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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

»األهلي املتحد« يسعى إلى شراء 10% من أسهم »التجاري العراقي«االقتصادية
أفاد البنك األهلي املتحد بأنه طرح من خالل البورصة العراقية عرضا للشراء بطريق املزايدة 
حلصة تبلغ 10% من أسهم املصرف التجاري العراقي.
وأوضح البنك، في بيان للبورصة أمس، أن العرض يسري حتى 24 يوليو املقبل، علما أن املبلغ 
املستثمر في شراء هذه احلصة لن يكون له تأثير مادي كبير، حيث ال يتجاوز نسبة 0.25% من 
إجمالي حقوق مساهمي البنك.

»فوربس«: »الوطني« و»بيتك« 
و»Ooredoo« ضمن أقوى الشركات 

العربية 2016

 السعودية للصناعات األساسية »سابك«:
القيمة السوقية: 60.4 مليار دوالر.

اإليرادات: 39.5 مليار دوالر.
صافي األرباح: 5 مليارات دوالر.

األصول: 87.5 مليار دوالر.

  مجموعة بنك قطر الوطني:
القيمة السوقية: 31.8 مليار دوالر.

اإليرادات: 6.4 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 3.1 مليارات دوالر.

األصول: 147.9 مليار دوالر.

 البنك األهلي التجاري:
القيمة السوقية: 21.2 مليار دوالر.

اإليرادات: 5.3 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 2.4 مليار دوالر.

األصول: 119.8 مليار دوالر.

اتصاالت اإلماراتية:
القيمة السوقية: 44.4 مليار دوالر.

اإليرادات: 14.1 مليار دوالر.
صافي األرباح: 2.6 مليار دوالر.

األصول: 34.9 مليار دوالر.

بنك اإلمارات دبي الوطني:
القيمة السوقية: 11.6 مليار دوالر.

اإليرادات: 5.2 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 1.9 مليار دوالر.
األصول: 110.7 مليارات دوالر.

 

 مصرف الراجحي:
القيمة السوقية: 22.9 مليار دوالر.

اإليرادات: 3.7 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 1.9 مليار دوالر.

األصول: 84.2 مليار دوالر.
 

 بنك أبوظبي الوطني:
القيمة السوقية: 12.4 مليار دوالر.

اإليرادات: 3.7 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 1.4 مليار دوالر.
األصول: 110.7 مليارات دوالر.

  االتصاالت السعودية:
القيمة السوقية: 32.4 مليار دوالر.

اإليرادات: 13.5 مليار دوالر.
صافي األرباح: 2.5 مليار دوالر.

األصول: 25.8 مليار دوالر.
 

 بنك الخليج األول:
القيمة السوقية: 15.6 مليار دوالر.

اإليرادات: 3.1 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 1.6 مليار دوالر.

األصول: 61.9 مليار دوالر.

الشركة السعودية للكهرباء:
القيمة السوقية: 17.9 مليار دوالر.

اإليرادات: 11.1 مليار دوالر.
صافي األرباح: 411 مليون دوالر.

األصول: 95.5 مليار دوالر.

 بنك أبوظبي التجاري:
القيمة السوقية: 9.6 مليارات دوالر.

اإليرادات: 2.7 مليار دوالر.
صافي األرباح: 1.3 مليار دوالر.

األصول: 62.1 مليار دوالر.
 

 بنك الكويت الوطني:
القيمة السوقية: 10.7 مليارات دوالر.

اإليرادات: 2.9 مليار دوالر.
صافي األرباح: 983 مليون دوالر.

األصول: 78.2 مليار دوالر.

 مجموعة سامبا المالية:
القيمة السوقية: 10.8 مليارات دوالر.

اإليرادات: 2.2 مليار دوالر.
صافي األرباح: 1.4 مليار دوالر.

األصول: 62.7 مليار دوالر.

 بنك الرياض:
القيمة السوقية: 8.8 مليارات دوالر.

اإليرادات: 2.3 مليار دوالر.
صافي األرباح: 1.1 مليار دوالر.

األصول: 59.5 مليار دوالر.

 بيت التمويل الكويتي:
القيمة السوقية: 8.2 مليارات دوالر.

اإليرادات: 3.3 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 629 مليون دوالر.

األصول: 54.8 مليار دوالر.
 

 موانئ دبي العالمية:
القيمة السوقية: 15.7 مليار دوالر.

اإليرادات: 4 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 972 مليون دوالر.

األصول: 20.3 مليار دوالر.
 

:ooredoo 
القيمة السوقية: 8.1 مليارات دوالر.

اإليرادات: 8.8 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 630 مليون دوالر.

األصول: 25.9 مليار دوالر.

 إعمار العقارية:
القيمة السوقية: 11.6 مليار دوالر.

اإليرادات: 3.7 مليارات دوالر.
صافي األرباح: 1.2 مليار دوالر.

األصول: 21.7 مليار دوالر.

 البنك السعودي البريطاني:
القيمة السوقية: 8.4 مليارات دوالر.

اإليرادات: 1.9 مليار دوالر.
صافي األرباح: 1.2 مليار دوالر.

األصول: 50.1 مليار دوالر.

البنك السعودي الفرنسي:
القيمة السوقية: 8 مليارات دوالر.

اإليرادات: 1.9 مليار دوالر.
صافي األرباح: 1.1 مليار دوالر.

األصول: 49 مليار دوالر.
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كشفت »مجلة فوربس الشرق األوسط« عن قائمتها السنوية ألقوى الشركات في العالم 
العربي لعام 2016، حيث جاء بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي )بيتك(، وشركة 
Ooredoo لالتصاالت، ضمن أقوى 20 ش���ركة في العالم العربي لعام 2016. وجاء ترتيب 
الش���ركات في قائمة »فوربس« وفقا ألربعة معايير تتمثل في اإليرادات، صافي األرباح، 
األصول والقيمة الس���وقية للشركة. وتصدرت الشركة السعودية للصناعات األساسية 
»سابك«، حيث بلغت قيمتها السوقية نحو 60.4 مليار دوالر وايراداتها نحو 39.5 مليار 

دوالر وأرباحها 5 مليارات دوالر، فيما بلغت أصول الشركة 87.5 مليار دوالر.
وجاء »بنك قطر الوطني« في املركز الثاني، تاله »البنك األهلي التجاري« ثم »اإلمارات 
لالتصاالت« و»بنك اإلمارات دبي الوطني« و»مصرف الراجحي« و»بنك أبوظبي الوطني« 

ثم »االتصاالت السعودية«.
 وفيما يلي أقوى 20 شركة في العالم العربي لعام 2016، حسب »فوربس«:

عتب على وزير املالية »ابن القطاع اخلاص«.. ميرر قوانني معادية بتوقيت خاطئ

القطاع اخلاص خائف: حان وقت الضرائب!
دين���ار إي���رادات في حال 
تطبي���ق الضريب���ة على 
ارباح الشركات، والتي لن 
تسد سوى 10% من العجز 
املتوقع في ميزانية 2016-

2017 والتي قال الصالح ان 
العجز بها رمبا ينخفض 
إلى 8 مليارات دينار )قبل 
تعافي النفط خالل األشهر 
املاضية إلى مستويات 50 
دوالر للبرمي���ل املرج���ح 
أن يخف���ض العجز الى 5 
ملي���ارات دينار، حس���ب 
تقرير أخير لشركة الشال 

لالستثمار(.

ضرائب الشركات االجنبية

الش���ركات  وال تدف���ع 
الكويتية ضرائب مباشرة 
لكنها ملزمة بدفع نس���بة 
العمالة  ارباحها لدعم  من 
الوطنية ومؤسسة الكويت 
للتق���دم العلمي ونس���بة 
اضافي���ة ك���زكاة للمال، 
في حني تدفع الش���ركات 
أرباح���ا تقدر  األجنبي���ة 
بنح���و 15% طبقا لتعديل 
تشريعي مت في 2008 وهو 
معدل منخفض عن النسبة 
التي كانت تصل  السابقة 

إلى %55.
بالنسبة لدخل الفرد في 
الكويت وشركات االشخاص 
الكويتية فإنها ال تخضع 
ألي ضرائب، فيما تفرض 
ضرائب على أرباح الشركات 
املساهمة املقفلة بواقع %1 
زكاة و1% حصة مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي. 
الكويت  ف���ي   وتف���رض 
ضرائب على أرباح الشركات 
العامة بنحو%1  املساهمة 
زكاة، و2.5% ضريبة دعم 

العمالة الوطنية و1% حصة 
مؤسس���ة الكويت للتقدم 

العلمي.

موجة غالء جديدة

ضريب���ة  وبجان���ب 
الشركات تنوي احلكومة 
القيمة  تطبيق ضريب���ة 
التي تبنتها دول  املضافة 
مجلس التعاون اخلليجي 
القيمة  مبع���دل 5% م���ن 
املضافة في أنشطة السلع 
واخلدمات حيث من املتوقع 
بدء تطبيق الضريبة في 
وتع���رف   .2018 يناي���ر 
القيمة  الضريب���ة عل���ى 
 VAT Value Added �املضافة ب
Tax وهي متثل أحد أنواع 
الضرائب غير املباشرة التي 
تفرض على جميع السلع 
واخلدمات سواء كانت تباع 
بحالتها املشتراة بها أم بعد 
إدخال بع���ض التعديالت 
عليها وسواء كانت محلية 
أم مس���توردة. وتفرض 
ضريبة القيمة املضافة على 
التي تضاف في  الزيادات 
قيمة اإلنتاج في كل مرحلة 
من مراحل اإلنتاج، فتكون 
ضم���ن تكاليف الس���لعة 
وال يش���عر به���ا املكلف 
وحتمل على املستهلك في 

النهاية.
وال حتصل الضريبة على 
القيمة املضافة مباشرة من 
املستهلك بل من املؤسسات 
واألفراد املكلفني بدفعها، 
والذين يعكسون بدورهم 
ذلك على املس���تهلك على 
شكل زيادة في سعر بيع 
السلعة أو بدل تأدية اخلدمة 

اخلاضعة للضريبة.

كبيرة وسط رؤية ضبابية 
لتعافي مس���تدام وطويل 

االجل السواق النفط. 
وفي السوق، وحسب 
متابعة ل�»األنباء« مع عدد 
من رجال وسيدات األعمال، 
فإن هناك ترقب ألي خطوة 
قد تقوم بها وزارة املالية 
بشكل مفاجئ وحتيلها الى 
البرملان ويصطدم السوق 
بإقرار قانون ضريبة هنا 
أو قانون آخر هناك وبشكل 

سريع ومباغت. 

رجال األعمال

فيقول رجل اعمال ان 
وزير املالية كان متواجدا 
ف���ي ديوانية جتمع رجال 
اعمال )بعضهم من غرفة 
جت���ارة وصناعة الكويت 
واجلمعي���ة االقتصادي���ة 
واحتاد املص���ارف(، وأكد 
أن قان���ون الضريبة  لهم 
ل���ن يطبق حالي���ا، وبعد 
أقل من أس���بوع مت مترير 
الى هذه  القانون  مشروع 
اجله���ات لالط���الع عليه، 
وهو أمر يخي���ف القطاع 
اخلاص ال���ذي يعاني من 
ضعف النمو في االقتصاد 

والتقشف احلكومي. 

ضريبة االعمال 

وثيق���ة  وتضمن���ت 
اإلصالح املالي الذي أعلنها 
انس الصالح وزير املالية 
اس���تحداث ضريبة على 
أرباح االعمال والشركات 
مبعدل ثابت 10% بعد تقييم  
أثرها على املستهلك وعلى 

تنافسية قطاع االعمال.
ويتوقع صندوق النقد 
الدولي توفير 800 مليون 

أحمد موسى  ٭

عل���ى وق���ع اخلط���ط 
احلكومية بفرض الضرائب، 
يعيش الشارع االقتصادي 
الكويتي حالة من الترقب 
والقلق خشية زوال ما عرفت 
به الكويت لسنوات طويلة 
ب���� »اجلن���ة الضريبية«. 
فالقط���اع اخل���اص يرى 
أنه املتضرر األكبر، حيث 
يخشى ان ملف الضرائب 
الذي بات قاب قوس���ني او 
ادنى من التنفيذ، سيكون 
أحد األعباء اإلضافية وسط 
حالة الركود التي يعيشها 
االقتصاد بسبب تداعيات 

النفط.

اقتراب الضريبة

الكوي���ت  وتقت���رب 
بشكل متسارع من »حقبة 
الضرائب« مع التوجه نحو 
إقرار تدابير على رأس���ها 
أرباح  فرض ضرائب على 
الش���ركات بنس���بة %10، 
باإلضافة إلى تطبيق ضريبة 
القيمة املضافة، وذلك للحد 
من تأثير تراجع أس���عار 
النفط الذي هوى بإيرادات 

البالد إلى قرابة النصف.
وبجانب األعباء املالية 
ترى شركات القطاع اخلاص 
ان مشاريع الضرائب رمبا 
تتوالى ويأتي منها املزيد 
مستقبليا، فكل تلك املشاريع 
أفكار فريق  هي من بنات 
وزارة املالية بقيادة الوزير 
أنس الصالح احملس���وب 
في األس���اس على القطاع 
الذي  اخلاص، وهو األمر 
لم يكن في احلسبان، كما 
انه يفرض عليها حتديات 

ضبابية في السوق الكويتية مع قرب تطبيق الضرائب

اقتصاديون: اجلنة 
الضريبية للكويت 

ستتبخر مع تطبيق 
ضريبة األعمال

تطبيق ضريبة 
القيمة املضافة 
يزيد الضغوط 

التضخمية

الضرائب تأتي 
وسط ضعف منو 
االقتصاد وتقشف 

حكومي

..و»ديلويت«: عدم يقني من فرض الضرائباحملللون املاليون: القيمة املضافة ترفع التضخم
كشف استبيان أجرته جمعية احملللني املاليني املعتمدين في اإلمارات، 

النقاب عن تأثير تطبيق ضريبة القيمة املضافة )VAT( في دول اخلليج، 
وفيما يلي أبرز النتائج التي خلص إليها االستبيان:

٭ ضريبة القيمة املضافة ستؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم في املنطقة.
٭ 82% يعتقدون أن تطبيق ضريبة القيمة املضافة سوف يزيد من معدالت 

التضخم في دول اخلليج.
٭ 100% اشاروا إلى أن املستهلكني هم من سيترتب عليهم حتمل أعباء 

التكاليف اإلضافية بدال من جتار التجزئة.
٭ قطاع السلع الكمالية ستكون أكبر املتأثرين بتكاليف الضريبة، يتبعها 

قطاع السيارات يليها التبغ ثم العقارات. 
٭ قطاع الرعاية الصحية سوف يكون أقل املتأثرين بالتكاليف اإلضافية 

للضريبة.
٭ 80% سينقلون مقرات أعمالهم إلى اخلارج إذا مت فرض ضريبة دخل 

على مؤسساتهم.
٭ 59% يعتبرون أن بيئة العمل اخلالية من الضرائب تعتبر العامل الرئيسي 

الذي دفعهم للعمل في دول التعاون.

نشرت »ديلويت« نتائج استطالع املدراء املاليني في الشرق األوسط للنصف 
األول حول ضريبة القيمة املضافة وكانت كالتالي:

٭ 50 % لديه��م »معرفة دنيا« بتأثير فرض ضريب��ة القيمة املضافة في 
دول اخلليج.

٭ انخفاض تفاؤل املدراء املاليني إلى أدنى مس��توى عرفته دول املنطقة 
منذ 2009.

٭ 75 % يعتق��دون أن مس��توى عدم اليقني املتأتي م��ن عوامل خارجية 
»مرتفع« أو »مرتفع جدا«.

٭ أولويات الرؤساء املاليني أصبحت تتمحور حول خفض التكاليف وزيادة 
التدفقات النقدية والنمو العضوي.

٭ 38 % يتوقعون ارتفاع النفط خالل 6 أشهر وحتويل جهودهم لألولويات 
االستراتيجية األكثر أهمية لشركاتهم.

٭ 93 % يتوقعون أن تؤثر الضريبة املستحدثة مبستوى معني على أعمال 
شركاتهم.

٭ 81 % على وش��ك إدخال االعتب��ارات املرتبطة بالضريبة في إجراءاتهم 
املتبعة في التخطيط االستراتيجي.


