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في عرض «فوركس دوت كوم» التحليلي حول الترابطات بني األسواق والعمالت

بريان دوالن :ضعف الدوالر يبقي التوقعات
حول االقتصاد األميركي ضعيفة وغير مستقرة
| كتبت كارولين أسمر |
رأى الرئيس التحليلي للعمالت
ف� ��ي «ف � ��ورك � ��س دوت ك � � ��وم» ب ��ري ��ان
دوالن أن التوقعات ح��ول االقتصاد
االم � �ي� ��رك� ��ي ت� �ب� �ق ��ى ض �ع �ي �ف��ة وغ �ي��ر
مستقرة مع انخفاض أسعار الدوالر
وال� �ف ��ائ ��دة ب �م �س �ت��وي��ات �ه��ا ال �ح��ال �ي��ة،
م�ع�ت�ب�رًا أن ال��رب��ع االخ �ي��ر م��ن ال�ع��ام
الحالي هو ربع مفصلي واالقتصاد
االم �ي��رك��ي مقبل ع�ل��ى ق� ��رارات مهمة
وحساسة جدًا في نوفمبر املقبل مع
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ص�ف�ي��ة للكونغرس
االميركي.
م�ض�ي�ف��ًا ان ل �ج��وء ال� ��دول ال�ك�ب��رى
ال ��ى خ�ف��ض ع�م��الت�ه��ا ل�ت�ع��زي��ز نسب
ص � ��ادرات� � �ه � ��ا ،ف� ��ي وق� � ��ت واح � � ��د أم ��ر
مستحيل ألن ال�ع�م��الت مرتبطة مع
بعضها البعض وخفض واح��دة قد
ي ��ؤدي ال ��ى ارت �ف��اع أخ ��رى ب��امل�ق��اب��ل،
م �ش �ي �رًا ال � ��ى أن ان� �خ� �ف ��اض أس �ع ��ار
ال �ف��ائ��دة االم �ي��رك �ي��ة ال ��ى م�س�ت��وي��ات
قاربت الصفر حولت الدوالر الى أداة
تمويلية بامتياز وهو يبقى بالرغم
م ��ن ك ��ل ش� ��يء ال �ع �م �ل��ة االك� �ث ��ر آم��ان��ًا
خ��الل االض �ط��راب��ات ال�ك�ب��رى وتبقى
سندات الخزينة االميركية الوجهة
النهائية خالل االوقات الصعبة.
ك��الم دوالن ج��اء ف��ي ال�ل�ق��اء ال��ذي
ج�م�ع��ه ب�ب�ع��ض وس��ائ��ل االع � ��الم في
ال� �ك ��وي ��ت أول م� ��ن أم � ��س ف� ��ي ف �ن��دق
«ج� ��ي دب �ل �ي��و م� ��اري� ��وت» وق � ��دم ف�ي��ه
عرضًا حول الترابطات بني االسواق
وأس ��واق ال�ع�م��الت االجنبية .وال��ذي
رك� ��ز ف �ي��ه ع �ل��ى ان ت� � ��داول ال �ع �م��الت
ب ��االج � �م ��ال ي� �ن �ط ��وي ع �ل ��ى م �خ��اط��ر
ك �ب �ي��رة وه� ��و غ �ي��ر م �ن��اس��ب لجميع
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ،ك�م��ا أن ال�ن�ت��ائ��ج التي
ت� �ص ��در ف� ��ي ف � �ت� ��رات س ��اب �ق ��ة ل�ي�س��ت
م ��ؤش� �رًا ب ��ال� �ض ��رورة ع �ل��ى ال �ن �ت��ائ��ج
املستقبلية.
وش � ��رح دوالن م �ب��دأ ال �ت��راب �ط��ات
وف � �ق� ��ًا مل � �ع ��ادل ��ة  ،101وه� � ��ي درج � ��ة
ال �ت��داخ��ل ب��ني ال�ت�غ�ي�ي��رات ف��ي اث�ن��ني
م� ��ن االص � � � ��ول وم� �ن� �ه ��ا ع� �ل ��ى س�ب�ي��ل
املثال العالقة بني النفط والدوالر أو
الذهب واليورو ،وهو معدل يتراوح
بني  1+و ،1-فااليجابي يعني تحرك
االص� � � ��ول س ��وي ��ة وال� �س� �ل� �ب ��ي ي�ع�ن��ي
تحركها عكسيًا .وكلما ازداد العدد
واقترب من  1+كلما ازداد الترابط.
وتابع دوالن بشرح أسباب وجود
ً
ه� ��ذه ال� �ت ��راب� �ط ��ات ،ق ��ائ ��ال ان �ه ��ا غ�ي��ر
م��وج��ودة بشكل دائ��م وه��ي مرتبطة
ب��ال�ع��الق��ات االق�ت�ص��ادي��ة األس��اس�ي��ة،
وبالظروف أو البيئة املحيطة للمدى
ال�ق�ص�ي��ر ك� �ق ��رارات ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة
واالح �ت �ي��اط��ي ال �ف �ي��درال��ي االم�ي��رك��ي
كما انها مرتبطة أخيرًا بالتحركات
وال�ق��رارات التي يتخذها املتداولون
واملستثمرون عمومًا.
وعدد دوالن أهم النقاط الرئيسية
ً
ف��ي م��وض��وع ال�ت��راب�ط��ات ،ق��ائ��ال بأن
ال �ت��راب��ط ل�ي��س ع��الق��ة سببية وان�م��ا
احصائية وهي تأتي نتيجة عمليات
ح�س��اب�ي��ة ري��اض �ي��ة وم ��ن ال �ض��روري
تحديد االص��ول الرابحة والخاسرة

اقتصاد

حوار

«رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أرسل لنا خطابا بشأن عدم صالحية األرض للزراعة»

التالوي لـ «الراي»« :املصرية  -الكويتية للتنمية» أبلغت الحكومة
استعدادها لدفع  5.2مليار جنيه لتحويل أرض «العياط»
| القاهرة  -من عال بدوي وأحمد خليل |

أكــد رئيس مجلس إدارة الشركة املصرية  -الكويتية للتنمية واالستثمار الدكتور
فاروق التاوي أن الشركة أبلغت الحكومة املصرية استعدادها لدفع فروق تقييم األرض
في مشروع العياط « 45كيلو مترا جنوب القاهرة» لتحويله من االستثمار الزراعي إلى
االستثمار العمراني تبلغ نحو  5.2مليار جنيه مصري ،وقال إن ما يتردد بشأن وجود
دوالن متحدثًا في العرض التحليلي لـ «فوركس دوت كوم»

(تصوير مرهف حورية)

• الربع األخير من العام الحالي هو ربع مفصلي...
واالقتصاد األميركي مقبل على قرارات مهمة
وحساسة جدًا في نوفمبر
ف�ي�ه��ا .ف��ي ح��ني أن االص ��ول ال�ف��ردي��ة
تستجيب بشكل فردي ومنها النفط
ً
م�ث��ال ال ��ذي يمكن أن يشهد ارت�ف��اع��ًا
أو ان �خ �ف��اض��ًا ل �س �ع��ره ال �ع ��امل ��ي ف��ي
ب�ع��ض ال �ح ��االت ب�م�ع��زل ع��ن أس�ع��ار
الدوالر والذهب ،بالرغم من االرتباط
التاريخي املعروف بينهما .مضيفًا
في النهاية أن أهم نقطة في موضوع
ال �ت��راب �ط��ات ه��ي أن �ه��ا ت�ن�ه��ار بشكل
متكررعلى امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر ،وليست
ثابتة دائمًا.
وعرض دوالن للترابطات ولعالقة
العمالت الرئيسية مع أسعار السهم
وال�ف��وائ��د وم��ؤش��ر أس�ع��ار املستهلك
باالضافة الى أسعار النفط والذهب
خ � ��الل ال � �ع� ��ام امل � ��اض � ��ي ،وق � ��د الح ��ظ
ترابطًا سلبيًا طيلة الفترة املاضية
ب ��ني س �ع��ر ال � � ��دوالر وأس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
ب �س �ب��ب ع� ��دة ع ��وام ��ل م �ن �ه��ا م�ش�ك�ل��ة
ت �س��رب ال�ب�ق�ع��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة ف��ي خليج
امل �ك �س �ي��ك ،أو ق� � ��رارات م�ن�ظ�م��ة أوب ��ك
وغ � �ي� ��ره� ��ا ،م� �ن ��وه ��ًا ال� � ��ى أن ال �ن �ف��ط
ه ��و اك� �ث ��ر االص � � ��ول ال �ع��امل �ي��ة ت��أث �رًا
ب � ��االح � ��داث ال� �ك� �ب ��رى س � � ��واء اك ��ان ��ت
اق�ت�ص��ادي��ة أو ج��وي��ة كالفيضانات
وال� � � � ��زالزل وال � �ب ��راك ��ني أو أي ح��دث
كبير له تأثيرات اقليمية أو عاملية.
وه ��ي أم ��ور ق��د ت��ؤث��ر ب�س�ه��ول��ة على
ارتفاع سعره او انخفاضه .متحدثًا
ع��ن ع��الق��ة ال � ��دوالر ب��ال��ذه��ب وال �ت��ي
حكمتها ال�ت��راب�ط��ات السلبية طيلة
العام املاضي ايضًا بسبب انخفاض
ال� � � ��دوالر ال� � ��ذي دف � ��ع ب��امل�س�ت �ث �م��ري��ن
ل �ش��راء ال��ذه��ب م�م��ا أدى ال��ى ارت�ف��اع
سعره.
وش��رح دوالن أص��ول الترابطات،
ومنها ال ��دوالر االم�ي��رك��ي الضعيف
ب�س�ب��ب اق� �ت ��راب أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة من
ال� �ص� �ف ��ر وخ � �ط ��ة ال �ت �س �ه �ي��ل ال �ك �م��ي
ال�ث��ان�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة ح��ال�ي��ًا ،وان�ت�ع��اش
ال�س��وق ال��ذي ي�ع��زز امل�ي��ل نحو مزيد
م ��ن امل� �خ ��اط ��رة ،اس� �ت� �خ ��دام ال� � ��دوالر
ك�ع�م�ل��ة ت �م��وي��ل ،وال �ع �ج��ز ال �ت �ج��اري

واخ� � � �ت � � ��الل ال� � � �ت � � ��وازن � � ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة
واس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ال �ت �ح��وط م��ن قبل
املستثمرين ،باالضافة الى استفادة
ال�ش��رك��ات االم�ي��رك�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة عامليًا
من ضعف الدوالر.
وأض � � � ��اف دوالن ان م � ��ن أص � ��ول
ال �ت��راب��ط أي �ض��ًا م ��ا ه ��و ع �ل��ى ع��الق��ة
ب ��ال � �ن � �ف ��ط وال� � �ع� � �م � ��الت االج � �ن � �ب � �ي ��ة،
فتسعير ال�ن�ف��ط ب��ال��دوالر االم�ي��رك��ي
خ �ل��ق ق ��وة ش��رائ �ي��ة ل ��دى امل �ص��دري��ن
م��ن دول الخليج ،على سبيل املثال
م� ��ا س ��اه ��م ب ��رف ��ع ن �س �ب��ة واردات � �ه� ��م
م ��ن أوروب� � ��ا وآس �ي ��ا وع� ��زز ب��ال�ت��ال��ي
ال �ع �م��الت امل �ح �ل �ي��ة ك ��ال� �ي ��ورو وال ��ني
وغ�ي��ره��ا .ك�م��ا أن ض�ع��ف ال ��دوالر قد
ي��ؤدي ال��ى زي��ادة الطلب على النفط
خ ��ارج ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م�م��ا يعزز
م �ب �ي �ع ��ات امل � �ص� ��دري� ��ن أي � �ض ��ًا وال� ��ى
التحول في تخصيص االحتياطيات
باتجاه أصول الطاقة.
أم � ��ا ب� �خ� �ص ��وص ت� ��راب� ��ط ال �س �ل��ع
والدوالر ،شرح دوالن أنه كما النفط
ف ��ان ض �ع��ف ال� � ��دوالر ي�ج�ع��ل ال�س�ل��ع
أرخ � ��ص خ � ��ارج ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
وال � � � � ��ى ال� � �ت� � �ح � ��ول ف � � ��ي ت �خ �ص �ي��ص
االحتياطيات باتجاه السلع أيضًا.
ف � � ��ي ح � � ��ني ي � �ص � �ب ��ح امل� �س� �ت� �ث� �م ��رون
الباحثون عن عوائد أكثر نشاطًا في
ت ��داول السلع مما ي��ؤدي ال��ى تزايد
ع �م��الت م�ن�ت�ج��ي ال �س �ل��ع االس��اس �ي��ة
بحسب التدفقات.
وع � � ��ن أرت � � �ف� � ��اع أس� � �ع � ��ار ال� ��ذه� ��ب،
رأى دوالن أن� ��ه ي �ن �ظ��ر ال� ��ى ال��ذه��ب
ع �ل��ى أن� ��ه ع �م �ل��ة ب��دي �ل��ة م ��ا أدى ال��ى
ارت � �ف� ��اع اس � �ع� ��اره ح��ال �ي��ًا ب��اع �ت �ب��اره
م��الذًا آم�ن��ًا ل��أص��ول ف��ي ف�ت��رات عدم
االستقرار .وقد لجأت بعض البنوك
املركزية في أوقات االزمة الى تعزيز
احتياطاتها من الذهب واالستفادة
م��ن اس �ع��ار ال �ف��وائ��د امل�ن�خ�ف�ض��ة في
ت�ك�ل�ف��ة اق�ت�ن��ائ�ه��ا ل �ه��ذا ال��ذه��ب ال��ذي
ي ��راه ال �ك �ث �ي��رون ك� ��أداة ل�ل�ت�ح��وط من
التضخم.

• مــاهــي حـقـيـقــة ال ـخــاف بينكم
وبــن الـحـكــومــة املـصــريــة حــول أرض
العياط؟
 الشركة اشترت من الحكومةاملصرية  26أل��ف ف��دان في العياط
«ج�ن��وب ال�ق��اه��رة» وف�ق��ا للقوانني
امل � � �ص� � ��ري� � ��ة ول � � �ي� � ��س ع � � ��ن ط� ��ري� ��ق
ال �ت �خ �ص �ي ��ص ،وذل � � ��ك ب � �ن ��اء ع�ل��ى
م��واف �ق��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل�ص��ري
وجهات الدولة املختلفة من وزارة
ال � ��ري ووزارة ال� ��زراع� ��ة وال� �ق ��وات
امل�س�ل�ح��ة واآلث � ��ار -وف�ق��ا ل�ل�ق��رارات
ال��وزاري��ة املنظمة في ذل��ك الوقت -
بسعر األرض في ذل��ك الوقت 200
جنيه للفدان ،ووفقا لبنود العقد
وزارة ال��ري عليها أن تمد األرض
ب��امل �ي��اه ل��الس �ت �ف��ادة م��ن األراض� ��ي
بعد مشروع هويس العياط ،وهذا
سيعطي جميع األراضي املجاورة
ألرض ال� � �ع� � �ي � ��اط ال � � � �ق � � ��درة ع �ل��ى
ت��وص �ي��ل امل� �ي ��اه ،ك �م��ا دخ �ل��ت ه��ذه
األرض حيز ال��دول��ة لالستصالح
واالس �ت��زراع ،ولكي تشجع الدولة
امل �س �ت �ث �م��ري��ن امل �ص��ري��ني وال �ع��رب
على االستثمار في مصر أصدرت
الحكومة املصرية قرارا بأن تعامل
ه��ذه ال�ش��رك��ة ع�ل��ى وج��ه التحديد
وامل �س �ت �ث �م ��ري ��ن ال � �ع� ��رب م �ع��ام �ل��ة
امل� � �ص � ��ري � ��ني ،ك � �م� ��ا ص � � ��در ال� � �ق � ��رار
ال �ع��ام  2004ب�ت�خ�ص�ي��ص األرض
ل��الس�ت�ث�م��ار ال ��زراع ��ي وف �ق��ا ل�ق��رار
رئيس الوزراء.
• مــا أهــم بـنــود الـعـقــد امل ـبــرم بن
الشركة والحكومة املصرية؟
ت �ش �م ��ل أه � ��م ب� �ن ��ود ال �ع �ق ��د أني �ت ��م س � � ��داد  25ف� ��ي امل� �ئ ��ة ك �م �ق��دم
ث�م��ن وال �ب��اق��ي ع�ل��ى أق �س��اط مل��دة 5
س �ن��وات ب �ف��ائ��دة  7ف��ي امل �ئ��ة ،وف��ي
حالة عدم الوفاء يتم فرض غرامة
ع�ل��ى ال�ش��رك��ة بنسبة  14ف��ي املئة
ع �ل��ى األق � �س� ��اط امل �ت �ب �ق �ي��ة ل �ل �س��داد
وف �ق��ا ل�ل�ع�ق��د امل �ب��رم ب��ني ال�ط��رف��ني،
ب�ي�ن�م��ا ي�ت�ض�م��ن ال �ب �ن��د ال �ث��ال��ث أن
يتم البيع بسعر  200جنيه للفدان،
ف �ت �ك��ون ج�م�ل��ة ب �ي��ع األراض� � ��ي 5.2
م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه ،وت��م ب��ال�ف�ع��ل س��داد
م� �ل� �ي ��ون و 33أل� � ��ف ج� �ن� �ي ��ه ،ق�ي�م��ة
ق �س��ط األراض� � � ��ي  943أل� �ف ��ا و800
ج �ن �ي��ه ع �ل��ى « »5س � �ن ��وات .ب�ي�ن�م��ا
ي�ت�ض�م��ن ال �ب �ن��د ال ��راب ��ع أن ت�ل�ت��زم
الشركة بتنفيذ البنية األساسية
وج� �م� �ي ��ع األس� ��اس � �ي� ��ات ال �خ��اص��ة
ل � �ل � �ق � �ي� ��ام ب � ��اس� � �ت� � �ص � ��الح األرض
وتقسيم األرض إلى وحدات قابلة
لالستثمار ال��زراع��ي ،كما ال يجوز
للطرف الثاني أن يقوم بالتصرف
ل� ��أراض� ��ي ل �ل �غ �ي��ر إال ب �ع��د س ��داد
األق � �س � ��اط واالن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ج�م�ي��ع
األع� �م ��ال ال �خ��اص��ة ب��االس �ت �ص��الح
ع �ل��ى أن ت�ت�ع�ه��د ال �ش��رك��ة ب��ال�ق�ي��ام
بجميع عمليات االستصالح بعد
االن �ت �ه ��اء م ��ن ق �ي��ام ال� �ط ��رف األول
بتوصيل املياه إلى األرض ،ويعتبر
ال �ع �ق��د م �ف �س��وخ��ا ف ��ي ح ��ال ��ة ع��دم
االل �ت ��زام ب��ال �ش��روط .ك�م��ا يتضمن
ال �ب �ن��د ال �س��اب��ع أال ت �ق ��وم ال �ش��رك��ة
ب �ب �ي ��ع األرض إال ف � ��ي امل � �ج� ��االت
امل�خ�ص�ص��ة م��ن أج �ل��ه ،للمحافظة
ع�ل��ى م��ا ق��د ي��وج��د ف��ي األرض من
محاجر وث ��روات تعدينية وت��راث
ت� ��اري � �خ� ��ي .ك� �م ��ا ي �ت �ض �م��ن ال �ب �ن��د
ال�ث��ام��ن أن ت�ق��وم ال�ش��رك��ة بمعاينة
األرض والحصول عليها بحالتها
وب�م�ج��رد ال�ح�ص��ول عليها أصبح
م �س ��ؤوال ع�ن�ه��ا م �س��ؤول �ي��ة ك��ام�ل��ة
دون أي تعديات من الغير ،وعلى
ال �ط��رف��ني أن ي �ق �ب��ال أي ت �ع��دي��الت
يجريها مجلس ال��دول��ة ع�ل��ى ه��ذا
العقد.
• إذًا أين املشكلة بعد كل هذا؟
 ك ��ان ��ت األم � � ��ور ت �س �ي��ر ب�ش�ك��لط�ب�ي�ع��ي ل �ك��ن م ��ن ال �ع ��ام امل��اض��ي،

ج � � ��اءت آخ� � ��ر ت �ع �ل �ي �م��ات ت�ل�ق�ت�ه��ا
ال �ش ��رك ��ة م ��ن ال �ح �ك��وم��ة امل �ص��ري��ة
ح��ول مشروع أرض «العياط» من
خالل وزير الزراعة مباشرة ،حيث
أفادت بأن وزارة الري لن تستطيع
ت��وف�ي��ر ح�ص��ة امل �ي��اه ال��الزم��ة ل��ري
هذه األرض الستصالحها زراعيا،
وأن �ه ��ا ق��ام��ت ب�م�خ��اط�ب��ة ال�ش��رك��ة
ب��أن�ه��ا ح��ول��ت م�ل��ف امل �ش��روع إل��ى
وزارة اإلس� �ك ��ان ل ��دراس ��ة ت�ح��وي��ل
ن � �ش ��اط األرض م� ��ن زراع � � � ��ي إل ��ى
س� �ك� �ن ��ي ،وع � �ل� ��ى ال � �ش ��رك ��ة إع� � ��داد
ال � � ��دراس � � ��ات ال � ��الزم � ��ة ل �ل �م �ش��روع
ال �س �ك �ن��ي امل� �ق� �ت ��رح إن � �ش� ��اؤه ع�ل��ى
أرض «العياط» .وقمنا على الفور
بإعداد الدراسات الالزمة ملشروع
مدينة سكنية متكاملة بالعياط،
م ��ؤك ��دا م��واف �ق��ة ه�ي�ئ��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط
العمراني على ال��دراس��ات املقدمة
من الشركة ،وحتى اآلن في انتظار
إفادة وزارة اإلسكان لنا بالبدء في
تنفيذ املشروع السكني.
ك� �م ��ا أن ال � �ش� ��رك� ��ة ف � ��ي ج �م �ي��ع
األح � � � � ��وال م �س �ت �ع ��دة ل �ت �ن �ف �ي��ذ أي
مشروع توافق عليه الدولة ،سواء
زراع �ي ��ا أو س�ك�ن�ي��ا ،م��وض �ح��ا أن��ه
عندما كان األمر يسير في البداية
على تنفيذ م�ش��روع زراع��ي كانت
ال�ش��رك��ة م�س�ت�ع��دة ل�ع�م��ل محطات
رفع املياه الصناعية وغيرها على
نفقتها ،بشرط أن توفر الحكومة
ل �ه��ا امل� �ي ��اه ال ��الزم ��ة ل� ��ري األرض،
باإلضافة الستعداد الشركة أيضا
ل ��دف ��ع أي ف� � ��روق م��ال �ي��ة ف ��ي ث�م��ن
األرض ف��ي ح��ال��ة تنفيذ امل�ش��روع
السكني.
• مـ ـ ــا ح ـ ـجـ ــم الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـت ــي

خسرتها الشركة في إعداد الدراسات
الخاصة باالستصاح الزراعي؟
 ال �ش��رك��ة أن�ف�ق��ت م��ا ي �ق��رب منن �ص ��ف م �ل �ي ��ار ج �ن �ي��ه ح �ت ��ى اآلن
ل�ل�ت��وج��ه ن �ح��و ال �ن �ش��اط ال ��زراع ��ي،
واألرض م� � � ��زروع� � � ��ة اآلن ع �ل��ى
م ��ا ي� �ق ��رب م ��ن « »5-3آالف ف ��دان
ب�م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اص �ي��ل ،وت� ��م عمل
م�ح�ط��ة إن �ت��اج ح �ي��وان��ي ت��رع��ى ما
ي �ق��رب م ��ن  3000رأس ح �ي��وان��ي،
كما ت��م عمل محطة ميكنة كاملة
لجميع امل�ع��دات ،كما تم عمل مقر
للشركة هناك للموظفني ،وهناك
م��وظ�ف��ون وع �م��ال يحصلون على
رواتب بال عائد.
• م ـ ــازال ـ ــت ه ـ ـنـ ــاك م ـش ـك ـلــة فــي
توصيل املياه إلى األرض ،كيف سيتم
حل هذه املشكلة؟
 أرس�ل�ن��ا إل��ى وزي ��ر ال ��ري لكينقوم بإبالغه بعدم وص��ول املياه
إلى األرض الستكمال االستصالح
ال��زراع��ي ،وت��م ت��وص�ي��ل امل �ي��اه إل��ى
بعض األراض��ي ،ولكن بعد القرار
ب �ع��دم ص��الح �ي��ة األرض ل�ل�ن�ش��اط
الزراعي تم قطع املياه عن األرض.
• ملـ ـ ــاذا ت ـ ــرى م ــن وجـ ـه ــة ن ـظــرك
األسباب الحقيقية وراء هجوم بعض
نــواب الـبــرملــان املـصــري على الشركة
على الرغم من التزامها باملوافقة على
دفع مقابل لتغيير نشاط الشركة؟
 ه � � � ��ذا ال � � �ه � � �ج � ��وم ال أس � � ��اسل� ��ه م� ��ن ال � ��واق � ��ع ،وك � � ��ان ل�ت�ح�ق�ي��ق
م� �ص ��ال ��ح م �ع �ي �ن��ة خ� �ص ��وص ��ا أن
ال �ش��رك��ة أض� ��رت ب�م�ص��ال��ح بعض
األشخاص الذين يضعون أيديهم
ع�ل��ى األرض ب�ش�ك��ل غ�ي��ر ق��ان��ون��ي
عن طريق وضع اليد ،وتم دفع ما
يقرب من  12مليون جنيه إلخالء
األشخاص املتعدين على األرض،
ك �م��ا أع� �ط ��ت ال �ش ��رك ��ة ص��الح �ي��ات
ب � �ت � �خ � �ص � �ي� ��ص م � � �س � � ��اح � � ��ات ألي
م�ش��اري��ع تفيد امل��واط�ن��ني ف��ي هذه
املنطقة.
• ما هي حقيقة الخاف مع وزارة
اإلسكان؟

عار تماما من الصحة.
خافات مع الحكومة املصرية ٍ
مشيرا ـ في حوار مع «الــراي» ـ إلى أن رئيس الــوزراء املصري الدكتور أحمد
نظيف أرسل لنا خطابا بشأن عدم صاحية األرض التي اشتريناها العام 2000
وتقدر مساحتها بنحو « »26ألــف فــدان الستخدامها في االستثمار الزراعي
وتحويلها إلى النشاط العمراني ،وكشف عن أن الشركة تسعى للقيد بالبورصة
املصرية بحلول نهاية الربع األول من العام املقبل .وفيما يلي نص الحوار:

• نسعى لقيد الشركة
بالبورصة املصرية
في الربع األول
من العام املقبل

الدكتور فاروق التاوي

 ت �ل �ق �ي �ن��ا خ �ط ��اب ��ا م� ��ن رئ �ي��سال � � ��وزراء امل �ص��ري ال��دك �ت��ور أح�م��د
نظيف حول عدم صالحية األرض
للنشاط الزراعي ،وأن هذه األرض
ال ت�ص�ل��ح إال ل�ل�ن�ش��اط ال�ع�م��ران��ي
وأنه سيتم دفع فرق من  5ماليني
و 200أل ��ف إل ��ى  5م �ل �ي��ارات و200
م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه ألن ه��ذا ي�ع��د دخ��ال
ل�ل��دول��ة ح�ت��ى ت�ت��م امل�ح��اف�ظ��ة على
األرض ،ف � �ض� ��ال ع� � ��ن امل� � �خ � ��اوف
م ��ن ت �ح��ول �ه��ا ب �ع��د ذل � ��ك إل � ��ى ف�ل��ل
ومنتجعات وفقا ألخبار كويتية.
• هــل ستقوم الـشــركــة بــدفــع هذا

الـفــرق كبديل لتغيير نـشــاط األرض
إلى عمراني؟
 تم الحصول على املوافقة منمجموعة املستثمرين املساهمني،
وس �ي �ت��م دف � ��ع ف� � ��روق ال �ث �م��ن ف��ور
االن�ت�ه��اء م��ن عملية التقييم التي
تقوم بها وزارة اإلسكان املصرية
في الوقت الحالي.
• ه ــل ه ـنــاك ض ـغــوط مــارسـتـهــا
ال ـح ـكــومــة املـ ـص ــري ــة ل ـل ـت ـحــول نـحــو
النشاط العمراني؟
 ب �ع��د ت �ق��ري��ر ال �ح �ك��وم��ة ب�ع��دمصالحية األرض للنشاط الزراعي
ت��م إب��الغ ال ��وزارات املعنية للقيام
ب �م �ن��ع امل� �ي ��اه ع ��ن األرض ووزارة
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وج � �م � �ي� ��ع ال � � � � � ��وزارات
املختصة لكي يتم إيقاف التعامل
مع الشركة لكي تقوم بتنفيذ قرار
التحويل.
• هــل انتهت وزارة اإلسـكــان من
عملية التقييم؟
 ل��م تنته وزارة اإلس�ك��ان حتىاآلن م ��ن ع �م �ل �ي��ة ت �ق �ي �ي��م األراض،
ون �ح��ن الن� ��زال ف��ي ان�ت�ظ��ار ان�ت�ه��اء
عملية التقييم.
• اعلنتم عن طرح  40في املئة من
رأسـمــال الشركة املصرية ـ الكويتية
لــاسـتـثـمــار والـتـنـمـيــة فــي الـبــورصــة
املـصــريــة ،متى تعتزمون تنفيذ هذه
الخطوة؟
 من املقرر طرح أسهم الشركةفي البورصة خالل الربع األول من
العام  2011وفقا لخطة مجموعة
املستثمرين ال��ذي��ن يساهمون في
هيكل ملكية الشركة.
• ما هي خطتكم نحو هذا التحول
وكـ ـي ــف س ـت ـس ـعــون إل ـ ــى اس ـت ـغــال
األرض في النشاط العقاري؟
 ال� �خ� �ط ��ة ت �ع �ت �م��د ب � �ن� ��اء ع�ل��ىالرسومات التي تم إع��داده��ا على
إن �ش��اء م��دي �ن��ة م�ت�ك��ام�ل��ة تتضمن
مدرسة ومطارا وإسكانا متنوعا
ب��ني امل�ت��وس��ط وال �ف��اخ��ر ،ك��ذل��ك تم
االن�ت�ه��اء م��ن ال��رس��وم��ات الخاصة
بالربط بجميع املناطق املحيطة
مثل  6أكتوبر وغيرها ،ومن املقرر
أن تستوعب ما يقرب من  300ألف
نسمة.

• ه ــل س ـت ـع ـت ـمــدون ف ــي ت ـمــويــل
خطتكم للتوجه نحو النشاط العقاري
على التمويل الذاتي من خال شركة
مينا الـقــابـضــة أم مــن خــال قــروض
من البنوك؟
 ال �ش��رك��ة ت�ع�ت�م��د ف ��ي ك ��ل ذل��كعلى تمويلها الذاتي من مجموعة
امل�س��اه�م��ني امل��ال�ك��ني ل�ل�ش��رك��ة دون
االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى أي اق � �ت� ��راض م��ن
البنوك.
•م ــاه ــو ه ـي ـكــل م ـل ـك ـيــة ال ـشــركــة
وحصة «مينا القابضة» فيها؟
 ي �ت��وزع هيكل ملكية الشركةما بني مستثمرين أفراد مصريني
وش� � ��رك� � ��ات م � �ص ��ري ��ة ب ��اإلض ��اف ��ة
إل ��ى م�س�ت�ث�م��ري��ن ك��وي�ت�ي��ني أف ��راد
وش � � ��رك � � ��ات م� �ن� �ه ��ا ش � ��رك � ��ة م �ي �ن��ا
ال� �ق ��اب� �ض ��ة ب �ن �س �ب��ة  29ف� ��ي امل �ئ��ة
ل �ل �ج��ان��ب امل� �ص ��ري و 71ف ��ي امل �ئ��ة
للجانب الكويتي.
• هل ترى أن االستثمار العقاري
ف ــي م ـصــر م ـجـ ٍـد وس ـي ـح ـقــق عــوائــد
إيجابية للشركة؟
 االس �ت �ث �م ��ار ال� �ع� �ق ��اري م �ج� ٍ�دول� �ك ��ن ف� ��ي ح � ��ال ع � ��دم وج � � ��ود أي
ع ��وائ ��ق ت �ع��رق �ل��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق ع��وائ��د
مناسبة.
• مل ــاذا كنتم تـسـعــون فــي الـبــدايــة
إلى التوجه نحو االستثمار الزراعي،
وم ــا هــي أه ــم املـحــاصـيــل ال ـتــي كنتم
ستزرعونها؟
 ألن ط �ب �ي �ع��ة األرض ف��رض��تعلينا أن ي�ت��م تخصيص األرض
مل � �ص � �ل � �ح� ��ة ال � � �ن � � �ش� � ��اط ال � � ��زراع � � ��ي
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا أراض ص� �ح ��راوي ��ة
ص��ال �ح��ة ل��الس �ت �ص��الح ال ��زراع ��ي،
وم� � � ��ن أه� � � ��م امل � �ح� ��اص � �ي� ��ل ال� �ق� �م ��ح
والبنجر والعنب.
•مـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـج ـ ــم امل ـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ــي
رصــدت ـهــا ال ـشــركــة لـتـمــويــل الـنـشــاط
ال ـع ـقــاري خ ــال الـفـتــرة املـقـبـلــة وفقا
الستراتيجيتكم؟
 امليزانية سيقوم املستثمرونب�ت�ح��دي��ده��ا وف�ق��ا لالستراتيجية
التي وضعوها.
• ما ردكم على االتهامات املوجهة
إليكم بإهدار املال العام؟
 الشركة ل��م تقم ب��إه��دار للمالال � � �ع � ��ام ،ح� �ي ��ث اش� � �ت � ��رت ال �ش ��رك ��ة
األراض��ي وفقا للقوانني املصرية،
وع �ن ��دم ��ا ص � ��در ال � �ق� ��رار ب�ت�ح��وي��ل
األراض � ��ي إل ��ى ال�ن �ش��اط ال�ع�م��ران��ي
امل �س �ت �ث �م��رون أب � ��دوا رغ �ب �ت �ه��م في
تنفيذ القرار.
• م ـ ــاه ـ ــي رؤي ـ ـ ـت ـ ــك ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد
املصري؟
 االق� � �ت� � �ص � ��اد امل � � �ص� � ��ري ق� ��ويوحقق نتائج إيجابية على م��دار
الفترة املاضية ونجح خالل الفترة
امل ��اض �ي ��ة ف ��ي اس �ت �ق �ط��اب رؤوس
أموال اجنبية وعربية.

• هل تسعون إلــى توسيع قاعدة
استثماراتكم والتوجه نحو عدد من
الدول العربية بجوار مصر؟ وما هي
أبرز الدول التي ستركزون عليها؟
م � �ص� ��ر ك� ��ان� ��ت أح� � ��د األه � � ��دافال��رئ�ي�س�ي��ة مل�ج�م��وع��ة املستثمرين
م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ،ل��ذل��ك ال نفكر
حاليا في سحب االستثمار منها
وال� �ت ��وج ��ه ن �ح��و أي دول أخ� ��رى،
وال � �ش� ��رك� ��ة ب � � ��دأت اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا
ف ��ي م �ص��ر م �ن��ذ ال � �ع ��ام  1999م��ن
خ��الل دع��وة ع��دد م��ن املستثمرين
ال�ك��وي�ت�ي��ني ل��الس�ت�ف��ادة م��ن م��زاي��ا
االستثمار في مصر.
• هــل حـقــق لـكــم االس ـت ـث ـمــار في
مصر حتى اآلن عوائد إيجابية؟
ل� ��م ت �س �ت �ط��ع ال �ش��رك��ة ت�ح�ق�ي��قع��وائ��د إيجابية حتى اآلن بسبب
املشاكل وال�ع��وائ��ق التي تعرضت
ل �ه��ا ع �ل��ى م � ��دار ال �ف �ت ��رة امل��اض �ي��ة
م ��ا ت �س �ب��ب ف ��ي ع� ��دم ال� �ق ��درة على
االستفادة من مزايا االستثمار في
مصر حتى اآلن.
• هــل قــدمــت الـحـكــومــة املـصــريــة
الــدعــم الـكــافــي ملـشــروعــاتـكــم ،أم ترى
أن االستثمار في مصر تقابله عوائق
عديدة؟
الحكومة املصرية ك��ان عليهاأن ت� ��وف� ��ر دع � �م� ��ا ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن
العرب ،فعلى سبيل املثال لو كان
قد تم توفير املياه إلى األرض في
وقت قصير كان من املمكن تحقيق
أق �ص��ى اس �ت �ف��ادة م ��ن األرض في
االستصالح الزراعي.
• ه ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك أي ن ـ ـي ــة ل ـس ـحــب
االسـتـثـمــار مــن مصر فــي حــال عدم
التوصل إلى حل نهائي؟
ه��ذا ال�ق��رار يرجع إل��ى املالكنيال ��رئ � �ي � �س � �ي ��ني وامل � �س � ��اه � �م � ��ني ف��ي
ال�ش��رك��ة ،وبالتالي ال أستطيع أن
أصدر قرارا نيابة عنهم.
• هــل ت ــرى أن ــه الب ــد مــن تسهيل
مناخ االستثمار في مصر؟
االس �ت �ث �م��ار ف��ي م�ص��ر يحتاجإلى دفعة أقوى لكي تتم االستفادة
م ��ن ذل � ��ك ف ��ي ت��وف �ي��ر ف � ��رص ع�م��ل
للشباب املصري وتحقيق عوائد
إيجابية على االقتصاد.
• هل هناك أي مشروعات تشارك
فيها الشركة غير مشروع العياط؟
ت� � �ش � ��ارك ال� �ش ��رك ��ة ح ��ال� �ي ��ا ف��يم�ش��روع مينا م��ول بنسبة كبيرة
ب � � ��االش � � �ت � � ��راك م � � ��ع ش � ��رك � ��ة م �ي �ن��ا
القابضة ،حيث تستحوذ الشركة
على حصة كبيرة في املشروع.
• ه ـنــاك ات ـه ــام ــات بـ ــأن ال ـشــركــة
قامت بالتعدي على مساحة  10آالف
فدان عن طريق وضع اليد؟
 الشركة لم تأخذ هذه األراضيب��وض��ع ال �ي��د وإن �م��ا ب��االت �ف��اق مع
مالكي هذه األراضي.

«املدينة» :املرحلة املقبلة تحتاج إلى البعد عن النهج املضاربي
أشار تقرير شركة املدينة للتمويل واالستثمار الى ان جلسة
ال �ت��داول األخ �ي��رة ف��ي االس �ب��وع امل��اض��ي ه��ي م��وج��ة تصحيح
وجني ارباح طبيعية ،ومن املتوقع ان يعاود املؤشر استئناف
صعوده بعدها مرة اخرى.
وافاد التقرير ان املرحلة املقبلة تحتاج الى البعد عن النهج
املضاربي حتى اليشكل ضغطا على املؤشر العام.
وذك��ر التقرير ان السوق استهل ت��داوالت االسبوع املاضي
على بعض عمليات جني االرب��اح التي ارتفعت وتيرتها في
ث��ان��ي ج�ل�س��ات االس �ب��وع وح�ق��ق فيها امل��ؤش��ر ال�س�ع��ري ال�ق��اع
االسبوعي عند مستوى  6.963نقطة ،ليعاود السوق نشاطه
م� ��رة اخ � ��رى وس� ��ط ن �ش ��اط م �ل �ح��وظ ع �ل��ى االس� �ه ��م ال �ص �غ �ي��رة
ف��ي ال�ق�ي�م��ة ال�س�ع��ري��ة وال �ت��ي ش�ه��دت بطبيعة ال �ح��ال عمليات
م�ض��ارب�ي��ة م�ح�م��وم��ة ،ال�ت��ي اض��اف��ت ب�ع��ض ال�ح�ي��وي��ة لكميات
االس �ه��م امل �ت��داول��ة ول��م تشكل ض�غ��وط��ا ك�ب�ي��رة ع�ل��ى م��ؤش��رات
ال �س��وق ف��أت��اح��ت ال�ف��رص��ة لعملية ال �ص �ع��ود ،وح� ��اول امل��ؤش��ر

السعري استئناف عمليات الصعود في آخر جلسات االسبوع
وال�ت��ي ش�ه��دت الساعة االخ�ي��رة فيها تسابقا لعمليات البيع
أط��اح��ت بمعظم امل�ك��اس��ب ال�ت��ي حققتها امل��ؤش��رات على م��دار
االسبوع.
واوضح التقرير أنه على الرغم من حالة القلق التي اصابت
املتعاملني في البورصة بنهاية االسبوع على خلفية عمليات
البيع القوية لجني االرباح إال اننا النزال نرى ان السوق يمتلك
مقومات الصعود والتعافي مرة اخ��رى على املديني املتوسط
والقصير السباب عدة هي :ينتظر السوق في املرحلة املقبلة
اع��الن��ات نتائج الشركات للربع الثالث من العام الحالي وما
يصاحبها من عمليات تحرك على االسهم خالل املرحلة املقبلة،
وان ك��ان��ت ال�ب�ن��وك ال�ت��ي اع�ل�ن��ت ع��ن نتائجها خ��الل االس�ب��وع
املاضي تبشر بنتائج جيدة ،حيث شهدت ارباح البنك الوطني
نموا بنسبة  11في املئة ،كما تحول بنك بوبيان الى تحقيق
االرباح التي بلغت  4.5مليون دينار باملقارنة مع خسارة بلغت

 17.2مليون دينار خالل الفترة نفسها من العام املاضي ،وهو
ما يشير الى ان االوضاع قد تكون في طريقها الى االستقرار،
كما شهد ال�س��وق خ��الل الفترة املاضية تحركا نشطا وقويا
ل��الس�ه��م ال�ص�غ�ي��رة ف��ي القيمة ال�س��وق�ي��ة وال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا ان
تعطي حركة وحيوية للسوق ولكنها ال تمتلك التأثير الكبير
على اداء املؤشر بصورة كبيرة ،وبالتالي ف��إن تحرك االسهم
ال �ق �ي��ادي��ة خ ��الل امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ب�ع��د ف �ت��رة ال �س �ك��ون ال�ح��ال�ي��ة
ستكون هي العامل االهم واالكثر تأثيرا في صعود املؤشر.
ويشهد ال�س��وق ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة ح��ال��ة م��ن ع��ودة بعض
الثقة لدى املتداولني ،قد ال يكون التغير كبيرا وملموسا ولكن
ع��ودة الثقة تشير الى بدء ع��ودة ال�ت��داوالت الى قوتها وعودة
السيولة الى السوق مجددا ،ان الحسم النهائي لتمويل البنوك
لخطة التنمية وسيكون من دون شك واحدا من اكبر العوامل
ذات التأثير على عودة النشاط لقطاع البنوك مرة اخرى بشكل
ملحوظ وما له من انعكاسات كبيرة على بقية قطاعات السوق.

