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االقتصادية

الفنادق خفضت 
أسعارها للحفاظ 

على حصتها 
السوقية

»االفكو« تشتري محفظة طائرات بـ 137 مليون دوالر
أوضحت شركة »االفكو« أنها قامت بشراء محفظة طائرات مع عقود التأجير 
املرتبطة بها من شركة Fly Leasing Limited األميركية بقيمة إجمالية تبلغ 
137 مليون دوالر. وبينت الشركة في بيان نشر على البورصة أن احملفظة 
املشتراه مكونة من 3 طائرات )طائرتان من نوع بوينغ B737-800 مؤجرتان 
 800-B737 على اخلطوط اجلوية املاليزية ملدة 11 سنة، وطائرة من نوع بوينغ
مؤجرة على طيران نوك التايلندي ملدة 10 سنوات(. وقالت الشركة ان القاعدة 
العامة للتأجير تكون باحتساب معدل 1% من قيمة الطائرة كإيجار شهري.

خالل مزاد ورثة جابر العلي.. وتأجيل بيع العقارات املتبقية

»مجموعة األوراق« تشتري مجمع النقرة بـ 9.7 ماليني دينار
اكبر عدد من األفراد لش���راء 

العقارات الواردة باملزاد.
وتعتبر مجموعة األوراق 
امل���اك أصحاب  وكيا ع���ن 
العق���ارات املعروض���ة ف���ي 
امل���زاد، حيث ستس���تمر في 
إدارة األصول في حال لم يتم 
بيعه���ا، وترتيب أعمال املزاد 
وإدارة اإلجراءات الرسمية من 
نقل امللكية وغيرها حتى بيعها 

بالكامل.
وش���هد املزاد حضور كل 
من املستشار منير عبدالسام 
واملستش���ار محم���د حس���ن 
ابوكريشة، فضا عن ممثلني عن 
بعض البنوك احمللية التقليدية 
واإلسامية ومجموعة من كبار 
العق���ارات بالكويت.  جت���ار 
ويعتبر مزاد ورثة الشيخ جابر 
العلي من اضخم املزادات التي 
إذ  الكويت،  مرت على تاريخ 
تصل القيمة االجمالية للمزاد 
نحو 300 ملي���ون دينار في 
ح���ال امتام عملية بيع جميع 

العقارات بالكامل.

س���وف يتم عقد جلسة لبيع 
املتبقي���ة في مزاد  العقارات 
مبحكمة البيوع شريطة إنقاص 
)تخفيض( ُعشر قيمة كل عقار 
على حدة، حتى يتسنى مشاركة 

إليها احد للمزايدة عليها، وبناء 
على ذلك قررت محكمة البيوع 
تأجيل إجراءات املزاد عليها في 

جلسة اخرى.
ووفق���ا ألح���كام القانون 

وقيمته 41.4 ملي���ون دينار 
وعقار النقرة اجلنوبي وقيمته 
59.6 ملي���ون دين���ار وقصر 
الش���يخ جابر العلي وقيمته 
80.1 مليون دينار، فلم يتقدم 

محمود فاروق 

اشترت مجموعة االوراق 
املالية مجمع النقرة الرئيسي 
مببل���غ 9.750 مايني دينار، 
وذلك خال جلسة مزاد ورثة 
الشيخ جابر العلي الذي عقد 
صباح امس الس���تكمال بيع 

العقارات املتبقية.
وتقدم لشراء مجمع النقرة 
الرئيسي كل من بنك الكويت 
الدول���ي ورجل اعمال كويتي 
ومجموعة االوراق املالية، حيث 
استمرت املزايدة نحو ساعة من 
بداية عرض معلومات حول 
املجمع وحت���ى انهاء املزايدة 
عليه لصالح مجموعة االوراق 
املالية. ويعد ذلك العقار اول 
العق���ارات التي تش���ارك في 
شرائها مجموعة االوراق من 
إجمال���ي العقارات املعروضة 
ف���ي امل���زاد البال���غ عددها 9 

عقارات.
اما العقارات الثاثة األخرى 
وهي مجمع النقرة الش���مالي 

لقطة لعقار النقرة الواقع مبحافظة حولي الذي مت بيعه امس خالل مزاد ورثة الشيخ جابر العلي 

»الدولي« وبنوك 
إسالمية تتنافس 

القتناص فرصة 
شراء مجمعي 

النقرة الشمالي 
واجلنوبي

تخفيض ُعشر قيمة 
كل عقار مت تأجيل 

بيعه على حدة

ثبات سعر برميل النفط عند 55 دوالراً خالل 2015.. و65 دوالراً في 2016

»ستاندرد آند بورز«: بنوك البحرين وعمان األكثر تأثراً بـ انخفاض النفط

إيرادات الفنادق الكويتية تهوي 18.5% في يناير

الدول املنتج����ة للنفط. وذكر 
ان البنوك في كل من البحرين 
وسلطنة عمان معرضة لتلك 
الضغوط بشكل غير مباشر من 
خال حدوث انخفاض محتمل 
بالنسبة لاستثمارات والنمو 
االقتصادي، فيما س����تتعرض 
نيجيريا بش����كل مباشر لتك 
الضغوط نظرا لتعرض نظامها 
املصرفي على القطاع النفطي 
بشكل كامل، فيما أشار التقرير 
إلى ان بنوك بروناي ستكون 
عرضة للضغوط س����واء على 
الصعيدي����ن املباش����ر او غير 
املباشر، وذلك بسبب تعرض 
اقتصادها لقطاع النفط والغاز 
بشكل كبير إلى جانب تعرضها 
للمقاولني واملوردين وموظفي 
النفطي����ة والغاز  الش����ركات 
وموظفي اخلدمة املدنية لذلك 

القطاع.

فنادق أبوظبي منوا مشجعا في 
مستويات األداء حيث حققت 
زيادة ف���ي إي���رادات الغرفة 
 %6.1 املتاحة بنسبة  الواحدة 
لتص���ل إل���ى 129.41 دوالرا، 
وارتفاع نسبة اإلشغال بنحو 
3.8 نقاط مئوية لتبلغ نسبة 
78.3% و من���و في متوس���ط 
سعر الغرفة بنحو 1.0% ليبلغ 

165.20دوالرا. 
وقد عزز الطلب على سياحة 
املؤمترات مستويات األداء في 
الفنادق أبوظبي، حيث ارتفع 
مجموع إيرادات الغرف املتوافرة 
والربح التش���غيلي اإلجمالي 
لكل غرفة متاحة بنسبة %3.7 
أما على  التوالي.  و1.2% على 
مستوى القاهرة والدوحة فقد 
سجل أصحاب الفنادق خال 
يناير طلبا قويا حيث حققت 
مستويات أداء استثنائية كما 
جتاوز النمو في إيرادات الغرفة 
املتوافرة معظم أسواق الشرق 
األوسط، بنسبة 88.4% و%24.3 

على التوالي.

وشهد س���وق الفنادق في 
الدوحة اعلى مستوى إليرادات 
املتوافرة منذ سنتني،  الغرف 
كما ارتفعت نسبة اإلشغال الى 
12.2 نقطة مئوية لتبلغ %82.4 
الغرفة  ومنا متوسط س���عر 
5.9% ليبل���غ 225.94 دوالرا. 
وساعد الطلب من قطاع السفر 
التجاري واملؤمترات على النمو 
املزدوج في كل من قطاع املطاعم 
واإلي���رادات بنس���بة %22.9 

و39.9% على التوالي. 
كما أدى النمو في مصادر 
الدخ���ل األخ���رى ارتفاعا في 
مجموع إيرادات الغرفة املتوافرة 
بنس���بة 23.1%، والزيادة في 
التش���غيلي اإلجمالي  الربح 
لكل غرفة متاحة بنسبة %34.2 

ليبلغ 181.97 دوالرا.
القاهرة منوا  فيما شهدت 
قويا في قطاع الترفيه والسفر 
الذي نتج  اجلماعي للمدينة، 
عنه ارتفاع في معدل اإلشغال 
بنسبة 24.0 نقطة مئوية ليبلغ 

نسبة %59.2.

يكون هناك تأثير سلبي كبير 
على األنظمة املصرفية في تلك 
البلدان املصدرة للنفط عدا في 
نيجيري����ا والبحرين وعمان 
وبروناي كونهم األكثر عرضة 

من البقية.
وتوقع التقرير ان يثبت سعر 
برميل النفط خلام برنت عند 
55 دوالرا للبرميل خال 2015 
ليرتفع عند 65 دوالرا للبرميل 
خال 2016. وأشار التقرير الى 
ان األنظمة املصرفية في البلدان 
ذات امل����اءة املالية املنخفضة 
املعتمدة بشكل كبير على الودائع 
املصرفية ستتعرض لضغوط 
ان االنخفاض  كثيرة، وذك����ر 
النفط قد  الكبير في أس����عار 
ي����ؤدي إلى خس����ائر مرتفعة 
في معدالت االئتمان بالتزامن 
مع انخفاض وش����ح السيولة 
لبعض األنظمة املصرفية في 

لش���هر يناير حيث انخفض 
التش���غيلية  إجمالي األرباح 
لكل غرفة متاحة بنسبة %7.4 
لتصل إلى 281.79 دوالرا في 
دبي، في حني ش���هدت فنادق 
أبوظبي زيادة في مستويات 
الربح التشغيلي اإلجمالي لكل 
غرفة متاحة بنسبة 1.2% لتصل 

إلى 88.38 دوالرا.
من ناحية أخرى، سجلت 

شهر يناير على مصادر الدخل 
األخرى لينتج عنه انخفاض 
في مجموع إي���رادات الغرف 
املتوافرة بنس���بة 18.9%، مما 
إلى انخفاض مستويات  أدى 
الربح التشغيلي اإلجمالي لكل 
غرفة متاحة إلى حد كبير ليبلغ 

117.44 دوالرا.
وفي املقابل، ش���هدت دبي 
وأبوظبي نتائ���ج متناقضة 

مدحت فاخوري

توقع تقرير لوكالة ستاندرد 
آند بورز ان يؤثر تراجع أسعار 
النف����ط على بع����ض األنظمة 
املصرفي����ة في الدول املصدرة 
للنفط، وذلك بشكل مباشر عن 
طريق ارتفاع معدل التعرض 
لودائع الش����ركات النفطية أو 
املرتبطة باحلكومة، أو بشكل 
غير مباشر من خال انخفاض 
االستثمارات والنمو االقتصادي، 
ما قد يؤثر على مؤشرات جودة 

األصول وربحية البنوك.
وذك����ر التقرير الذي صدر 
مؤخ����را حتت عن����وان »كيف 
س����يؤثر انخف����اض أس����عار 
البلدان  النفط عل����ى بن����وك 
انه على  املصدرة للنف����ط؟«، 
الرغ����م من انخفاض أس����عار 
النف����ط إال ان����ه ال يتوقع ان 

منى الدغيمي 

شهدت الفنادق في الكويت 
الغرف  إي���رادات  تراجعا في 
املتوافرة بنسبة 18.5% لتبلغ 
نح���و 127.42 دوالرا للغرفة 
خال ش���هر يناير، حيث ان 
الغالبية العظمى من الفنادق 
خفضت من أسعارها للحفاظ 

على حصتها السوقية.
جاء ذلك في تقرير حديث 
ل� »HOTSTATS« املتخصصة 
في سوق الضيافة في منطقة 
الذي تناول  الشرق األوسط، 
قط���اع الفنادق في 5 دول من 
دول منطقة الشرق األوسط.

التقرير أن متوسط  وقال 
املتوافرة سجل  الغرفة  سعر 
انخفاضا بنسبة 19.7% لتصل 
إل���ى 242.35 دوالرا، في حني 
ارتفع معدل اإلش���غال بشكل 
هامشي بنس���بة 0.7% نقطة 
مئوية ليسجل نسبة %52.6. 
فيما انعكس تراجع قطاع 
الس���فر التجاري سلبا خال 

بيانات شهر يناير لقطاع الفنادق في 5 دول من منطقة الشرق األوسط 

نوريل روبيني يتساءل: ملاذا يقبل املستثمرون بأسعار فائدة سلبية؟
مدحت فاخوري

تساءل أستاذ االقتصاد بجامعة نيويورك نوريل روبيني من 
خالل مقال على هامش املنتدى االقتصادي العاملي عن مدى صحة 

حتقيق أسعار الفائدة السلبية للنمو، وقد طرح نوريل بعض 
العوامل التي قد جتيب عن هذا التساؤل.

وقال ان االقتصاد العاملي يشهد تزايدا في السياسات النقدية 
غير التقليدية خالل السنوات الست املاضية، فقد تبنت البنوك 

املركزية تنفيذ السياسات غير التقليدية مثل وضع سعر الفائدة 
قرابة الصفر، التيسير الكمي، والتدخل غير احملدود في حتديد 
أسعار الصرف، والكثير من السياسات النقدية غير التقليدية، 

ولكن اآلن هناك أداة من أكثر السياسات غير التقليدية أال وهي 
الفائدة االسمية السلبية.

فهذه املعدالت تسود حاليا في منطقة اليورو، سويسرا، الدمنارك، 
والسويد، كما انها ليست معدالت على املدى القصير فحسب 

فهي اآلن سلبية من حيث القيمة االسمية: فحوالي نحو 3 
تريليونات دوالر من األصول في أوروبا واليابان ستستحق 

خالل عشر سنوات مبعدالت فائدة سلبية.
فللوهلة األولى يبدو هذا سخيفا، فلماذا يريد اي شخص ان 

يقرض املال مقابل عائد سالب فيما ميكنه ببساطة االبقاء على 
املال وعلى األقل لن يفقد منه في ظل هذه القيمة االسمية 

السالبة؟
في الواقع يقبل املستثمرون العوائد السلبية منذ زمن طويل. 

فعندما تقوم بحفظ أموالك في حسابك البنكي سواء التوفير أو 
اجلاري فانك تقبل ذلك بفائدة عند الصفر - كما يفعل معظم 

الناس في االقتصادات املتقدمة - ففي الواقع فان العائد احلقيقي 
لهذه األموال في تلك احلسابات  عائد سلبي )حيث ان القيمة 
االسمية عند الصفر هي العائد ناقص التضخم(: فاألرصدة 

النقدية بعد حفظها في احد هذه احلسابات من اآلن ستشتري 
كمية أقل من السلع التي ميكن لنفس األرصدة شراؤها اليوم، 

ذلك إلى جانب بعض الرسوم التي تفرضها العديد من البنوك على 
هذه احلسابات، فالواقع فإن العوائد االسمية هي سلبية بالفعل 

قبل ان تطبق البنوك املركزية أسعار الفائدة االسمية السلبية.
وبعبارة أخرى، فان أسعار الفائدة االسمية السلبية هي مجرد 
جعل العائد أكثر سلبية مما كان عليه من قبل. وغالبا ما يقبلها 

املستثمرون لتوفير الراحة بالنسبة ألرصدتهم النقدية، لذلك 
فانه ال معنى بأنه يوجد شيء جديد حول أسعار الفائدة االسمية 

السلبية.
وعالوة على ذلك ففي حال ما استحكم االنكماش في منطقة 

اليورو وأجزاء أخرى من العالم فإن العائد االسمي السلبي قد 
يصحبه عائد حقيقي إيجابي، كما كان في اليابان على مدى 
السنوات الـ 20 املاضية، بسبب االنكماش املستمر وأسعار 

الفائدة القريبة من الصفر على العديد من األصول.
فمازال هناك من يفكر في انه من املنطقي أن يحتفظ بأمواله 

في صورة نقدية مباشرة، بدال من استثمارها في احد األصول 

ذات العائد السلبي. ولكن االحتفاظ باألموال نقدا ميكن أن يكون 
خطرا كما في حال املدخرين اليونانيني حال قلقهم بشأن سالمة 

الودائع في املصارف اليونانية، إذ باتوا يخبئونها في حشو 
مراتب فراشهم واجلدران مما أدى إلى ارتفاع عمليات السطو 

املسلح على املنازل بشكل حاد، كذلك التهمت القروض بعض هذه 
النقود املخبأة، مما يجعل من املنطقي قبول العوائد السلبية.

لكن ملاذا يقبل املستثمرون تلك العوائد االسمية السلبية ملدة ثالث 
أو خمس أو حتى عشر سنوات؟ ففي سويسرا والدمنارك يسعى 

املستثمرون الى التعرض لتغيرات العمالت التي من املتوقع أن 
تشهد حتسنا من حيث القيمة االسمية، فلو كان لديك أصول 

نقدية بعملة الفرنك السويسري بعائد اسمي سلبي قبل ان يعلن 
البنك املركزي السويسري عن تخليه عن ربط عملته باليورو في 

منتصف يناير املاضي فقد كان بإمكانك حتقيق عائد بلغ معدله 
20% بني عشية وضحاها. في الواقع فان العوائد االسمية السلبية 

هو ثمن قليل مقابل احلصول على أرباح رأسمالية كبيرة.

»كمفيك« تخسر مليون دينار في 2014

»أعيان« تربح 9.7 ماليني دينار

حكم يلزم »منشآت« بسداد
22.5 مليون دوالر لـ »االستثمارات«

قالت شركة »االستثمارات الوطنية«: إن احملكمة قبلت 
االس���تئناف الذي قدمته ضد شركة منشآت العقارية 
في القضية التي تخص مشروع برج القبلة A باملدينة 
املنورة. وأوضحت الشركة في بيانها املنشور على موقع 
البورصة أن احملكمة ألزمت شركة منشآت بدفع مبلغ 
قيمتة 22.5 ملي���ون دوالر، باإلضافة إلى 2000 دينار 
أتعاب احملاماة، وذلك بس���بب إخال »منشآت« تنفيذ 
بند من بنود عقد املشروع. وأشارت »االستثمارات« في 
بيانها الى أن التأثير اإليجابي لهذا احلكم على نتائجها 
املالية ال ميكن حتديده في الوقت احلالي ولن يظهر إال 
بعد متام إجراءات تنفيذ احلكم. وأشارت إلى أن مبلغ 
االستثمار املباشر لشركة االستثمارات الوطنية في هذا 
املشروع يبلغ 13.9 مليون دوالر، والباقي مسجل لصالح 

حساب عماء � شركة االستثمارات الوطنية.

قالت ش���ركة الكويت والشرق األوسط لاستثمار 
املال���ي )كمفيك( انها حققت صافي خس���ارة في 2014 
بلغت 1.09 مليون دينار مقابل صافي ربح بحوالي 1.16 

مليون دينار، بتراجع يقدر بحوالي %194.
وذكرت الش���ركة في بيان نشر على البورصة بان 
خس���ائرها في الربع الرابع من 2014 ارتفعت إلى 1.10 
مليون دينار مقابل أرباح بنحو 38.40 ألف دينار في 
الربع املماثل من عام 2013. وأوصى مجلس إدارة الشركة 

بعدم توزيع أرباح عن العام املاضي.

قالت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار انها حققت 
صافي ربح بلغ 9.75 مايني دينار في 2014 مقابل صافي 

ربح بحوالي 19.26 مليون دينار في 2013.
وذكرت الشركة في بيان نشر على البورصة أمس، 
ان أرباح الش���ركة في الربع الرابع من 2014 تراجعت 
إلى 200.66 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 13.97 مليون 

دينار في الربع املماثل من عام 2013.
وأوضحت الشركة أن التراجع في األرباح يعود إلى 
االنخفاض في إيرادات االستثمار بالعام املاضي والتي 
بلغت 6 مايني دينار م���ن عمليات بيع وبدل لبعض 
االستثمارات العقارية. وأوصى مجلس إدارة الشركة 

بعدم توزيع أرباح عن العام املاضي.

اإلمارات تطرح ورقتني نقديتني 
لذوي اإلعاقة البصرية

أعلن مصرف اإلمارات املركزي طرح ورقتني نقديتني 
م���ن فئة ال�50 وال��100 درهم معاد طباعتهما ومضاف 
إليهما عامات ملسية لذوي اإلعاقة البصرية على وجه 

الورقتني.
وتتضمن الورقتان النقديتان عامات ملسية لتسهيل 
معرفة قيم���ة العملة الورقية من قب���ل ذوي اإلعاقة 
البصرية محفورة بطريقة النقش الغائر وتتألف هذه 
اخلاصي���ة في الورقة النقدية من فئة ال�100 درهم من 
خطني أفقيني يتمركزان عل���ى حافة املنتصف األمين 
واأليس���ر من الورقة متباعدين مبسافة واضحة عن 
بعضهما البعض. أما فئة ال�50 درهما فإنها تتألف من 
أربع���ة خطوط أفقية متج���اورة على حافة املنتصف 

األمين واأليسر من الورقة. 
وقد مت استبدال احلبر الفضي الامع احمليط بشعار 
الدولة بحبر متغير األلوان في النصف األعلى من الوجه 
األمامي للورقة النقدية لفئة ال�50 درهما. أما التصميم 
بش���كل عام واملواصفات األخرى للورقتني النقديتني 
فإنها مش���ابهة ملا هو موجود في الورقتني النقديتني 
املتداولتني حاليا. وس���يتم صرف الورقتني النقديتني 
للبنوك وفقا لإلجراءات املتبعة لدى املصرف املركزي 
بشأن عمليات الس���حب واإليداع النقدي. ومتثل هذه 
اخلطوة األولية أحد مساعي املصرف إلى متكني ذوي 
اإلعاقة البصرية من الوصول إلى اخلدمات املصرفية 

كل أسوة بغيرهم من املتعاملني.


