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االستثامر يف العقارات السكنية يف
اململكة املتحدة

يعود انخفاض األسعار إىل حد كبري إىل التغريات التي طرأت عىل النظام الرضيبي خالل
السنوات القليلة املاضية ،والتي كان للعديد منها تأثري سلبي خاصة عىل املستثمرين
األجانب .تضمنت هذه التغريات استحداث رضيبة مكاسب رأس املال للمستثمرين
األجانب وزيادة رضيبة طوابع األرايض واستحداث رضيبة سنوية عىل املنازل اململوكة
لألفراد.
يعود انخفاض األسعار إىل حد كبري إىل التغريات التي طرأت عىل
النظام الرضيبي خالل السنوات القليلة املاضية ،والتي كان للعديد منها
تأثري سلبي خاصة عىل املستثمرين األجانب .تضمنت هذه التغريات
استحداث رضيبة مكاسب رأس املال للمستثمرين األجانب وزيادة
رضيبة طوابع األرايض واستحداث رضيبة سنوية عىل املنازل اململوكة
لألفراد.

عىل الرغم من أن تكلفة االقرتاض ال تزال منخفضة وأن متويل الرهن
العقاري متاح عىل نطاق واسع ،إال أن هناك بعض الفرص للمستثمرين
النقديني يف هذا السوق القتناء العقارات الغري جذابة للمقرضني والتي
قد يصعب الحصول عىل التمويل لرشائها .وتشمل هذه الفرص رشاء
عقود إيجار قصرية ميكن متديدها مبوجب ترشيعات إصالح عقود
اإليجار ،وكذلك رشاء العقارات”املتعرثة” يف املزادات.

أثرت هذه التغيريات يف البداية عىل املستثمرين األجانب ولكنها أثرت
بالسلب أيضا عىل املستثمرين املحليني فيام بعد .أدت الترشيعات
الرضيبية اإلضافية ،مبا يف ذلك التخفيض التدريجي يف اإلعفاء من فوائد
الرهن العقاري وإدخال رسوم إضافية بقيمة  3٪عىل رضيبة طوابع
األرايض عند رشاء مساكن إضافية ،إىل التأثري بشدة عىل قطاع الرشاء
من أجل التأجري.

كام أنه من املمكن التفاوض عىل صفقات رشاء العقارات التي ال تزال
تحت اإلنشاء والتي ستُستكمل عند تعايف األسعار مام سيعطي الفرصة
لنمو رأس املال بعض اليشء.

كام أدت املخاوف من تداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األورويب
إىل إضعاف الثقة يف السوق وتراجع منو األسعار عامة يف إنجلرتا بشكل
كبري.
ومع ذلك ،كان لدى اململكة املتحدة دامئًا ثقة يف االستثامر العقاري
السكني نظ ًرا للنمو التاريخي الطويل األجل لألسعار وحقيقة أن أسعار
العقارات السكنية ال ترتبط دامئًا باالنكامش االقتصادي .عالوة عىل
ذلك ،هناك نقص يف املعروض من العقارات السكنية مام يعني أنه
سيكون هناك طلب عليها دامئًا ،حيث كانت وال تزال ملكية املنازل
دو ًما طمو ًحا للكثريين يف اململكة املتحدة.
توقع كبار وكالء العقارات أن تبدأ األسعار يف االنتعاش خالل السنوات
الخمس املقبلة ،عىل الرغم من أن منو األسعار سيكون بطيئًا.
ولكن بالنسبة للمستثمرين الذين ميكنهم االنتظار ،ستكون هناك
مكاسب ميكن تحقيقها من خالل االستثامر يف السوق الحالية
املنخفضة؛ حيث أن االستثامر أثناء ضعف الجنيه االسرتليني يوفر
ميزة فورية من حيث القدرة عىل تحمل التكاليف .باإلضافة إىل
ذلك ،سيتجنب املستثمرون اآلثار املرتتبة عىل تكلفة رضيبة طوابع
األرايض اإلضافية بنسبة  1٪والتي سيتم فرضها عىل مشرتيات املشرتين
األجانب والتي تبحث حكومة اململكة املتحدة فرضها.

هناك أيضً ا سوق متنامٍ حيث ميكن للمشرتين الحصول عىل عقود
لعقارات ال تزال تحت اإلنشاء يف الوقت الحايل ضمن مرشوعات بناء
جديدة؛ حيث يبدو أن هناك زيادة يف املعروض من الوحدات الجديدة
والتي يسعى البائعون إىل بيع عقودهم الخاصة بها بسعر مخفض بدالً
من إكامل رشائها نظرا الرتفاع الثمن ،أو لخطر فقد إيداعاتهم بسبب
الفشل يف اإلستمرار يف الدفع.
مع احتامل ضعف منو األسعار ،يركز املستثمرون أكرث عىل الحصول
دخل قوي بدالً من إمناء رأس املال .التغيريات الرضيبية وزيادة اللوائح
الخاصة بالرهن العقاري والتي تؤثر عىل القروض ذات الفوائد فقط،
جعلت االستثامرات يف الرهن العقاري الخاص “بالرشاء للتأجري” أقل
جاذبية.
تعمل حكومة اململكة املتحدة عىل الرتويج ملشاريع البناء من أجل
التأجري يف السنوات األخرية .تقدم هذه املشاريع منت ًجا مختلفًا وجذابًا
يوفر إيجا ًرا طويل األجل ،باإلضافة إىل مرافق إجتامعية مثل صاالت
األلعاب الرياضية وغرف املناسبات .تجذب هذه املشاريع بشكل خاص
كبار املستثمرين بسبب العائد الجيد وتدفق الدخل املوثوق.
يوفر سكن الطالب أيضً ا عوائد قوية حيث يبحث طالب اليوم عن
مساكن ذات جودة أفضل من املساكن الصغرية التقليدية التي كانوا
يشغلونها يف املايض.
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رضيبة اململكة املتحدة
البحث الدقيق مطلوب لتجنب اآلثار السلبية الغري رضورية
واالستحقاق الغري متوقع للرضائب يف اململكة املتحدة فيام يتعلق
بعوائد و/أو مكاسب اإليجار التي تحققت فيام يتعلق باالستثامر
العقاري.
تشمل هياكل امللكية الغري محلية املعتادة ما ييل:

امللكية الشخصية

رشكة غري بريطانية

أمناء غري بريطانيني

أمناء غري بريطانيني
يحملون أسهم غري
بريطانية

رضيبة املواريث

تقع تحت طائلة رضيبة
املواريث

رضيبة املواريث من 6
أبريل 2017

رسوم دخول محتملة،
ورسوم الـ  10سنوات،
ورسوم الخروج ،و من
املحتمل أن تقع تحت
طائلة هبة االنتفاع

رسوم دخول محتملة،
ورسوم الـ  10سنوات،
ورسوم الخروج ،و من
املحتمل أن تقع تحت
طائلة هبة االنتفاع

الرضيبة السنوية عىل
املنازل اململوكة لألفراد

ال تقع تحت طائلة رضيبة
املنازل اململوكة لألفراد

ال تقع تحت طائلة رضيبة تقع تحت طائلة رضيبة
تقع تحت طائلة رضيبة
املنازل اململوكة لألفراد (ما
املنازل اململوكة لألفراد (ما املنازل اململوكة لألفراد
مل يتم تطبيق إعفاءات)
مل يتم تطبيق إعفاءات)

رضيبة أرباح رأس املال
عند الترصف

تقع تحت طائلة رضيبة
أرباح رأس املال إذا كان
املالك غري مقيم ،بعد
مكاسب  5أبريل 2015
(رضيبة أرباح رأس املال
لغري املقيمني) رمبا تخضع
إلعفاء السكن الخاص

فرض رضائب عىل إيرادات رضيبة الدخل
اإليجار

رضيبة أرباح رأس املال
الرضيبة السنوية عىل
لغري املقيمني ورضيبة
املنازل اململوكة لألفراد-
أرباح رأس املال قبل 6
رضيبة أرباح رأس املال/
أبريل  2015إذا كانت
رضيبة أرباح رأس املال
لغري املقيمني و/أو املكاسب متطابقة
املتعلقة مبوجب قانون
الرضائب عىل األرباح
املستحقة (قسم )13
رضيبة الدخل  -نظام
املالك الغري مقيم (عىل
الرغم من استحقاق رضيبة
الرشكات بعد أبريل )2020

رضيبة طوابع األرايض عند رضيبة طوابع األرايض عند رضيبة طوابع األرايض
االستحواذ رضيبة طوابع بنسبة 15٪
االستحواذ
األرايض باملعدالت العادية (عىل الرغم من اإلعفاء
عند التأجري ،ولكن ميكن
(ميكن تطبيق تكلفة
تطبيق رسوم إضافية
إضافية بنسبة )3٪إعفاء
املشرتي ألول مرة يف حالة بنسبة )3٪
<£ 500.000
كيف ميكن أن تساعدك رشكة إدوين كو
تقع إدوين كو يف موقع مثايل لتقديم املشورة للعمالء الذين يتطلعون
إىل االستثامر يف العقارات السكنية يف اململكة املتحدة .تقدم الرشكة
عرضاً كامالً للخدمات تم تطويره للعمالء الذين يتطلعون إىل االستثامر
أو االنتقال إىل اململكة املتحدة عىل وجه الخصوص يف صورة “متجر
متكامل” لتقديم املشورة فيام يتعلق مبا ييل:
�
�
�
�
�

هيكلة رضيبية فعالة
إنشاء مجالس األمناء أو هياكل الرشكات املطلوبة
العمل مع مستشارين موثوقني آخرين مبا يف ذلك مقيمي األسعار
ووكالء العقارات واملساحني
العمل مع املقرضني عىل التمويل مبا يف ذلك تقديم املشورة بشأن
التمويل املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية للمقرتضني
تقديم املشورة الخاصة بالتطوير أو التعديالت الكربى للعقارات
السكنية

الرضيبة السنوية عىل
املنازل اململوكة لألفراد-
رضيبة أرباح رأس املال/
رضيبة أرباح رأس
املال لغري املقيمني و/أو
رضيبة أرباح رأس املال
عىل املكاسب إذا كانت
متطابقة

رضيبة الدخل  -نظام
املالك الغري مقيم

رضيبة الدخل (عىل الرغم
من استحقاق رضيبة
الرشكات بعد أبريل )2020

رضيبة طوابع األرايض
باملعدالت العادية (تطبق
رسوم إضافية بنسبة )3٪

رضيبة طوابع األرايض
بنسبة 15٪
(عىل الرغم من اإلعفاء
عند التأجري ،ولكن ميكن
تطبيق رسوم إضافية
بنسبة )3٪

� العمل مع فريقنا التجاري عىل رشاء املباين متعددة االستخدامات
� تقديم املشورة بشأن بحق االمتياز لكل من املالك واملستأجرين
فيام يتعلق باملطالبات املقدمة مبوجب قانون إصالح عقود
اإليجار ،وكذلك تقديم املشورة بشأن هيكلة سندات امللكية
لتجنب اخطار حقوق االمتياز
� الهجرة إىل اململكة املتحدة (إذا كانت ذات صلة)
كام تفخر الرشكة أيضً ا بكونها قادرة عىل تقديم نصائح وحلول رسيعة
وفعالة وموفرة يف كل من املجاالت املذكورة أعاله وأكرث.
تفتخر إدوين كو بتقدميها خدمة “متضافرة” للعمالء الذين يتطلعون
إىل االستثامر يف العقارات السكنية؛ حيث يشكل متخصصونا السكنيون
جز ًءا من فريق عقاري أكرب يتمتع بخربة كبرية يف التعامل مع املباين
التجارية والتمويل والبناء وحق االمتياز.
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إن املفتاح لبناء عالقات مع العمالء هو رغبتنا يف أن نصبح مستشا ًرا
رئيس ًيا موثوقًا به لتوجيه العمالء يف اتخاذ قرارات العمل وتحقيق
نتائج ناجحة.
إن 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 متا ًما ملتطلبات العميل
ومقاصده.
عالقاتنا
نحاول يف جميع األوقات أن نكون رواد األعامل وأن نقدم ،حيثام
أمكن ،عمالؤنا ألطراف ثالثة أو لفرص أخرى محتملة.
لدينا مجموعة واسعة من املعارف يف جميع أنحاء القطاع السكني،
وخاصة يف سوق وسط لندن املمتاز.

نساعد العمالء يف كثري من األحيان يف القضايا التجارية العاملية.
لدينا روابط مع بعض الرشكات الدولية  -خاصة يف الرشق األقىص -
التي ميكنها العمل إىل جانبنا يف دعم العمالء املوجودين يف تلك البلدان
والذين يحتاجون إىل املساعدة بلغتهم األم.
بدء العملية
نحن ننصح بشدة جميع العمالء الذين يتطلعون إىل االستثامر يف
“مفصلة”
العقارات السكنية يف اململكة املتحدة أن يأخذوا أوالً نصائح
ّ
من جانبنا فيام يتعلق بالهياكل والوسائل الرضيبية الفعالة الستثامر
األموال يف العقارات السكنية.هذا مهم للغاية ،ال سيام فيام يتعلق
بالرضائب وخاصة للتقليل من إحتاملية الوقوع تحت طائلة الرضائب
يف اململكة املتحدة أو العواقب الرضيبية الغري املتوقعة املحتملة نتيجة
للتغيريات الترشيعية التي تم سنها يف اململكة املتحدة خالل السنوات
الثالث أو األربعة املاضية.

ويشمل ذلك تقديم العمالء للمستشارين املهنيني اآلخرين مثل
سامرسة الرهن العقاري أو البنوك أو املقرضني املحتملني ،ممن
يستطيعون تقديم املساعدة إما فيام يتعلق بالبنوك و تسهيالت
القروض كالقروض قصرية األجل الرضورية لسد التمويل أو الحسابات
املرصفية يف اململكة املتحدة.

إذا متت التوصية بهيكل ما  -عىل عكس االستثامر باسم شخيص  ،-فإن
عملية إنشاء هيكل ثم توثيقه بشكل مناسب وإنشاء مجالس األمناء
والكيانات القانونية ذات الصلة (مبا يف ذلك يف الواليات القضائية
املحتملة يف الخارج) ،قد تستغرق عدة أسابيع مام قد يؤدى إىل تأخري
املعاملة.

كام نعمل عن كثب مع وكالء العقارات واملستشاريني العقاريني الذين
ميكنهم تقديم املشورة فيام يتعلق باالستثامرات املحتملة يف العقارات
السكنية ،حيث يتوافر لدى معارفنا غالبا عقارات “غري معروضة
بالسوق”.

تعمل إدوين كو بشكل منتظم مع مستشاري العميل اآلخرين مثل
املحاسبني يف الوالية القضائية املحلية الخاصة بهم أو أحد الواليات
مفصل وفعال.
القضائية خارج البالد إلنشاء هيكل ّ

قام رشكاء إدوين كو ببناء شبكة كبرية من األطراف الثالثة املفضلة
والتي ال تقدر بثمن عند االستثامر يف سوق العقارات السكنية يف
اململكة املتحدة.
لدى إدوين كو روابط مهنية قوية يف أوروبا والواليات املتحدة
والرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب الصحراء الكربى بأفريقيا
وروسيا والرشق األقىص.

الدعم اللغوي
نحن قادرون عىل تقديم الدعم اللغوي للعمالء الناطقني باللغة
العربية والفارسية والكانتونية واملاندرين واألوردو والروسية
والفرنسية من خالل أشحاص يتحدثون هذه اللغات كلغة أوىل.

إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات حول هذه املوضوعات ،فريجى االتصال بنا باستخدام التفاصيل أدناه.
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إدوين كو هي رشاكة ذات مسؤولية محدودة ،مسجلة يف إنجلرتا وويلز تحت رقم ( .)OC326366الرشكة 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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