


marmoremena marmore-mena marmoremena @marmoremena

www.emarmore.com

26مارمور : مجموعة الرسومات البيانية

24نظرة على بيانات األ داء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

22قراءة في كتاب

04أسواق األسهم و السندات الخليجية - التوقعات المستقبلية 2017

03تمهيد

12

الشــركات غيــر المصرفية 
الثالثــون األعلــى قيمة في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي

18

ضريبــة القيمــة المضافة 
سطور في 

8 أبــرز دراســات 
وأبحــاث مارمــور

المحتويات

أربــاح الشــركات الخليجية 

إخالء مسؤولية من مارمور 

إن املعلومات الواردة يف هذه النرشة لإلطالع واالستخدام العام وليس املقصود منها تزويدكم مبتطلبات محددة أو خاصة بكم. اآلراء املنسوبة للخرباء يف اللقاءات املنشورة ال تعكس بالرضورة 

وجهة نظر رشكة مارمور. كام ال تشكل املعلومات الواردة، عىل وجه الخصوص، أي شكل من االستشارات الشخصية أو التوصيات املقدمة من “ مارمور مينا إنتلجنس”، وليس  املقصود منها أن 

يعتمد عليها املستخدم يف اتخاذ أي قرار استثامري أو منعه من ذلك.

يجب عليك أن تنظر فيام إذا كانت أي نصيحة أو توصية واردة يف البحث مناسبة لظروفك الخاصة، وما إذا كان يجب الحصول عىل مشورة مهنية مستقلة لها صلة مبا هو وارد، مبا فيها املشورة 

املتعلقة بالرضيبة، قبل اتخاذ أي قرار يف هذا القبيل. 

وليس بالرضورة أن يكون األداء املايض دليالً عىل األداء املستقبيل. والبيانات املتضمنة يف النرشة مستقاة من مصادر متاحة للعامة ومن مصادر أخرى موثوقة. ويف حني نهدف إىل توفري آخر 

وأحدث املعلومات، إال أننا ال نقدم أي بيانات أو ضامنات من أي نوع، سواء كانت رصيحة أو ضمنية، حول سالمة، أو دقة، أو مالمئة  أو توافر  ما هو وارد من معلومات يف النرشة ألي غرض 

كان. إن قراءة املعلومات الواردة يف النرشة تخضع إلرادتك،كام أن استخدامها يقع عىل مسؤوليتك.

هذه النرشة قد تتضمن عناوين أو روابط ملواقع إلكرتونية. وباستثناء مواد موقع مارمور الواردة يف النرشة، يرجى العلم أن مارمور مل تراجع املواقع األخرى املشار إليها وال تتحمل املسؤولية عن 

املحتويات الواردة. بالنسبة ألي عنوان أو رابط مبا فيه عناوين أو روابط خاصة مبواد منشورة يف موقع مارمور الخاص، هي متاحة فقط ملعلوماتكم،و تشكل محتويات املواقع الواردة يف النرشة، 

بأي طريقة، جزءا من هذه النرشة. بناء عليه، فإن تصفحكم ملواقع من هذا القبيل أو روابط واردة يف هذه النرشة أو موقع مارمور اإللكرتوين يقع عىل مسؤوليتكم الخاصة.
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لقد كان العام 2016 مليئًا بالتطورات املفصلية يف 

دول مجلس التعاون الخليجي، ما دفع إدارة األبحاث 

والدراسات برشكة مارمور إىل املبادرة إىل إجراء العديد 

من الدراسات لألوضاع املستجدة. وقد أعلنت اململكة 

العربية السعودية يف أبريل 2016 عن برنامجها "رؤية 

اململكة 2030"؛ تاله طرح أحد أكرب إصدارات األسهم 

السيادية العاملية يف العام 2016 بقيمة 17.5 مليار 

دوالر أمرييك. وأدى الرتاجع الحاد يف أسعار النفط 

إىل بروز أهمية التنويع االقتصادي. وجاء اإلعالن عن 

رضيبة القيمة املضافة كخطوة نحو خفض االعتامد 

عىل اإليرادات النفطية وتوسعة قاعدة إيرادات 

الدولة، لتتصدر عناوين األخبار عىل مدى فرتة طويلة 

خالل العام 2016.

تابعت مارمور التطورات الرئيسية العاملية واإلقليمية 

طيلة السنة، وتناولت تأثريات األحداث املختلفة 

عىل دول مجلس التعاون. عىل سبيل املثال، مل يظهر 

حتى اآلن أي تأثري حقيقي ملحوظ للعدد الكبري وغري 

املسبوق من املشاريع التي متت ترسيتها يف الكويت 

عىل االقتصاد الوطني. كام انعكست تقلبات أسعار 

النفط طيلة الفرتة عىل التحويالت الصادرة من اململكة 

العربية السعودية أيًضا. وسادت سلسلة من التقلبات 

قطاعات منها الوساطة املالية والرهن العقاري، لتربز 

بذلك االتجاهات العامة املستجدة يف كل من هذه 

القطاعات.

كذلك أدت االتجاهات العاملية السائدة إىل تأثريات 

حيوية عىل عدد من القطاعات يف دول مجلس 

التعاون. عىل سبيل املثال، أصبح تأثري التقنيات املالية 

يف املنطقة واضًحا يف عدد من الرشائح االقتصادية. 

وعىل الرغم من تراجع هوامش أرباح الرشكات 

الخليجية، نجد من املشجع أن الحكومات تعمل 

جاهدًة عىل تنفيذ خيارات التمويل املختلفة لزيادة 

االستثامرات يف املجاالت الهامة لتشجيع التنويع 

االقتصادي. وتتجه الرشكات الخليجية إىل تحقيق 

القيمة االقتصادية حتى عندما تدرك أهمية زيادة 

أرباحها عىل مدى السنوات القادمة ليك تحافظ عىل 

استدامتها.

أظهر العام 2016 أن انخفاض أسعار النفط قد أدى 

إىل تغري املناخ املايل يف دول مجلس التعاون بعدما 

تحول الفائض املايل الذي فاخرت به هذه الدول عىل 

مدى السنوات السابقة إىل عجز. ومن املتوقع أن 

يبلغ عجز دول الخليج يف الفرتة بني 2016 و2017 ما 

مجموعه 302 مليار دوالر أمرييك. كذلك من املتوقع 

حصول ارتفاع حاد يف إصدارات السندات السيادية 

ملواجهة العجز املايل املتزايد.

ومن جهة أخرى، من 

املتوقع أن يشهد العام 

2016 توسعة دول الخليج 

ملختلف سياسات النمو 

واإلصالح االقتصادي. ونحن 

يف مارمور عىل ثقة من 

أننا سوف نتناول بدارساتنا 

مختلف الجوانب الهامة 

لتمكني قرائنا ومستخدمينا 

وعمالئنا من االطالع دامئًا 

عىل آخر املستجدات. 

متمنني لكم عاًما مليئًا 

بالخري واليمن والربكات.

مارمور حصاد  2017

منذ تأسيسه يف عام 1974، ساهم املركز املايل الكويتي "املركز" يف تطوير القطاع االستث�ري واملايل يف منطقة الخليج 

العر� خالل مس�ته الحافلة باإلنجازات. 

قنوات  وذلك من خالل شق  االبتكار،  ملفهوم  معنى جديد  بإضفاء  نوعية  نقالت  السن»  مر  "املركز" عىل  وحقق 

الصناديق  من  عدد  إطالق  يف  رائداً  ليصبح  جديدة،  استث�رية  بوابات  وفتح  فريدة  خصائص  تحمل  استث�رية 

االستث�رية املبتكرة.

بثقة  مدعوماً  الجغرافية،  الحدود  تتخطى  ومبتكرة  استث�رية جديدة  منتجات  تقديم  "املركز" يف  يستمر  واليوم، 

مساهميه وعمالئه. 

ام. أر. راغو
العضو المنتدب

مارمور مينا إنتلجينس
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كانت النظرة إىل األسواق اإلماراتية يف بداية 

العام 2016 إيجابيًة، بينام كانت حيادية لكل 

من اململكة العربية السعودية والكويت وقطر. 

وقد تفوقت أسواق اإلمارات )وبخاصًة ديب( 

يف أدائها عىل األسواق الخليجية األخرى كام 

كان متوقًعا لها. كذلك حققت سوق األسهم 

السعودية أداًء إيجابيًا عززه انتعاش أسعار 

النفط يف أواخر السنة، بينام أنهت الكويت 

وقطر السنة دون أي تغيري، وحقق مؤرش 

ستاندرد آند بورز العام لدول مجلس التعاون 

الخليجي عوائًدا بنسبة %9.5 يف العام 2016، 

وكان أداؤه أفضل يف النصف الثاين من السنة. 

ولكن عىل الرغم من ارتفاع أسعار النفط بأكرث 

من %50، بدا أن املستثمرين يرتيثون ويراقبون 

األوضاع قبل االستثامر يف أسواق األسهم. 

وميكن أن يكون ذلك ناتًجا عن ضعف منو 

أرباح الرشكات وتقليص الحكومات الخليجية 

لحجم اإلنفاق الرأساميل.

االقتصاد

من املتوقع أن تشهد قطر أعىل معدل منو 

للناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي )5.2% 

للعام 2017( مقارنًة بدول املنطقة األخرى 

مستفيدًة من اإلنفاق عىل مشاريع البنية 

التحتية. وقد رصدت الحكومة يف ميزانيتها 

األخرية 25 مليار دوالر أمرييك أو %47 من 

امليزانية إلنجاز مشاريع تتعلق بكأس العامل 

الفيفا 2022. أما يف الكويت، فقد أرست 

الحكومة كام يف نوفمرب 2016 عقوًدا بقيمة 

تقرب من 12 مليار دوالر أمرييك، حوايل 58% 

منها تخص مشاريًعا يف القطاع غري النفطي. 

وتعترب ميزانية الكويت وحسابها الجاري 

يف وضع جيد. ولذلك فإن نظرتنا حيادية 

إىل العوامل السائدة يف األسواق الكويتية 

واإلماراتية والقطرية، يف مقابل نظرة سلبية 

للعوامل االقتصادية يف بقية دول مجلس 

التعاون الخليجي.

توقعاتنا  إن 
لمستقبلية  ا

األسهم  ألسواق 
حيادية  الخليجية 
باستثناء  عموًما، 

القطرية  السوق 
أن  نتوقع  والتي 

فيها  األداء  يكون 
. سلبًيا
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ــلبية س  – قطر 

جهــة  مــن  تعمــل  لحكومــة  فا  ، م الهتــام با يــر  جد قطــر  يف  لوضــع  ا

ىل  إ وتســعى   ،2 0 2 2 فيفــا  مل  لعــا ا ــكأس  ل للتحضــري  ق  إلنفــا ا عــىل 

ــري  لقط ا يل  ــا مل ا ــاع  لقط ا ن  كا ــد  وق  . ــا نيته ميزا يف  دل  ــا لتع ا ــق  تحقي

بينــام   ، لحكوميــة ا ئــع  ا لود ا مــن  ت  با لســحو ا بســبب  تــرضًرا  ألكــرث  ا

أن  ملتوقــع  ا مــن  ا  جيــًد ًء  ا د أ قطــر  يف  الت  التصــا ا قطــاع  شــهد 

ملــريف  ا لقطــاع  ا جــع  يرتا أن  وميكــن   .2 0 1 7 م  لعــا ا يف  يســتمر 

ن  الئتــام ا حجــم  منــو  عــىل  يؤثــر  مبــا  ئــع  ا لود ا حجــم  ض  نخفــا ا بســبب 

ــل  م لعوا با ــرًة  ث متأ لســوقية  ا ــم  لقي ا نخفضــت  ا ــد  وق  . ملــريف ا

ــة  ي لقطر ا لســوق  ا ىل  إ ــا  نظرتن ن  ــإ ف ا  ــذ وله  ، ة ئد لســا ا ــة  ي د القتصا ا

. ســلبية

ية د حيا  – ــت  ي لكو ا

ملتوقــع  ا ئهــا  ا ألد بيــة  يجا إل ا ت  ملــؤرشا ا مــن  لكثــري  ا يــت  لكو ا ت  شــهد

لتــي جــرت  ا يع  ر ملشــا ا د  يــد عــد تزا 2، مــع  0 1 7 م  لعــا ا ل  خــال

ترســية  ر  مســا يكــون  أن  ملتوقــع  ا ومــن   .2 0 1 6 م  لعــا ا يف  ترســيتها 

أصبحــت  قــد  ــة  يتي لكو ا ــوك  لبن ا ن  أ كــام   ، ا جــًد ــا  بيً يجا إ يع  ر ملشــا ا

ومــن   ، ألخــرى ا لخليجيــة  ا رف  ملصــا با رنــًة  مقا فضــل  أ وضــع  يف 

أن  ميكــن  بينــام   ،2 0 1 7 م  لعــا ا يف  ا  جيــًد ًء  ا د أ تحقــق  أن  ملرجــح  ا

ت  ملبيعــا ا حركــة  ركــود  بســبب  ري  لعقــا ا لقطــاع  ا ء  ا د أ جــع  يرتا

 . لســوق ا يف  ئد  لســا ا م  لعــا ا لســلبي  ا لشــعور  وا ر  ألســعا ا ض  نخفــا وا

بعــض  ك  وهنــا ا  جــًد ب  ا جــذ يعتــرب  يتــي  لكو ا لســوق  ا ن  أ غــري 

أن  ملتوقــع  ا مــن  ليــة  ملا ا ق  ألســوا ا يف  هــا  تنفيذ ملقــرر  ا ت  إلصالحــا ا

. لســوق ا يف  حــة  ملتا ا ت  ــا ني إلمكا ا تحســني  ىل  إ ي  تــؤد

يــة د حيا  – ية  د لســعو ا بيــة  لعر ا لمملكــة  ا

ــرية  مث ــة  مرحل ــوم  لي ا ية  ــعود لس ا ــة  بي لعر ا ــة  ململك ا ــل  تدخ

فــة  د لها ا ت  إلصالحــا ا مــن  د  عــد بتنفيــذ  أت  بــد فقــد   ، م لالهتــام

طنــني  للموا لعمــل  ا فــرص  ة  د ــا ي وز نيــة  مليزا ا ء  ــا عب أ خفــض  ىل  إ

طــؤ  لتبا ا ببعــض  ت  إلصالحــا ا ه  هــذ تتســبب  أن  وميكــن   . ب لشــبا ا

ألوضــاع  ا عــىل  د  العتيــا ا عــىل  طنــني  ملوا ا ســعي  ظــل  يف  د  القتصــا ا يف 

لرغــم  ا عــىل  منوهــا  ية  لســعود ا مــني  لتأ ا ســوق  صــل  وتوا  . ة يــد لجد ا

 ،2 0 1 7 م  لعــا ا يف  ملتوقــع  ا ي  د القتصــا ا طــؤ  لتبا ا ر  ســتمرا ا مــن 

بــة  لرقا ا مــن  ا  يــًد مز والت  ملقــا وا ء  لبنــا ا ت  رشكا جــه  توا ميكــن  بينــام 

جــع  يرتا أن  ميكــن   ، أخــرى جهــة  ومــن   . يع ر ملشــا ا عــىل  لحكوميــة  ا

ــا  نظرتن ن  ــإ ف ا  ــذ وله  ، ــة إلصالحي ا ــري  ب ا للتد ــًة  نتيج ك  ــتهال الس ا

. ــة ي د حيا ية  ــعود لس ا ــوق  للس

ية د حيا  – ة  لمتحــد ا بيــة  لعر ا ت  ا ر مــا إل ا

ــة  ي ر لجا ا ت  لتحضــريا ا عــىل  ــا  قه نفا إ ــة  صل موا عــىل  يب  د تعمــل 

لبنيــة  ا يع  ر مشــا معظــم  دخــول  توقــع  مــع   2 0 2 0 كســبو  أ ملعــرض 

ــن  وم  .2 0 1 8 م  ــا لع ا ــع  مطل يف  ــة  ئي لنها ا ء  ــا لبن ا ــة  مرحل ــة  لتحتي ا

ــة  مختلف ت  ــا ع قطا يف   2 0 1 7 م  ــا لع ا يف  ــو  لنم ا ــتمر  يس أن  ــع  ملتوق ا

ــن  وم  . رة ــا لتج وا ــة  ف لضيا وا ــة  لي ملا ا ت  ــا م لخد وا حة  ــيا لس ا ــا  منه

ل  خــال حتــى  يصــة  حر ســًة  سيا بوظبــي  أ ت  عتمــد ا  ، أخــرى جهــة 

لهــا  تتيــح  ة  جيــد ت  طيــا حتيا با ز  متتــا وهــي   ، لطفــرة ا ت  فــرتا

 ، لــك ذ مــن  لرغــم  ا وعــىل   .2 0 1 7 يف  ملرتقبــة  ا ملرحلــة  ا وز  تجــا

 . ــة ملي لعا ا ــة  لنفطي ا ــوق  لس ا يف  ــؤ  ط لتبا ا ــتمر  يس أن  ــع  ملتوق ا ــن  م

 ، ت را إلمــا ا يف  لنمــو  ا ت  محفــزا هــم  أ أحــد  ري  لعقــا ا لقطــاع  ا يعتــرب  و

ركــود  بســبب   2 0 1 7 م  لعــا ا يف  جــع  يرتا أن  ملمكــن  ا مــن  نــه  أ غــري 

ــة  ي د حيا ــة  تي را إلما ا لســوق  ا ىل  إ ــا  نظرتن ن  ــإ ف ــك  ل ولذ  . ت ملبيعــا ا

.2 0 1 7 ــنة  لس

م لعــا ا لتصنيــف  ا

أدى طول فرتة انخفاض أسعار النفط إىل ضغوط 

عىل ميزانيات جميع حكومات املنطقة، ليربز 

إىل الواجهة مدى اعتامد االقتصاد الخليجي عىل 

اإليرادات النفطية. وقد سارعت كل من اململكة 

العربية السعودية وسلطنة عامن ومملكة البحرين 

إىل الحصول عىل التمويل من خالل طرح إصدارات 

سندات للتعويض عن الرتاجع يف اإليرادات النفطية. 

وكذلك تم أيًضا خفض درجات تصنيفها االئتامين 

يف العام 2016 بسبب تفاقم العجز املايل وتباطؤ 

النمو االقتصادي. غري أن اململكة العربية السعودية 

بتصنيفها بدرجة )A1( ال تزال تحظى بدرجة 

استثامرية، بينام تراجع تصنيف سلطنة عامن إىل 

درجة )BBB-(، وتصنيف مملكة البحرين إىل درجة 

)BB- متدنية(. وقد أدى خفض درجات التصنيف 

إىل تأثري واضح عىل أسعار السندات، واضطرت 

اململكة العربية السعودية لدفع 185 نقطة أساس 

فوق معدل سندات الخزينة األمريكية لعرش سنوات، 

بينام عرضت سلطنة عامن 320 نقطة أساس فوق 

معدل فائدة سندات الخزينة األمرييك لعرش سنوات. 

وينبغي اآلن عىل الحكومات الخليجية دراسة قراراتها 

بحرص بشأن االقرتاض واالستثامر مع املحافظة عىل 

احتياطيات سيولة كبرية لحامية مراكزها من مخاطر 

التمويل عىل املدى القصري. وقد متيزت كل من 

اململكة العربية السعودية والكويت وقطر واإلمارات 

بقدرة عالية عىل االقرتاض بالنظر إىل ديونها العامة 

القليلة جًدا، وهناك إمكانية لحصولها عىل املزيد 

من الديون، غري أنها يجب أن تدرس أوالً وبحرص 

تداعيات تزايد حجم الدين العام وتأثري االقرتاض عىل 

سيولتها املحلية، وحجم االئتامن فيها، واحتياطيات 

مصارفها املركزية. ونتوقع أن تصدر الحكومات 

الخليجية مجتمعًة سندات بقيمة تزيد عن 74 مليار 

دوالر أمرييك يف العام 2017.

ت  ا لســند ا ق  ا ســو أل لمســتقبلية  ا ت  قعــا لتو ا
2 0 1 7 فــي  لخليجيــة  ا

أرباح الشركات

تشري التوقعات إىل أن منو أرباح الرشكات يف 

دول الخليج عموًما سوف يستمر عىل ما هو 

عليه، بارتفاع بنسبة %0.3 لسنة 2017 نتيجة 

تقليص الحكومات الخليجية مليزانياتها وإنفاقها 

عىل مشاريع الرعاية االجتامعية. وقد شهدت 

االقتصادات األكرب يف املنطقة – اململكة العربية 

السعودية والكويت وقطر – تراجًعا يف أرباح 

الرشكات خالل العام 2016 بنسبة %3.6 و3.4% 

و%7.8 عىل التوايل، واستمرت أرباح الرشكات 

اإلماراتية عىل ما هي عليه دون أي تغيري، بينام 

حققت الرشكات العامنية منًوا يف أرباحها بنسبة 

%5.5 يف العام 2016. وميكن أن تكون 2017 

سنة اندماج وتوحيد للرشكات يف دول مجلس 

التعاون سعيًا منها إىل التكيف مع األوضاع 

املستجدة.

 

القيمة السوقية

استمرت العوائد يف أسواق األسهم الخليجية 

يف 2016 عىل ما هي عليه أو شهدت تراجًعا 

هامشيا، باستثناء أسواق اإلمارات العربية 

املتحدة، وقد أدى ذلك إىل اختالف مستويات 

القيم السوقية لالسهم عام هو متعارف عليه 

عموًما. عىل سبيل املثال، وصل مكرر الربحية 

يف اململكة العربية السعودية حاليًا إىل 17.5 

ضعًفا، يليه مكرر الربحية اإلمارايت مبعدل 17.1 

ضعًفا، ويف املقابل، يجري التداول بعالوة يف 

األسواق الخليجية الكربى األخرى كاإلمارات 

)12.2 ضعًفا(، وقطر )13.5 ضعًفا(. ولذلك فإن 

نظرتنا سلبية إىل سوق األسهم السعودية من 

حيث القيمة السوقية، وتبقى نظرتنا حيادية 

إىل أسواق كل من الكويت واإلمارات وقطر، 

بينام هي إيجابية للسوقني العامنية والبحرينية 

بالقياس إىل العوائد األعىل من األرباح املوزعة 

بنسبة %5 و%6 عىل التوايل.

السيولة في األسواق

شهدت أسواق األسهم الخليجية بعض أدىن 

مستويات معدل السيولة يف العام 2016 بنسبة 

بلغت %34 عىل الرغم من تصنيف قطر 

واإلمارات كأسواق ناشئة. ومل تتمكن األسواق 

من اجتذاب اهتامم املستثمرين يف املنطقة عىل 

الرغم من انتعاش أسعار النفط يف الربع الثاين 

من السنة. ومل يسهم تدين أرباح الرشكات يف 

الكثري من القطاعات األساسية، وبخاصًة البنوك، 

يف تحسني نسبة السيولة يف أسواق األسهم. 

ولهذا فإن نظرتنا حيادية لألسواق السعودية 

واإلماراتية، وسلبية لألسواق الخليجية األخرى.
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أدى انخفاض أسعار النفط وشح 

السيولة وتباطؤ النمو العاملي إىل 

تراجع أرباح الرشكات الخليجية 

خالل األشهر التسعة األوىل من العام 

2016 بنسبة %6.3 باملقارنة مع ما 

كانت عليه خالل نفس الفرتة من 

العام 2015. وفيام عدا سلطنة عامن 

التي سجلت منًوا بنسبة %9، شهدت 

جميع دول مجلس التعاون األخرى 

معدل منو سلبي، ليبلغ إجاميل أرباح 

الرشكات الخليجية يف األشهر التسعة 

األوىل من العام 2016 ما مجموعه 

40 مليار دوالر أمرييك، مستفيدًة 

من النمو يف قطاعي االتصاالت 

والخدمت املالية، حيث أسهمت 

األسواق العاملية والتغريات اإليجابية 

يف األسواق املالية يف تعزيز أرباح 

الرشكات. غري أن األرباح يف القطاع 

املريف كانت سلبية بسبب انخفاض 

حجم الودائع، بينام تراجعت األرباح 

يف قطاعات العقار والسلع والبناء 

واإلنشاءات بفعل التأثري املتزايد 

النخفاض أسعار النفط عىل مختلف 

القطاعات غري النفطية.

من املتوقع أن تشهد أرباح الرشكات 

السعودية والكويتية والقطرية 

تراجًعا يف العام 2016 بنسبة 3.6% 

و%3.4 و%7.8 عىل التوايل، بينام 

تبقى أرباح الرشكات اإلماراتية 

عىل ما هي عليه دون أي تغيري. 

وال تزال سلطنة عامن مستثناًة 

من هذا االتجاه العام السائد يف 

أسواق دول مجلس التعاون، ومن 

املتوقع أن تشهد منًوا بنسبة 5.5% 

يف العام 2016، ما يربز مدى قدرة 

هذا القطاع عىل الصمود. كذلك من 

املتوقع أن تستمر األرباح عموًما يف 

دول مجلس التعاون عىل ما هي 

عليه دون أي تغيري عند %0.3 يف 

العام 2017 مع سعي الحكومات 

الخليجية إىل تقليص ميزانياتها 

وخفض إنفاقها عىل الرعاية 

االجتامعية. وميكن أن يتحول العام 

2017 إىل سنة اندماج وتوحيد 

للرشكات الخليجية التي تعمل عىل 

التكيف مع األوضاع املستجدة. ومن 

املتوقع أن تبقى أرباح املصارف 

عىل ما هي عليه دون أي تغيري مع 

تراجع معدل منو حجم االئتامن، 

بينام تتجه قطاعات االتصاالت 

والخدمات املالية والبناء واإلنشاءات 

إىل التحسن يف ظل تحسن املناخ 

االستثامري يف املنطقة نتيجة 

اإلصالحات االقتصادية وإصالحات 

السوق.

أرباح الشركات تبقى على ما هي عليه 
بدون تغير في 2017

الشركات 
الخليجية 

أرباح 
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قطر اإلمارات الكويت

شهدت اململكة العربية السعودية 

تراجًعا بنسبة %5 يف صايف األرباح 

يف األشهر التسعة األوىل من العام 

2016، مقارنًة بنفس الفرتة من 

السنة السابقة. وقد انخفضت 

األرباح يف جميع القطاعات عدا 

قطاع الخدمات املالية، وكان 

أسوأ تراجع يف األرباح يف القطاع 

العقاري )%46-( ومجموعات 

الرشكات )%37-(. ونتوقع انخفاض 

اأِلرباح للسنة بكاملها بنسبة 4% 

يف 2016، وبنسبة %2 يف 2017، 

بسبب انخفاض األرباح يف قطاعات 

السلع والبنوك والبناء واإلنشاءات.

انخفضت األرباح يف الكويت بنسبة 

%14 يف األشهر التسعة األوىل من 

العام 2016، حيث تراجع أداء 

قطاعات الخدمات املالية والعقار 

ومجموعات الرشكات بنسبة 59% 

و%44 و%20 عىل التوايل. وكان 

االستثناء الوحيد يف الكويت هو 

قطاع االتصاالت حيث حققت 

الرشكات منًوا يف أرباحها مبا يقرب 

من %4. ومن املتوقع أن ترتاجع 

أرباح الرشكات الكويتية لسنة 

2016 بكاملها بنسبة %3.4 نتيجة 

انخفاض معدل النمو يف قطاعي 

املصارف واالتصاالت، ولكن 

بارتفاع يقدر بنسبة %0.8 يف العام 

2017 ينتج عن تحسن منو سوق 

االئتامن واألداء اإليجايب يف أسواق 

االتصاالت، مبا يتوافق مع أداء دول 

مجلس التعاون الخليجي األخرى.

شهدت أرباح الرشكات اإلماراتية 

تراجًعا بنسبة %4.5 يف األشهر 

التسعة األوىل من العام 2016 

)مقارنًة بنفس الفرتة من السنة 

السابقة( نتيجة النخفاض أسعار 

النفط والتباطؤ االقتصادي وسوء 

أداء الرشكات العقارية. كام تراجع 

أداء قطاع السلع بنسبة 32% 

خالل الفرتة بفعل تأثري انخفاض 

أسعار النفط عىل أسعار السلع. 

ويف املقابل، تحسن أداء القطاع 

العقاري والقطاعات املرتبطة بالبناء 

واإلنشاءات عىل الرغم من ركود 

حركة املبيعات، بينام تحسنت 

أرباح قطاع الخدمات املالية 

بنسبة %20. ونتوقع ارتفاع أرباح 

الرشكات اإلماراتية بنسبة 1% 

مع تحسن معدل النمو يف سوق 

االئتامن، ومنو أرباح الرشكات يف 

قطاعي العقار والبناء واإلنشاءات. 

ولكن من املتوقع أن تنخفض 

األرباح يف العام 2017 بنسبة 3.5% 

نتيجة انخفاض منو االئتامن وتباطؤ 

منو السوق العقارية.

تراجعت أرباح الرشكات الِقطرية 

بنسبة %11 يف األشهر التسعة 

األوىل من العام 2016. وقد تأثر 

منو صايف األرباح يف قطر بالرتاجع 

يف قطاع العقار )%49-( وقطاع 

السلع )%25-(. وشهد قطاع 

االتصاالت والقطاعات املرتبطة 

بالبناء واإلنشاءات زيادة يف األرباح 

خالل الفرتة مبعدل %36 و11% 

عىل التوايل. ونتوقع انخفاض أرباح 

الرشكات القطرية لسنة 2016 

بكاملها مبعدل %8 عىل الرغم 

من استمرار العمل عىل تنفيذ 

مشاريع البنية التحتية وتوقعات 

تحقيق قطاع االئتامن منًوا أفضل 

نسبيًا مقارنًة بدول مجلس التعاون 

األخرى، بينام يستمر األداء عىل 

ما هو عليه يف العام 2017 دون 

أي تغيري، مع الرتكيز عىل تنفيذ 

مشاريع البنية التحتية يف إطار 

التحضريات لكأس العامل الفيفا.

السعودية

كانت القطاعات املرتبطة بالبناء واإلنشاءات األفضل أداًء يف العام 2016 

محققًة منًوا بنسبة %55 عىل الرغم من التدابري التقشفية التي اتخذتها 

معظم حكومات دول مجلس التعاون خالل السنة. وكان من بني األسباب 

التي أسهمت يف هذا األداء خفض القاعدة األساسية لحساب القيمة األولية 

والخسائر التي تم تكبدها يف العام 2014. وإىل جانب ذلك، تستثمر 

حكومتا اإلمارات وقطر يف البنية التحتية يف إطار التحضريات ملعرض أكسبو 

2020 وكأس العامل الفيفا 2022، عىل التوايل. ومن املتوقع أن يلعب تثبيت 

أسعار النفط دوًرا أكرب يف االستقرار االقتصادي للمنطقة. كذلك من املتوقع 

أن تنمو األرباح يف القطاعات املرتبطة بالبناء واإلنشاءات مبعدل 11.1% 

خالل العام 2017، بينام تستمر أرباح قطاع الخدمات املالية )عدا البنوك( 

إيجابيًة يف العام 2017، مرتفعًة بنسبة %4.8. وتشهد أسواق السلع طلبًا 

ضعيًفا بسبب تباطؤ حجم الطلب يف الصني وأسواق السلع الرئيسية 

األخرى حول العامل.

املصدر: رويرتز آيكون، دراسات وأبحاث املركز

االتجاه العام لألرباح – دول مجلس التعاون – املدى الطويل )مليون دوالر أمريكي(
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ميكن تحديد الرشكات األعىل قيمة يف أي 

منطقة باتباع العديد من الطرق املختلفة. 

ولكن من املهم أن يعتمد االختيار عىل األداء 

املايل واألساليب الكمية. والختيار الرشكات غري 

املرفية الثالثني األعىل قيمة يف دول مجلس 

التعاون الخليجي، استخدمنا ثالثة معطيات هي: 

العائد عىل حقوق املساهمني، ونسبة الدين إىل 

حقوق املساهمني، ونسبة منو متوسط األرباح 

بعد الرضيبة للسنوات املالية الثالث األخرية، 

بأوزان مرجحة بنسبة %40 و%40 و%20 عىل 

التوايل. وقد تم تطبيق هذه املعطيات بعد 

استبعاد الرشكات ذات النسبة املنخفضة لألسهم 

املتداولة يف السوق )أقل من %65( والرشكات 

التي تكبدت خسارة يف أي من السنوات املالية 

الثالث األخرية. ومل تؤخذ رشكات الخدمات املالية 

واملصارف يف االعتبار حيث إن نسب مديونيتها 

أعىل بكثري نتيجًة لنامذج أعاملها، وبالتايل فإن 

مقارنتها بالرشكات يف القطاعات األخرى يؤدي 

إىل نتائج مضللة.

العائد عىل حقوق املساهمني هو أحد املعطيات 

الهامة التي تستخدم يف تقييم مدى قوة الرشكة 

والعائد الذي تحققه ملساهميها. كام أن العائد 

عىل حقوق املساهمني يستخدم أيًضا كمقياس 

ملدى كفاءة عمل الرشكة. بينام تشري نسبة 

الدين إىل حقوق املساهمني إىل مديونية الرشكة، 

وبالتايل إىل املخاطرة التي تواجهها الرشكة بفعل 

هيكليتها الرأساملية. وحيث إن نسبة الدين 

إىل حقوق املساهمني هي مقياس مقارن، قمنا 

بتصنيف الرشكات بناًء عىل هذا املقياس لبيان 

الرشكات األقل مخاطرة وذات مناذج األعامل 

األكرث قدرة عىل االستدامة مقارنًة بالرشكات 

األخرى يف دول مجلس التعاون الخليجي. ومن 

جهة أخرى، تؤخذ نسبة منو متوسط األرباح 

بعد الرضيبة يف االعتبار حيث إنها تعترب مهمة 

للرشكات لزيادة أرباحها عىل مر السنوات ليك 

تكون قادرة عىل االستدامة.

الشركات الثالثون األعلى قيمة

تم احتساب الوزن املرجح للرشكات الثالثني 

األعىل قيمة بناًء عىل املعطيات الثالثة وتصنيفها 

بناًء عىل درجة جودتها النوعية. وقد سجلت 

رشكة جرير للتسويق بنسبة مديونيتها املنخفضة 

البالغة 0.03 ونسبة منو متوسط أرباحها السنوية 

بعد الرضيبة البالغة %13 معدل عائد مدهش 

عىل حقوق املساهمني بلغ %57.86. وهذا 

يعني أن الرشكة تعمل بحد أدىن من املخاطرة، 

ومع ذلك تحقق أرباًحا أفضل ملساهميها. وقد 

منا صايف أرباح جرير للتسويق بنسبة 11% 

يف العام 2015 مقارنًة مبا كان عليه يف العام 

2014، ويعود السبب الرئييس يف ذلك إىل زيادة 

إيراداتها من رشيحة مبيعات التجزئة. ويف العام 

2014، خفضت الرشكة نسبة دينها إىل حقوق 

مساهميها إىل 0.1، ثم خفضتها يف العام 2015 

إىل 0.03 بعد أن سددت الرشكة ديونها طويلة 

األجل باستخدام فائض تدفقاتها النقدية.

كذلك سجلت رشكات منها رشكة اإلسمنت 

العربية، ورشكة املجموعة للرعاية الطبية، ورشكة 

طيبة القابضة معدل منو سنوي يف متوسط 

أرباحها بعد الرضيبة بنسبة %67 و68% 

و%80 عىل التوايل، بينام حافظت الرشكات 

الخمس األعىل قيمة عىل نسبة دين إىل حقوق 

املساهمني أقل من 0.1 )باستثناء مجموعة 

الطيار للسفر(. وكانت مجموعة الطيار للسفر 

القابضة، عىل الرغم من تسجيل نسبة دين 

إىل حقوق املساهمني بلغت 0.37، قد سجلت 

معدل عائد أعىل عىل حقوق املساهمني بلغ 

%34.1، بينام بلغ متوسط منو أرباحها بعد 

الرضيبة %16، وبالتايل حلت يف املرتبة الرابعة 

بني الرشكات األعىل قيمة يف منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي.

إىل جانب ذلك، شهدت األرباح الصافية لرشكة 

املجموعة للرعاية الطبية ارتفاًعا حاًدا بنسبة 

%316 من 12 مليون دوالر أمرييك يف العام 

2012 إىل 50 مليون دوالر أمرييك يف العام 

2015، وقد نتج هذا االرتفاع الحاد بشكل رئييس 

عن توسعة أعامل املجموعة وبالتايل تحقيق 

إيرادات أكرب من عملياتها األساسية.

هذا وقد قامت رشكة اإلسمنت السعودية، 

وهي إحدى أكرب الرشكات املنتجة لإلسمنت 

يف الرشق األوسط، بخفض نسبة دينها إىل 

حقوق مساهميها من 0.3 يف العام 2011 إىل 

0.22 يف العام 2015، وسددت معظم ديونها 

طويلة األجل باستخدام أرباحها املبقاة يف 

إطار االسرتاتيجية التي وضعتها الرشكة لنفسها 

يف العام 2011. كذلك قامت الرشكة بتحسني 

عملياتها ورفع مستوى كفاءاتها التشغيلية، غري 

أن ارتفاع نفقات العاملة نتيجًة للسعودة أدى 

إىل انخفاض هوامش األرباح الصافية من 53% 

يف العام  2014 إىل %48 يف العام 2015. وقد 

حققت رشكة إسمنت ينبع أحد أفضل معدالت 

الكفاءة التشغيلية مقارنًة برشكات اإلسمنت 

األخرى، حيث عملت بشكل متواصل منذ العام 

2008 عىل توسعة طاقتها اإلنتاجية متوقعًة 

ارتفاع حجم الطلب. ونتيجًة النخفاض تكاليف 

التشغيل، ارتفع متوسط نسبة منو األرباح بعد 

الرضيبة مبعدل %4، بينام بلغت نسبة الدين 

إىل حقوق املساهمني 0.04، لتحقق الرشكة 

بذلك معدل عائد عىل حقوق املساهمني بنسبة 

.22.29%

الشركات غير المصرفية

 الثالثون األعلى قيمة في 

دول مجلس التعاون الخليجي

الثالثون
األعلى
قيمة
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محفظة الشركات الثالثين 
األعلى قيمة جيدة التنويع 

بحسب القطاعات

الطاقةخدمات ا�تصا�ت

ا�نتجات الصناعيةالرعاية الصحيةالسلع ا�سته�كية غ� الدورية

ا�واد ا�ساسيةالسلع ا�سته�كية الدوريةالعقار

5%

7%

9%

12%

13%15%
15%

25%

الشرکات الثالثون األعلی قیمة 
- التوزيع بحسب القطاعات*

ا�صدر: روي�ز، تحليل مارمور

* توزيع القطاعات بحسب الوزن الترجيحي لألسهم

كبيرة متوسطة صغيرة

الشرکات الثالثون األعلی قیمة مصنفة
بحسب قیمتها السوقیة

(الحصة بحسب الوزن ال�جيحي)

ا�صدر: روي�ز، تحليل مارمور

11%

41%

48%

تحليل الشركات الثالثين األعلى 
قيمة

تشكل الرشكات السعودية %66 من الرشكات 

الثالثني األعىل قيمة، تليها الرشكات اإلماراتية 

والقطرية بنسبة %17 لكل منها. ومل تشمل 

قامئة أكرب 100 رشكة أيًا من الرشكات العامنية 

والبحرينية حيث إن معظمها كانت ذات قيمة 

سوقية متداولة أقل مقارنًة بالرشكات يف األسواق 

األكرب كالسعودية واإلمارات وقطر. ومع أن 

قامئة أكرب 100 رشكة اشتملت عىل أربع رشكات 

كويتية ذات قيمة سوقية كبرية، كانت ثالث منها 

عبارة عن مصارف، بينام كانت الرشكة الرابعة 

رشكة االتصاالت املتنقلة )زين( والتي كان 

متوسط نسبة منو أرباحها بعد الرضيبة سلبيًا.

من بني الرشكات الثالثني األعىل قيمة، كان 

هناك أربع رشكات إماراتية ذات قيمة سوقية 

كبرية فقط، اثنتان منها تعمالن يف القطاع 

العقاري، بينام تعمل االثنتان األخريان يف 

قطاع االتصاالت. وبلغ عدد الرشكات متوسطة 

القيمة السوقية 10 رشكات، يف مقابل 16 رشكة 

صغرية القيمة السوقية، معظمها يف قطاع املواد 

األساسية وقطاع السلع االستهالكية غري الدورية، 

عىل التوايل.

نبذة عن الشركات األعلى قيمة في دول مجلس التعاون

القطاعالدولةاسم الرشكة

القيمة 

السوقية 

لألسهم 

املتداولة 

)مليون دوالر 

أمرييك(

الفئة  

العائد عىل 

حقوق 

املساهمني

نسبة 

الدين إىل 

حقوق 

املساهمني

معدل منو 

األرباح بعد 

الرضيبة سنويًا 

)2015-2012(

العوائد 

لخمس 

سنوات 

مبعدل 

سنوي

السعوديةجرير للتسويق
السلع االستهالكية 

الدورية
%24%57.860.0313متوسطة2,748

%18%18.820.0968متوسطة1,282املواد األساسيةالسعوديةرشكة اإلسمنت العربية
%49%17.840.0767صغرية653الرعاية الصحيةقطراملجموعة للرعاية الطبية

السعوديةمجموعة الطيار للسفر القابضة
السلع االستهالكية 

الدورية
%28%34.100.3716متوسطة1,497

%26%11.110.0080صغرية825الخدمات املاليةالسعوديةرشكة طيبة القابضة
%18%29.190.4333متوسطة1,970املواد األساسيةالسعوديةرشكة املتقدمة للبرتوكيامويات 

%14%5-29.430.22متوسطة2,317املواد األساسيةالسعوديةرشكة اإلسمنت السعودية 
%15%22.290.044متوسطة1,401املواد األساسيةالسعوديةرشكة إسمنت ينبع

قطررشكة ودام الغذائية
السلع االستهالكية غري 

الدورية
%33%1-26.960.22صغرية302

%30%29.190.2687متوسطة1,998املنتجات الصناعيةاإلماراتديب لالستثامر
%22%13.980.0847صغرية383املنتجات الصناعيةالسعوديةالرشكة السعودية للنقل الجامعي

%11%18.340.002متوسطة2,454الطاقةقطررشكة قطر للوقود
%12%23.550.4215صغرية374الطاقةالسعوديةالدريس للخدمات البرتولية والنقليات

%5%17.260.0015متوسطة1,334املواد األساسيةالسعوديةرشكة إسمنت الياممة

قطررشكة املرية للمواد االستهالكية
السلع االستهالكية غري 

الدورية
%43%11.370.0624صغرية834

%1-%3-14.430.00صغرية543املواد األساسيةالسعوديةرشكة إسمنت املنطقة الرشقية
%16%16.420.2413صغرية654الخدمات املاليةالسعوديةرشكة الرياض للتعمري

%14%14.410.169متوسطة1,207املنتجات الصناعيةاإلماراتأرامكس
الرشكة السعودية للصناعات الدوائية 

واملستلزمات الطبية
%11%11.690.1114صغرية770الرعاية الصحيةالسعودية

%5%13.330.3027كبرية5,440الخدمات املاليةاإلماراتالدار العقارية

السعوديةرشكة اتحاد مصانع األسالك
السلع االستهالكية 

الدورية
%0%13-14.150.00صغرية289

%21%24.800.570كبرية7,842االتصاالتاإلماراترشكة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة
%13-%15.080.249صغرية479الرعاية الصحيةالسعوديةالرشكة الوطنية للرعاية الطبية

السعوديةرشكة أسواق عبدهللا العثيم
السلع االستهالكية غري 

الدورية
%23%22.450.5810صغرية788

%19%19.830.3115كبرية44,874االتصاالتاإلماراتاتصاالت
%20%11.480.3530كبرية12,282الخدمات املاليةاإلماراتإعامر العقارية

%21%22.370.7215صغرية424املنتجات الصناعيةالسعوديةللرشكة املتحدة الدولية للمواصالت
%14%5-16.000.37صغرية733الرعاية الصحيةالسعوديةالرشكة الكيميائية السعودية 

%9-%10.250.5846صغرية 534          املواد األساسيةالسعوديةرشكة إسمنت املنطقة الشاملية
%8%8.410.4335صغرية 279          الخدمات املاليةقطررشكة مزايا قطر للتطوير العقاري

املصدر: رويرتز، تحليل مارمور

  1كبرية ≤ 3 مليار دوالر أمرييك؛ متوسطة ≥ 3 مليار دوالر أمرييك و < 1 مليار دوالر أمرييك؛ صغرية ≥ 1 مليار دوالر أمرييك
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2رويترز، صحيفة ذا بنينسوال قطر

املصدر: رويرتز، تحليل مارمور

قيمة استثمار 1 دوالر أمريكي في بداية العام 2011 

20112012201320142015املؤرش

0.95$1.15$1.18$0.95$0.92$ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون

2.70$3.03$2.51$1.62$1.27$محفظة الرشكات الثالثني األعىل قيمة يف دول مجلس التعاون الخليجي

أداء سوق األسهم للشركات 
الثالثين األعلى قيمة في دول 

مجلس التعاون الخليجي

من بني الرشكات الثالثني األعىل قيمة، سجلت 

27 رشكة متوسط عوائد سنوية إيجابية خالل 

الفرتة نفسها، بينام سجلت ثالث رشكات فقط 

هي الرشكة الوطنية للرعاية الطبية، ورشكة 

إسمنت املنطقة الشاملية، ورشكة إسمنت 

املنطقة الرشقية معدالت منو سنوي مركب 

سلبية بلغت %13 و%9 و%1 عىل التوايل خالل 

الفرتة من 2011 إىل 2015.

إىل جانب ذلك، حققت املجموعة للرعاية 

الطبية ورشكة املرية أعىل العوائد )معدل العائد 

السنوي املركب لخمس سنوات( بنسبة 49% 

و%43 عىل التوايل خالل نفس الفرتة. وسجلت 

املجموعة للرعاية الطبية يف قطر متوسط منو يف 

األرباح بعد الرضيبة بنسبة %67 خالل الفرتة 

من 2013 إىل 2015، ومعدل عائد عىل حقوق 

املساهمني بنسبة %17.84 يف العام 2015. 

وقد استثمر املستثمرون األجانب بكثافة يف 

األسهم يف العام 2015 بعد أن رأوا أن التوقعات 

املستقبلية للرشكة كانت إيجابية وأن عواملها 

األساسية كانت قوية، هذا باإلضافة إىل النظرة 

املستقبلية اإليجابية للقطاع عموًما يف قطر. 

وكانت رشكة املرية للمواد االستهالكية )قطر( 

قد قامت بتوسعة عملياتها يف املايض وشهدت 

زيادة يف املبيعات يف العام 2015. وبلغ متوسط 

منو األرباح بعد الرضيبة 24% )2015-2013( 

بينام بلغ العائد عىل حقوق املساهمني 11.7% 

يف العام 2015. وقد خططت الرشكة إلجراء 

توسعات رئيسية يف السنوات القادمة واجتذبت 

مستثمرين من قطر ودول مجلس التعاون 

الخليجي2. 

وعند إجراء اختبار ارتجاعي ملحفظة تضم 

الرشكات الثالثني األعىل قيمة، ميكن أن يتبني 

أنها قد حققت أداًء يفوق أداء مؤرش ستاندرد 

آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

%175 خالل الفرتة من 2011 إىل 2015. 

وميثل قطاع الخدمات املالية %51.6 من وزن 

مؤرش ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون 

الخليجي. وقد أدى سوء أداء رشكات القطاع 

املايل يف املؤرش، ومنها رشكات كربى كالبنك 

األهيل التجاري، وبنك قطر الوطني، والراجحي 

املرفية، ومجموعة سامبا املالية، وبنك الكويت 

الوطني إىل تراجع أداء مؤرش ستاندرد آند بورز 

لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكام يتبني من الدراسة التحليلية واالختبار 

االرتجاعي، فإن اختيار الرشكات األعىل قيمة بناًء 

عىل العوامل األساسية للسوق ميكن أن يحقق 

عوائًدا أفضل يف املدى الطويل )5 سنوات( يف 

أسواق األسهم. وتتميز هذه الرشكات بنموذج 

أعامل مستدام يساعد عىل النمو. ومن املهم 

أن نذكر أنه يف ضوء تحليل األداء السابق، من 

السهل ترتيب مثل هذه املحفظة، غري أن النجاح 

الذي تحققه أي رشكة ذات قيمة عالية يف سوق 

األسهم ليس مؤكًدا بسبب عوامل خارجية تؤثر 

عىل أسعار األسهم.
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لقد أدى االنخفاض الحاد يف أسعار النفط 

إىل إبراز مدى أهمية التنويع االقتصادي يف 

دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من 

اعتامدها عىل مصدر واحد فقط للدخل، أال 

وهو النفط. ويعترب استحداث رضيبة القيمة 

املضافة خطوة يف اتجاه التخفيف من االعتامد 

عىل اإليرادات النفطية وإيجاد هيكلية إيرادات 

ذات قاعدة أوسع. ولذلك فإن الكثري من 

املحللني والخرباء يرحبون برضيبة القيمة املضافة 

املقررة يف جميع دول الخليج، ويرون أنها تعترب 

خطوة يف االتجاه الصحيح لتحديد مسار عملية 

التحّول االقتصادي.

عىل الرغم من التأثري الواسع الذي ميكن أن ينتج 

عن رضيبة القيمة املضافة، غري أن مفهوم رضيبة 

القيمة املضافة ليس واضًحا جًدا لعامة الناس. 

وتهدف هذه الدراسة إىل تبسيط بعض جوانب 

مفهوم القيمة املضافة املعمول بها يف أكرث من 

160 دولة حول العامل. وهي ببساطة رضيبة 

تسدد عند رشاء السلع والخدمات، وتوصف 

يف الغالب أيًضا كأداة رضيبية موجهة حيث 

إنها تسمح بفرض رضائب متييزية عىل الرشائح 

واملنتجات املختلفة.

كذلك ميكن إعطاء تعريف أكرث شموالً لرضيبة 

القيمة املضافة، والتي تعترب حسبام يشري اسمها، 

رضيبة تفرض عىل القيمة التي تضيفها املنشآت 

إىل املنتجات عند انتقالها عرب مختلف مراحل 

السلسلة القيمية. والقيمة املضافة هي الفجوة 

بني أسعار املدخالت وأسعار املخرجات. وتؤدي 

رضيبة القيمة املضافة إىل تأثري هام وعميق 

عىل املنشآت، وعىل األخص املنشآت الصغرية. 

وتحتاج املنشآت إىل إرشاف أكرث دقة وحرًصا 

يف العمليات املحاسبية للتأكد من تحديد 

قيمة الرضيبة الصحيحة. وبالتايل ميكن أن 

ترتفع املروفات العمومية املطلوبة للمطابقة 

وااللتزام بالرشوط املطلوبة. أما يف الهيئات 

الحكومية، فإن فعالية التنفيذ متيل عىل مراقبي 

الرضائب درجة أكرب من التخطيط وتتطلب 

مهارات أفضل لتنفيذ املشاريع.

ووفًقا لتقديرات صندوق النقد الدويل، فإن 

اإليرادات املحتملة من فرض رضيبة قيمة 

مضافة بنسبة %5 تسهم بحوايل %1.6 من 

الناتج املحيل اإلجاميل لدول مجلس التعاون التي 

كانت تجري مناقشات منذ فرتة طويلة بشأن 

إمكانية فرض رضيبة القيمة املضافة. ويف ظل 

التقلبات يف أسعار النفط يف الوقت الحارض، 

برزت الحاجة امللحة للتخطيط والتنفيذ. وقد 

أعلنت الدول األعضاء يف املجلس أنها سوف 

تبدأ بتطبيق رضيبة القيمة املضافة خالل 

الفرتة بني 2018 و2019. والجدير بالذكر أن 

هناك اختالفات كبرية يف معدالت الرضيبة 

وهيكلياتها بني مختلف دول املجلس. وهي 

تكون عادة مبعدالت أكرب وهيكليات أكرث تعقيًدا 

يف الدول التي تعتمد تقليديًا بدرجة كبرية عىل 

الرضائب غري املبارشة؛ بينام تكون مبعدالت أقل 

وهيكليات أبسط يف الدول التي بدأت بالعمل 

بهذه الرضيبة مؤخرًا للتعويض عن الخسائر يف 

إيراداتها الناتجة عن تحرير التجارة.

وإىل جانب ذلك، يشري صندوق النقد الدويل إىل 

أن معدالت رضيبة القيمة املضافة األقل )بني 

%3 و%5( تطبق يف منطقة آسيا املحيط الهادئ 

)عىل سبيل املثال اليابان، وسنغافورة، وتايوان(؛ 

بينام تطبق معدالت الرضيبة األعىل )بني 20% 

و%25( يف أوروبا الغربية )عىل سبيل املثال 

الدمنارك، والرنويج، والسويد(. وقد بدأ االتجاه 

العام يف تلك الدول مبعدالت رضيبة قيمة 

مضافة منخفضة، جرت زيادتها مع مرور الوقت 

مبا يتناسب مع توفري اإليرادات املطلوبة والخربة 

بالنظام الرضيبي التي اكتسبها مراقبو الرضائب 

تحليــل ضريبة 
لقيمة  ا
فة  املضا
وتأثيراتــها على 
االقتصادات 
لخليجية  ا
والقطاع 
الخاص.

%
ر ســطو في 

ضريبة 
حلــول و  معضــات 

فــة لمضا ا لقيمــة  ا

H1, 2017 | 19نشـرة مـارمـور



واملكلفون. ومن املتوقع عموًما يف دول مجلس 

التعاون اعتامد بعض االستثناءات من رضيبة 

القيمة املضافة وعىل األخص نتيجة العتبارات 

تتعلق بالسياسة االجتامعية واالقتصادية. عىل 

سبيل املثال، ميكن أن تكون بعض البنود معفاة 

من رضيبة القيمة املضافة )نسبة صفر يف 

املائة(، كاملواد الغذائية األساسية مثالً. كذلك 

من املرجح أن تكون قطاعات كالرعاية الصحية 

والتعليم معفاة من رضيبة القيمة املضافة أيًضا. 

غري أن اإلجامع العام هو أن رضيبة القيمة 

املضافة تؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم. 

هذا وميكن أن تؤدي رضيبة القيمة املضافة 

إىل تعذر وضع توقعات أكيدة ألعداد السياح 

القادمني إىل دول مجلس التعاون. وبالنسبة 

للسياح األجانب الذين ينفقون يف دول املجلس، 

ميكن أن تصبح رضيبة القيمة املضافة الخليجية 

نوًعا من االزدواجية الرضيبية إذا أخذنا يف 

االعتبار أن السياح الذين يشرتون سلًعا يف دول 

مجلس التعاون ميكن أيًضا أن يكونوا ملزمني 

بدفع رضائب استرياد عند عودتهم إىل بالدهم. 

وبالتايل فإن هناك اقرتاحات بوجوب تطبيق 

رضيبة القيمة املضافة عىل مراحل وإعفاء سلع 

استهالكية معينة من الرضيبة.

ومن جهة أخرى، فإن من شأن استثناء املنشآت 

الصغرية واملتوسطة أو الرشكات التي يقل دخلها 

عن حد معني، أن يساعد عىل حامية املنشآت 

الصغرية من الحاجة إىل االلتزام مبا ميليه نظام 

رضيبة القيمة املضافة من رشوط تتطلب إعداد 

كميات كبرية من الوثائق وإصدار الكثري من 

التقارير. كام أن املنشآت ميكن أن ال تحتاج إىل 

التسجيل يف نظام رضيبة القيمة املضافة إذا 

كانت تعامالتها تقتر عىل سلع وخدمات غري 

خاضعة للرضيبة. ولكن من املهم التنويه بأنه مل 

يتم حتى اآلن اإلعالن يف دول الخليج عن الحد 

األدىن إليرادات املنشآت الصغرية واملتوسطة أو 

أنشطتها املعفاة. كام أن ردود الفعل يف األسواق 

املالية عىل رضيبة القيمة املضافة سوف تعتمد 

إىل حد كبري عىل معدالت الرضيبة التي سوف 

يتم تطبيقها، حيث ميكن أن تتأثر األسواق 

املالية يف الكثري من الجوانب التي يصعب التنبؤ 

بها اآلن. عىل سبيل املثال، ميكن أن تخضع 

التحويالت النقدية املرتبطة بالصفقات العقارية 

ملعدالت رضيبة أعىل، ما يؤدي بالتايل إىل تأثري 

غري مؤاٍت عىل الرشكات املتخصصة يف هذا 

القطاع.
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لتكون بذلك أول مربمجة كمبيوتر يف العامل. كام يتوسع املؤلف 

يف وصف مساهامت النساء من خالل تعريفنا بغرايس هوبر 

Grace Hopper، وجني جيننغز Jean Jennings، وفرانس 

بيالس France Bilas، وبيتي سنايدر Betty Snyder – وهن 

أربع مربمجات كمبيوتر المعات برزت أقىص مهاراتهن خالل 

الحرب العاملية الثانية.

"غري أن الدرس الرئييس الذي يتم استقاؤه من والدة 

أجهزة الكمبيوتر هو أن االبتكار يكون عادًة جهًدا 

جامعيًا، يشمل التعاون بني أشخاص أصحاب رؤية 

ومهندسنني، وأن اإلبداع يأيت عادة من الكثري من املصادر. 

وال تكون االخرتاعات كالربق أو ملبة عىل سبيل املثال، 

تخرج من رأس شخص فرد يف بدروم أو عليّة منزل أو يف 

مرآب السيارة، سوى يف الروايات".

يضع املؤلف قامئة باملكونات األساسية الثالثة لالبتكار – فكرة 

رائعة، وتنفيذ وعقلية تجارية. ويربز مدى صحة ذلك من خالل 

استعراض حياة مخرتعني تهيأ لهم املكونان األول والثاين ولكن 

ليس الثالث، لتكون بذلك مساهامتهم مقترة عىل متاحف 

التاريخ أو نزاعات مطولة عىل براءات االخرتاع، كام حدث يف 

قضية موتشيل Mauchly وأتاناسوف Atanasoff. فقد بدأ 

موتشيل بإنتاج أول كمبيوتر إلكرتوين بالكامل يف العامل، إنياك 

ENIAC، بينام بقي اخرتاع أتاناسوف يف بدروم منزله ومل يخرج 

إىل الضوء سوى يف العام 1971 عندما أصدر قاٍض حكمه ملصلحة 

أتاناسوف الخرتاع الكمبيوتر.

"عندما كان جزء من هذا النظام البيئي مفقوًدا، كام هو 

الحال بالنسبة لجون أتاناسوف بجامعة والية آيوا، أو 

تشارلز بابيج يف الكوخ خلف منزله مبدينة لندن، كان 

مصري املفاهيم والتصورات العظيمة البقاء يف أقبية 

التاريخ. وعندما كانت هناك فرق عمل عظيمة تفتقر إىل 

أصحاب الرؤية املتحمسني مثل جامعة بنسلفانيا بعد 

مغادرة موتشيل وأيكرت Eckert، وجامعة برنستون بعد 

 Bell أو مختربات بل ،von Neumann فون نيومان

Labs بعد شوكيل Shockley، اتجه االبتكار ببطء نحو 

الذبول".

يتكرر الرتكيز يف هذا الكتاب عىل مدى رضورة عمل الفريق ليك 

يربز االبتكار، وهذا يبقى عامالً أساسيًا للرشكات التي تتطلع إىل 

إلهام موظفيها.

"إن قصة فريق عملهم مهمة ألننا ال نركز يف الغالب عىل 

مدى أهمية تلك املهارة لتحقيق االبتكار".

راكش خانا، محلل مايل معتمد
رمــور محلــل، ما

لقد أحدثت أجهزة الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت ثورة يف كيفية تفاعلنا مع عامل الواقع وال تزال تعترب 

أهم اخرتاعات القرن العرشين. وعند اإلجابة عىل السؤال عمن اخرتع أيًا منهام، فإن الكثري من 

اإلجابات تكون غري واضحة. والحقيقة هي أن كال االخرتاعني موجودين اليوم نتيجة تعاون عدد 

من األفراد العباقرة الذين عملوا عىل تحسني أفكار بعضهم البعض والبناء عليها. ويشكل التعاون 

واإلبداع الذي يوحيان به املوضوع العام لهذا الكتاب.

"التقدم ليس فقط وليد قفزات عظيمة، بل هو أيًضا وليد مئات من الخطوات الصغرية".

اإلبداع التعاوين يشء مل يحَظ بنصيب وافر يف الكتب بقدر ما حظيت به قصص نجاح 

األفراد. هناك كتب عن أفراد عباقرة – ستيف جوبز، إيلون ماسك، نيكوال تيسال، وجيف 

بيزوس، قاموا بتحويل العاملني الرقمي والحقيقي تحت أقدامنا، وال يزالون يسهمون يف 

تحويله. ولكن ليس هناك الكثري مام متت كتابته عن مجموعات األشخاص العباقرة الذين 

أنجزوا معظم أعاملهم خارج دائرة الضوء اإلعالمي. ونسعى يف هذا الكتاب إىل تسليط 

الضوء عىل هؤالء الهاكرز واملربمجني والعباقرة.

يقسم الكتاب إىل أقسام منها عىل سبيل املثال – الربمجة، والرتانزيستور، والرشيحة املصغرة 

املايكروتشيب، وألعاب الفيديو، واإلنرتنت، ومواقع اإلنرتنت، والربمجيات، وهو يتناول 

مساهامت مهندسني مختلفني قاموا بتطويرها وتشكيلها لتصبح عىل ما هي عليه اليوم. 

فاالبتكار يحتاج إىل تضافر جهود فريق. وعندما يجتمع أشخاص من مجاالت تبدو مختلفة 

للعمل مًعا نحو تحقيق هدف مشرتك، تكون النتيجة ابتكاًرا. ويقتبس الكاتب حالة آدا 

الفليس Ada Lovelace، إبنة الشاعر الشهري لورد بايرون Lord Byron، وتعاونها مع 

تشارلز بابيج Charles Babbage الذي ابتكر أول جهاز كمبيوتر يف العامل واملعروف باسم 

املحرك التفاضيل. ويف الواقع، كتبت آدا الفليس أول خوارزمية ألعداد برنويل الحسابية، 

بقلم والتر أيزاكسون
"كيف استطاعت مجموعة من الهاكرز والعباقرة 

والمهووسين إطالق الثورة الرقمية"

املبتكرون

كـتاب قراءة في
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الرقم 

لتسلسيل
املغرباألردنمرصالبحرينُعامنقطراإلماراتالكويتالسعوديةالتفاصيل

672124397177753435042114الناتج املحيل اإلجاميل االسمي )مليار دوالر أمرييك( )2017 متوقع(1

0.62.42.83.32.02.03.34.04.1-منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي )%( )2017 متوقع(2

N/AN/AN/A%12.8%34.4%35.7%20.2%40.0%26.3اإلنتاج الهيدروكربوين )كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل االسمي( )2017 متوقع(3

N/AN/AN/A%73.9%70.1%36.9%53.8%66.1%67.1اإليرادات الهيدروكربونية )كنسبة مئوية من إجاميل إيرادات الدولة( )2017 متوقع(4

%3.2-%2.5-%9.7-%10.3-%8.9-%4.4-%2.4-%1.1%8.8-الفائض املايل كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل )2017 متوقع(5

77.747.76063.479.492.3N/AN/AN/Aسعر التعادل املايل النفطي )2017 متوقع( دوالر أمرييك/برميل6

56.8256.8256.8256.8256.8256.8256.8256.8256.82سعر النفط الخام )الربع الرابع 2016( دوالر أمرييك/برميل7

266.46101.5097.8025.245.150.124.400.000.00احتياطيات النفط الخام )كام يف نهاية الربع الرابع 2015( مليار برميل 8

%2.3-%7.3-%4.9-%0.7-%9.1-%2.2-%4.1%1.6-%1.6-الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل )2017 متوقع(9

%1.5%2.8%17.4%2.7%2.8%1.7%2.9%2.5%2.8معدل التضخم )%( )2017 متوقع(، متوسط مؤرش أسعار املستهلكني 10

32.944.539.742.654.501.4589.009.5333.96عدد السكان )2017 متوقع( مليون نسمة11

N/A0.30%N/AN/A12.7%13.1%9.8%%2.60%12.0معدل البطالة )%( )2017 متوقع(12

449922031331719332257القيمة السوقية )الربع الرابع 2016( )مليار دوالر أمرييك(13

%4.3أداء أسواق األسهم )2016( 14
مؤرش الكويت الوزين: 

-0.4%

مؤرش أبوظبي: 5.6% 

مؤرش ديب: 12.1%
0.1%7.0%0.4%72.7%-3.8%30.5%

1516مكرر الربحية )الربع الرابع 2016( 15
بورصة أبوظبي-10.8

مؤرش سوق ديب املايل العام-9.3
15101081420

941022683706612211868املرتبة يف مؤرش سهولة مامرسة أنشطة األعامل )عامليًا – 2016(16

1471735391149323910640املرتبة يف مؤرش تأسيس الرشكات )عامليًا – 2016(17

2938161866481156370املرتبة يف مؤرش التنافسية العاملية )2017-2016(18

31524183832965658املرتبة يف مؤرش التنافسية العاملية للبنية التحتية ) 2017-2016(19

517640276934898077املرتبة يف مؤرش التنافسية العاملية للرعاية الصحية والتعليم األسايس )2017-2016(20

46943430854411251104املرتبة يف مؤرش التنافسية العاملية للتعليم العايل والتدريب )2017-2016(21

3679211869421113986املرتبة يف مؤرش التنافسية العاملية لالبتكار)2017-2016(22

485523226050884588مؤرش مدركات الفساد )2015، الرتتيب(23

املصدر: معهد التمويل الدويل، صندوق النقد الدويل، زاوية، رويرتز، إدارة معلومات الطاقة، البنك الدويل، املنتدى االقتصادي العاملي، منظمة الشفافية الدولية

بيانات منطقة مينا في سطور
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قطر

السعودية

ا�مارات

الشركات (مليار دوالر أمريكي)

الحكومية (مليار دوالر أمريكي)

أمري� دو�ر  مليار  أمري� دو�ر  مليار 
إجمالي إصدارات125.9125.9

الشركات
إجمالي إصدارات
135.4135.4السندات السيادية

44.5
Bn USD

أكبر إصدارات
الشركات

أكبر إصدارات
السندات السيادية

ا�مارات السعودية
75.1
Bn USD

الحكومية: اإلصدارات  و  الشركات  إصدارات 
(2016  –  2011) الصكوك  و  السندات 

اصدر: روي�ز
للكويت – ا�صدارات السيادية تشمل إصدارات سندات م ف الكويت اركزي وا�صدارات شبه الحكومية.
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4.7x

1.3x 1.2x

أمريكي) دوالر  (مليار  المالية  االحتياطيات 
اإلنفاق و تغطية 

مؤسسة صناديق ال�وات السيادية، مارمور للدراسات وا�بحاث اصدر: 

تم حساب تغطية ا�نفاق  كنسبة ل¢حتياطيات الحالية إ� مخصصات ا�نفاق � ميزانية 2016  م¢حظة: 

استثمارات السعودية في سندات الخزينة األمريكية
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20162016 أمريكي) دوالر  (مليار 
اصدر: وزارة الخزانة ا�مريكية

المتحدة الواليات  التعاون في  استثمارات دول مجلس 
2015 (مليار دوالر أمريكي) يونيه 

ا�مريكية الخزانة  وزارة  اصدر: 
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أسعار النفط (خام برنت في بورصة البترول العالمية)

مؤشر ستاندر آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي

ارتباط إيجابي
يناير 2007 إلى سبتمبر 2010: 74% 

تفكك االرتباط
يناير 2011 إلى يونيه 2014: 3-%

ارتباط قوي
يونيه 2014 إلى سبتمبر 2016: 89%
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العالمية) البترول  بورصة  في  برنت  (خام  النفط  وأسعار  التعاون  مجلس  لدول  بورز  آند  ستاندرد  مؤشر  بين  االرتباط 

مارمور
ــة  مجموع

ــة لبياني ا الرســومات 

املصدر: رويرتز آيكون، دراسات وأبحاث املركز

مالحظة: جرى تعديل قاعدة أسعار النفط ومؤرش ستاندر آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي لتصبح 100 كام يف يناير 2007. االرتباط عىل أساس السعر اليوم.
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فتّش عن العمق

أزمــة  مثــل  الجيوسياسية  املخاطر  ناحية  من 

الخليج  حرب  األوىل،  الخليــج  حرب  املنــاخ، 

استطاعت دولة   ،2008 العاملية يف  الثانية، واألزمة 

هــذه  تتخطى  أن  اإلقتصادية  وقطاعاتها  الكويت 

الت�سك  من  درجــــة  بأعلـــى  األزمـــــات 

اإلنتعــــاش  من  إستفــــادت  وأيضـــاً  واإلستقـرار. 

املاضية.  السن¨  يف  املنطقة  شهدته  الذي  اإلقتصادي 

ليصبح  "املركز" عام 1974  تأسس  الصالبة  و«ثل هذه 

بعد  واليوم  املنطقة.  الرائدة يف  املالية  املؤسسات  أحد 

أكÀ من 40 سنة من تأسيس "املركز" نظل مستمرين 

بنفس الطموح لتحقيق املزيد من النجاح.

 كانت دولة الكويت ومازالت رائدة في التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

أسواق في  السيولة  ونسبة  المتداولة  القيمة 
 (2016  –  2005) التعاون  مجلس  دول 

ا�صدر: زاوية

أوبك (2017)  النفطي لدول  المالي  التعادل  سعر 

ا�صدر: توقعات صندوق النقد الدو� للمنطقة، أكتوبر ٢٠١٦ 
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متوسط السعر
(2017 تقديري)

مليار دوالر أمريكي

القيمة المتدولة16171617
في العام 2006 235%235% نسبة السيولة
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ُع�ن ستان� مورغان 
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برنت خام 

السعري الكويت  مؤ� 

S&P GCC السعودية

قطر

أبوظبي

د©

(2016 البياني للمخاطر والعوائد (2011 –  الرسم 

املصدر: رويرتز، أيكون، دراسات وأبحاث مارمور
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