو هياكل الرشكات املطلوبة  �

عقود تجارية  �
العمل مع مستشاري موثوقني آخرين مبا يف ذلك وكالء العقارات   �

واملساحني

رشاء ومتويل وبيع العقارات التجارية املحددة، مع بذل العناية   �
الواجبة الكاملة يف جميع جوانب كل منها

رشاء تطوير العقارات السكنية إلعادة بناء العقارات سواء   �
السكنية أو التجارية

الهجرة إىل اململكة املتحدة )إذا كانت ذات صلة(.  �

الخدمة املقدمة من رشكة إدوين كو يقودها الرشيك بالكامل، وذلك 
بقيادة رشكاء مكرسني لكل عميل والذين يظلون عىل اتصال منتظم مع 

العمالء منذ البداية وهم مدركون متاًما ملتطلبات العميل ومقاصده. 
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كام تفخر الرشكة أيًضا بكونها قادرة عىل تقديم نصائح وحلول رسيعة 
وفعالة من حيث التكلفة يف كل من املجاالت املذكورة أعاله وأكرث من 

ذلك أيًضا.

تفتخر إدوين كو بتقدميها خدمة “متضافرة” للعمالء الذين يتطلعون إىل 
االستثامر يف اململكة املتحدة ويف العقارات التجارية. املفتاح أيًضا لبناء 
عالقات مع العمالء هو رغبتنا يف أن نصبح مستشاًرا رئيسيًا موثوقًا به 

لتوجيه العمالء من خالل اتخاذ قرارات عمل وتحقيق نتائج ناجحة.

كام نحاول يف جميع األوقات أن نكون رواد األعامل وأن نقدم ، حيثام 
أمكن ، عمالؤنا ألطراف ثالثة أو لفرص أخرى محتملة. ويشمل ذلك 
التقديم للمستشارين املهنيني اآلخرين مثل سامرسة الرهن العقاري 
أو البنوك أو املقرضني املحتملني، ممن يستطيعون تقديم املساعدة 
إما فيام يتعلق بالبنوك و تسهيالت القروض أو الحسابات املرصفية 
يف اململكة املتحدة. كام نعمل عن كثب مع العديد من املستشارين 
اآلخرين مبا يف ذلك وكالء العقارات و الباحثني عن العقارات الذين 

ميكنهم تقديم املشورة فيام يتعلق باالستثامرات املحتملة يف العقارات 
التجارية يف اململكة املتحدة. لقد قام رشكاء إدوين كو ببناء شبكة 
كبرية من األطراف الثالثة املفضلني وهي شبكة ال تقدر بثمن عند 

االستثامر يف سوق العقارات التجارية يف اململكة املتحدة.

لدى إدوين كو روابط مهنية قوية يف أوروبا والواليات املتحدة 
والرشق األوسط وشامل أفريقيا و جنوب الصحراء الكربى بأفريقيا 

وروسيا والرشق األقىص. ونساعد العمالء يف كثري من األحيان يف 
العاملية. التجارية  القضايا 

العملية بدء 

نحن ننصح بشدة جميع العمالء الذين يتطلعون إىل االستثامر يف 
العقارات التجارية يف اململكة املتحدة أن يأخذوا أوالً نصائح “مفّصلة” 

من جانبنا فيام يتعلق بالهياكل والوسائل الرضيبية الفعالة الستثامر 
األموال يف سوق اململكة املتحدة. هذا مهم للغاية، ال سيام فيام يتعلق 
بالرضائب وخاصة للتقليل من التعرض الرضيبي يف اململكة املتحدة أو 
العواقب الرضيبية الغري املتوقعة املحتملة نتيجة للتغيريات الترشيعية 

التي تم سنها يف اململكة املتحدة خالل السنوات الثالث أو األربعة 
املاضية.

هذه العملية يجب القيام بها قبل التفكري يف إجراء أول استثامر، 
حيث أن عملية إنشاء هيكل ثم توثيقه بشكل مناسب وإنشاء أي 
مجلس أمناء ذو صلة بأدوات الرشكة )مبا يف ذلك أولئك التابعون 

للقضاء الخارجي عىل سبيل االحتامل( ميكن أن تستغرق عدة أسابيع 
، إن مل يكن قد تم حلها مسبقا ، مبعني أنه ال يوجد وقت كاف إلمتام 

الصفقات.

تعمل إدوين كو بشكل منتظم مع مستشاري العميل اآلخرين مثل 
املحاسبني يف الوالية القضائية املحلية الخاصة بهم أو أحد الواليات 

القضائية خارج البالد إلنشاء هيكل مفصل وفعال.

الدعم اللغوي

نحن قادرون عىل تقديم الدعم للعمالء الناطقني باللغة العربية 
والفارسية والكانتونية واملاندرين واألوردو والفرنسية.
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إدوين كو هي رشاكة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة يف إنجلرتا وويلز تحت رقم )OC326366(. الرشكة مخولة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم املحامني. تتوفر قامئة بأسامء 

أعضاء الرشاكة للتفتيش عىل عنوان مكتبنا املسجل يف: 2 مباين ستون، لينكولنز إن، لندن، WC2A 3TH. “الرشيك” يدل عىل عضو أو موظف أو استشاري يف الرشاكة مع ما 

يعادلهم. يتعلق هذا الدليل بالقانون يف إنجلرتا وويلز، وهو مخصص ألغراض التوجيه العام فقط. من الرضوري أخذ نصيحة قانونية محددة قبل اتخاذ أي إجراء.
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