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أكــر من  200رشكــة إسبانية
تعمل يف اإلمـــارات العربية
املتحدة

قطاعات التجارة والبنية
التحتية تهيمن عىل املشهد

تقع بجانب مضيق هرمز يف قلب الخليج العريب ،ثامن أكرب منتج للنفط
الخام يف العامل ،هي دولة صغرية ،متسامحة وآمنة .من أطلق عليهم لقب
"شيوخ النفط" يف السبعينات من القرن املايض يقومون اليوم بتنويع
اقتصادها ،للعيش بعيدا عن تقلبات أسعار موردهم الثمني

الطريان

االقتصاد

ديب ،األوىل عامليا مــن حيث عدد
املسافرين الدوليني

تسعى اإلمارات العربية املتحدة إىل زيادة
حجم االستثامرات املشرتكة مع إسبانيا

"الرحالت الجوية إىل إسبانيا فاقت
توقعاتنا"

"هناك مجال لنمو امليزان التجاري
مع إسبانيا باطراد"

تيم كالرك ،الرئيس واملدير التنفيذي لطريان
اإلمارات

سلطان املنصوري ،وزير االقتصاد باإلمارات
العربية املتحدة
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املستقبل بدون نفط

أكرث من  200رشكة إسبانية مسجلة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومعظمها يف ديب .هذه الدولة ،التي تأسست يف عام  1971بعد
اتحاد اإلمارات السبع ،تتبع اسرتاتيجية لتنويع اقتصادها ،وإعطاء األولوية لقطاعات مثل السياحة والطريان والتجارة والطاقة املتجددة

"ينبغي عليكن تغطية الرأس واستخدام
العباءة" ،هكذا قالوا لنا بلطف عند
دخول املسجد الكبري يف أبو ظبي .كانت
هذه هي املرة األوىل والوحيدة ،خالل
السبعني يوما التي قضيناها يف اإلمارات
العربية املتحدة إلعــداد هذا امللحق
الخاص ملجلة اإليكونوميستا ،التي
يُطلب منا فيها ارتداء العباءة السوداء
الفضفاضة حتى الــقــدمــن ،والتي
ترتديها املرأة العربية يف الخليج ،والتي
قدموها لنا هناك يف نفس املكان مقابل
االحتفاظ ببطاقات الهوية الخاصة
بنا .وبعد دقائق ،أذن املؤذن للصالة.
ترددت أصداء صوت األذان بقوة بني
قباب ومآذن الرصح املهيب من الرخام
األبيض ،وصحنه – الذي يعادل مساحة
عدة مالعب لكرة القدم – والذي تحول
عند املساء إىل اللون األزرق إلحياء
الذكرى الـ  70لتأسيس األمم املتحدة،
كام احتفلت أيضا املباين األكرث شهرة
يف العامل ،مبا يف ذلك قرص الحمراء.
شاب إمارايت برفقة فتاة غربية ينظر
باهتامم إىل رضيح مميز عليه كتابة
باللغة العربية قام برتجمتها "هنا يرقد
جثامن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
األب املؤسس لدولة اإلمارات العربية
املتحدة" .وأضاف" :إنه رئييس" .رئيسك
يف العمل؟
أجاب بثقة "نعم .رئييس" .كان يقصد
أنه أول رئيس لدولة اإلمارات العربية
املتحدة بعد استقاللها عن بريطانيا
العظمى يف عام  ،1971والذي تويف يف
عام  ،2004لكنه ما زال حارضا يف ذاكرة
اإلماراتيني .آالف من الصور متوسطة

الحجم واملنترشة يف الشوارع واملباين
بجميع أنواعها تخلد حياة رجل الدولة،
الجذاب ،وهو يف منتصف العمر.

الشيخ املحبوب

تقول آن صــويف كــرامــر ،مرشدتنا
الفرنسية بالصدفة يف العاصمة
االتحادية" ،يحيك من كانوا يف أبو
ظبي يوم وفاته أن الناس كانوا يبكون
يف الــشــوارع عــى فــقــدان زعيمهم
املحبوب" .ولد الشيخ زايد يف واحة
العني ،يف إمارة أبو ظبي ،يف فرتة من
الفقر املدقع .وحد الشيخ زايد إرادة
القبائل البدوية باإلمارات السبع ،التي
مل تكن دامئا عىل عالقة جيدة :أبو ظبي،
ديب ،الشارقة ،عجامن ،رأس الخيمة،
أم القيوين والفجرية .كم سيستمر
هــذا االتــحــاد ،غري املتكافئ؟ ،كان
ذلك موضع الرهان بني الدبلوماسيني
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يدير أصــوال تبلغ قيمتها 183,000
مليون يــورو .وكــا يقول االنجليز
"إنها فتات" مقارنة بأبوظبي ،وأن
له الفضل الكبري يف بلوغ اإلمارة ما
وصلت إليه حتى اآلن .وديب – اإلمارة
التي يركز عليها الجزء األكرب من هذا
امللحق – يوجد بها القليل من النفط،
ولكنها تصدره من ميناء جبل عيل،
أكرب ميناء يف الرشق األوسط ،واملُدار
من قبل رشكة موانئ ديب العاملية،
صاحبة ميناء تاراغونا ورابــع أكرب
مشغل للموانئ يف العامل .ويرشف
عليه صندوق ديب السيادي من خالل
مجموعة ديب العاملية .سألنا السيد/
سلطان سليم ،رئيس مجلس إدارة
موانئ ديب العاملية :هل كان يتصور
قبل ثالثة عقود أن يكون امليناء كام
هو عليه اآلن؟ .وأجــاب "ال ،مل أكن
أتوقع ذلــك .ما فعلناه كان وسيلة
للبقاء .كان علينا أن نقوم بالتحسني
واالبتكار وجذب البضائع من أجل
البقاء عىل قيد الحياة .إن ديب تقدمت
بدافع الرضورة .عملنا بجد ليال ونهارا
ألننا كنا نريد أن نكون خيارا .اليوم مل
نعد خيارا ،بل أصبحنا رضورة".
ترتدد أصداء عالمة ديب التجارية مثل
أو أكرث من صوت املؤذن ،كمسؤولة
عن إصابة العامل بعدوى الهبوط يف
عاصمتها ،وزيــارة آخر عجائب هذه
املدينة .ووفقا للسلطات ،فإن أربعة
عرش مليون شخص زاروا ديب يف عام

"عملنا بجد ليال ونهارا ألننا كنا
نريد أن نكون خيارا .اليوم مل
نعد خيارا ،بل أصبحنا رضورة"

MYM MERCHAN

ستة ماليني مــن أصــل 9.3
مليون نسمة من السكان –
منهم حوايل  10.000إسباين -
هم من األجانب .هنا تتعايش
أكرث من  200جنسية وتوجد
حرية دينية

مهرجان القوارب الرشاعية التقليدية الذي نظمته اللجنة األوملبية القطرية يف نوفمرب  2014يف الدوحة.

الغربيني يف ذلك الوقت .يف  2ديسمرب
املايض تم االحتفال بالذكرى الـ 44
لالتحاد ،وتقول كرامر إن "املسجد
الكبري ،الذي تم افتتاحه يف عام ،2007
كان هدية الشيخ زايد للعامل" .وهو
أيضا رمز للتسامح الذي تدعو إليه
ومتارسه اإلمــارات العربية املتحدة.
إن ستة ماليني من أصل  9.3مليون
نسمة من السكان – منهم حوايل
 10.000إسباين  -هم من األجانب.
هنا تتعايش أكرث من  200جنسية
وتوجد حرية دينية .يف إقليم يصفه
الغرب بأنه منطقة رصاعات ،اختارت
دولة اإلمارات العربية املتحدة التقدم
مع الحفاظ عىل االستقرار السيايس
واالقتصادي ،بغرس صفة الوالء لدى
املواطنني تجاه قادتهم وبتمكني دور
املــرأة فيها .يف هــذا امللحق هناك
ثالثة أمثلة :الشيخة لبنى القاسمي،
وزيرة التعاون الدويل والتنمية؛ ريم
الهاشمي ،وزيرة الدولة؛ والدكتورة
حصة العتيبة ،سفرية دولة اإلمارات
العربية املتحدة لدى إسبانيا.

يف إقليم يصفه الغرب بأنه
منطقة رصاعـــات ،اختارت
دولـــة اإلمـــــارات العربية
املتحدة التقدم مع الحفاظ
عــى االســتــقــرار السيايس
واالقتصادي ،بغرس صفة الوالء
لدى املواطنني تجاه قادتهم
وبتمكني دور املرأة فيها
النجمة السباعية ذات الرأسني

يف هذه العائلة الكبرية التي تحولت إىل
دولة اإلمارات العربية املتحدة -حيث
يرأس كل إمــارة حاكم يتمتع بدرجة
كبرية من الحكم الذايت ،مع ويل عهد
لكل إمارة – فإن الصقر ذي الرأسني
املكون من أبوظبي وديب هو الذي
يهيمن عىل األفق .اإلمــارة األويل هي

األغنى .فطرقها الواسعة وقصورها -
وفنادقها التي تبدو كالقصور -تذكرنا
بعاصمة إحدى االمرباطوريات .تشغل
ما يقرب من  ٪90من أرايض الدولة
وترتكز فيها غالبية آبار النفط والغاز،
وتساهم بأكرث من  ٪50من إجاميل
الناتج املحيل اإلمارايت .وهي الصندوق
املايل الرئييس .جزء من ثرواته تصب
يف جهاز أبوظبي لالستثامر ،الصندوق
السيادي األكرث قوة يف اإلمــارة ورابع
أكرب صندوق مايل يف العامل .يف يونيو
 ،2015نسب له معهد صندوق الرثوة
السيادية أصوال تبلغ  773,000مليون
دوالر أمرييك .ووفقا لجهاز أبوظبي
لالستثامر ،فإن  ٪35من استثامراته ترتكز
يف أمريكا الشاملية ،و ٪20يف أوروبا،
و ٪10يف البلدان اآلسيوية املتقدمة
و ٪15يف األســواق الناشئة .ويكمل
اثنان من الصناديق السيادية اإلضافية،
مبادلة وأيبيك – مالك رشكة سيبسا –،
الصورة يف أبو ظبي .يبلغ إجاميل األصول
 901,200مليون دوالر .وقطاع الطاقة
املتجددة هو أحد املجاالت التي تستثمر

فيها هذه اإلمارة بقوة .وهذه السلطة
ليست من ف ـراغ ،فهناك قاعدة غري
مكتوبة تنص عىل أن حاكم أبو ظبي،
وهو يف الوقت الراهن – الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان  -نجل مؤسس الدولة
والذي تربطه صداقة كبرية بامللك خوان
كارلوس األول -هو رئيس الدولة .وتنص
نفس القاعدة عىل أن يكون حاكم ديب،
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،هو
نائب الرئيس.

الشيخ محمد

شيخ مو ،كام يلقب وديا يف ديب من
قبل األجانب ،معروف يف األوســاط
االجتامعية ،مبآثره كفارس شجاع ،من
بني عدة صفات أخرى .زوجته الثالثة
هي األمرية األردنية هيا ،ابنة آخر ملك
هاشمي وشقيقة امللك الحايل .إىل
جانب شغفه بالخيول يقال أن الشيخ
مو ينام قليال ،وأنه مخلص لعمله وأن
أقرب معاونيه ال يغلقون هواتفهم
الجوالة .الصندوق السيادي إلمارته
هو مؤسسة ديب لالستثامر ،والذي
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2014؛ وهــو ضعف عــدد األشخاص
الذين يأتون إىل برشلونة .ومير عرب
مطاراتها  78مليون مسافر سنويا50 :
مليون عىل منت طريان اإلمارات ،التي
كانت يف عام  ،2014وفقا التحاد النقل
الجوي الــدويل (إياتا) ،رابع خطوط
الطريان من حيث عــدد املسافرين
الدوليني ،والثانية إذا ما تم استبعاد
خطوط الطريان املنخفضة التكلفة.
"لو أعطوين  10,000دوالر عن كل
مرة سئلت فيها إذا كان لدينا معدل
منو مستدام ،لكنت اليوم تريليونريا"،
هكذا رصح تيم كالرك ،رئيس طريان
اإلمــارات ،بينام يجلس يف مكتبه ذي
الجدران الزجاجية يف مواجهة إحدى

محطات املــطــار ،الــذي عــن قريب
سيكون عفا عليه الزمن ،عند االنتهاء
من مطار ديب -آل مكتوم الدويل ،الذي
ستكون له قدرة استيعابية لـ 120
مليون مسافر .وال ننىس مطار أبوظبي!
بالتأكيد دولــة اإلمـــارات العربية
املتحدة لديها كل املقومات لتستحق
تلقيبها مبركز طريق الحرير الجديد.
فمن خالل عملها ،وبحد أقىص أربع
ساعات طــران ،يعيش  2000مليون
شخص .لقد فتحت اإلمـــارة شهية
جميع الوسائل يف نهاية القرن املايض
بعملية تخطيط عمراين قلبت العامل
رأسا عىل عقب :نخلة جمريا ،الجزيرة
التي عىل شكل نخيل يتوغل يف البحر،
والتي كانت األقامر الصناعية لوكالة
ناسا تراقب تقدمها ،حيث تم إضافة
 80كم لسواحل ديب يف وقت الذروة.
واألن يبنون جزيرة أخرى أكرب ،نخلة
جبل عيل ،وأرخبيل قبالة ساحل :ذا
ورلد .وعىل الرغم من أن أزمة 2008
أثرت عليهم بشدة ،إال أن ديب تواصل
سعيها لتكون يف املقدمة.

غابات القرم يف الصحراء

الشيخ زايد ،الشيخ زايد ،مؤسس دولة األمارات
العربية املتحدة

وحد الشيخ زايد إرادة القبائل
البدوية باإلمارات السبع ،التي
مل تكن دامئا عىل عالقة جيدة

ديب وأبوظبي إمــارتــان متجاورتان.
ويــربــط عاصمتيهام طــريــق رسيع
مستقيم بطول  140كــم ،وبأجزاء
تصل إىل خمسة مسارب يف كل اتجاه.
وميكن للمرء عند دخوله أبوظبي رؤية
النباتات التي تروى من الخنادق –
تلك النباتات التي تخفي عنك أنك
يف الصحراء – والتي تزداد كثافة شيئا
فشيئا ،وكذلك ميكنه رؤية أشجار القرم.
يف العام الذي افتتح فيه املسجد الكبري
تم البدء يف تشييد الفندق الوحيد
أمــام املسجد؛ فندق ريتز كارلتون
أبوظبي جراند كانال ،وقامت بتشييده
مجموعة الحبتور ليتون ،فرع الرشكة
اإلمـــارايت ملجموعة رشكــات إيــه يس
إس لإلنشاءات والخدمات يف الرشق
األوسط ،وهي رشكة برأس مال وإدارة
إسبانية ،تم منحها أكرب قدر من األعامل
يف دولــة اإلمــارات العربية املتحدة،
 9.412مليار يــورو منذ عام .2007
مستوحى من عــارة عرص النهضة
وحضارة مدينة البندقية ،تكلف بناؤه

 246مليون يورو ،وهو املكان الذي تم
اختياره من قبل سفارة إسبانيا لالحتفال
باليوم الوطني هذا العام .املدير العام
للفندق ،بيب لوزانو ،إسباين الجنسية.
وفضال عن أنه زوج آن صويف ،واملسؤول
ليس فقط عن ترتيب لقائنا معها ولكن
أيضا عن تنظيم هذه الفعالية ،التي
حرضها أكرث من  800مدعو ،ساهم يف
خروجها بدقة سويرسية ودفء إسباين.
كان هناك ممثلون عن أكرب عدد من
الـ  200رشكة إسبانية ،التي وفقا ملعهد
التجارة الخارجية اإلسباين ،مسجلة يف
دولة اإلمــارات العربية املتحدة .هذا
البلد العريب يبيع النفط إىل إسبانيا عىل
نطاق ضيق ويُظهر امليزان التجاري
فائضا يف صالح إسبانيا .ولكنه ال يزال
بعيدا عن بلوغ حجم امليزان التجاري
لدول الجوار األوروبية مثل بريطانيا
وأملانيا وإيطاليا وهولندا .وكام يقولون،
إذا ما عرف يف إسبانيا التقدير الذي
يشعر به اإلماراتيون نحو كل ما هو
إســبــاين ،فــإن مركز إسبانيا كرشيك
تجاري سريتفع مبعدل ملحوظ.

الصناديق السيادية يف اإلمارات العربية املتحدة (سنة التأسيس وحجم األصول املدارة)
الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة
جهاز اإلمارات لالستثامر
2007
 15,000مليون دوالر
الرشكات التي يف محفظة االستثامر:
اتصاالت ودو

مصدر
يسيطر عىل  ٪40من توريسول
للطاقة* ،التي أنشئت يف عام
 .2008استثمر فيها بـ  48مليون
يورو.
 ٪60املتبقية خاصة مبجموعة سينري
الهندسية

حكومة إمارة ديب

حكومة إمارة أبوظبي

حكومة إمارة رأس الخيمة

هيئة أبوظبي لالستثامر
1976
 775,000مليون دوالر

أيبيك
رشكة االستثامرات البرتولية الدولية
 65,000 ،1984مليون دوالر
تتحكم يف  ٪100من رشكة سيبسا*

مؤسسة ديب لالستثامر
2006
 183,000مليون دوالر

هيئة االستثامر برأس الخيمة
2005
 1,200مليون دوالر

رشكة مبادلة للتنمية
2002
 60,900مليون دوالر

سيبسا هي أكرب استثامر أجنبي
مبارش لإلمارات يف إسبانيا (5,524
مليون يورو) .ويعد وزير الطاقة
اإلمارايت هو رئيس مجلس إدارتها،
ورئيس الصندوق السيادي رشكة
االستثامرات البرتولية الدولية
(أيبيك) ،هو املدير التنفيذي لها.
يقع فرع سيبسا يف اإلمارات يف
مقرها الرئييس يف أبوظبي .ووفقا
لخاميي بريبيس ،املدير العام،
"نشعر بإننا إسبان؛ االنتامء إىل
أيبيك ال يعطينا أي ميزة عند
التنافس يف السوق اإلماراتية .ال
تزال هناك فرص ،ولكن هناك
منافسة شديدة ،وهم دقيقون جدا
يف التقييم .يجب إثبات أن لديك
معرفة جيدة وأنك األفضل".

مالك مجموعة ديب العاملية

ديب القابضة
سنة التأسيس ،2004 :ال تعمل
كصندوق سيادي ،لكن تتحكم يف
مجموعة الجمرية،
مالكة لفندقني يف جزر البليار.

مالكة رشكة مصدر
ميناس دي أجواس تينيداس
تتحكم يف ٪50

املصدر :إعداد خاص بناء عىل بيانات نرشتها الصناديق السيادية ،معهد صندوق
الرثوة السيادية ،واملكتب التجاري اإلسباين يف

مجموعة ديب العاملية
يف  2006ضمت مجموعة ديب
العاملية ملحفظتها موانئ ديب
العاملية ،مالكة ميناء تاراغونا*

استثامرات أخرى مبارشة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف إسبانيا
مجموعة الظهرة متتلك رشكة الظهرة فجايف يف كتالونيا ،وتعد أكرب منتج إسباين للعلف

املالك

الصناديق السيادية

املساهامت

*رشكة إسبانية تم رشاؤها من قبل اإلماراتيني

LOCAL
KNOWLEDGE
INTERNATIONAL
EXPERIENCE
Over its 45 year history, HLG has worked
on many of the Middle East’s most iconic
and well-recognised projects, using the
most sophisticated techniques in building
and infrastructure.

HLG is part of the
ACS Group.
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الدكتورة حصة العتيبة ،سفرية دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إسبانيا

"عندما يتحدث أحد اإلماراتيني عن إسبانيا ،فإن شعور
ما يتحرك بداخله"

االتحاد للطريان يفكر يف تنظيم رحلة طريان مبارش إىل مالقة وجهاز أبوظبي لالستثامر ،أكرب صندوق
سيادي يف أبوظبي ،يسعى إىل زيادة التعاون مع إسبانيا

"معا ،نحن العرب واإلسبان،
شيدنا حضارة تساهم يف ما
لدينا اآلن"

السفرية ،د /.حصة العتيبة

يومية مبارشة فهذا يدل عىل شئ
ما .لقد تحدثت مؤخرا مع جيمس
هوغن ،الرئيس التنفيذي لرشكة
االتحاد للطريان وهم يفكرون يف
فتح مسار إىل مالقة .إنه مل يذكر
متى تحديدا ،ولكن هناك اهتامم
كبري بهذا األمر" .كام تؤكد أن جهاز
أبوظبي لالستثامر ،رابع أكرب صندوق
سيادي يف العامل ،عىل تواصل مع
الحكومة اإلسبانية ويرغب يف مزيد

من التعاون مع إسبانيا .وقد أبلغها
القرص املليك أيضا أن امللك سوف
يقوم بزيارة إىل اإلمــارات العربية
املتحدة واململكة العربية السعودية
يف عام  .2016حصة العتيبة هى
أول امــرأة إماراتية يتم تعيينها
سفرية ،هى وامرأة إماراتية أخرى.
"شعرت بسعادة غامرة ومسؤولية
كبرية عىل عاتقي؛ كنت أعرف الكثري
عن إسبانيا .كذلك شعرت بدعم
حكومتي ،وزوجـــي وعائلتي ...

خوسيه أوخينيو ساالريش ،سفري إسبانيا يف اإلمارات العربية املتحدة

"نحن أحد أقرب الدول سياسيا
لإلمارات العربية املتحدة"

قطاع الدفاع ميثل أحد املجاالت الرئيسية ىف قطاع التمثيل الخارجى اإلسباىن ىف دولة اإلمارات العربية
املتحدة

بسؤاله عن األهمية االسرتاتيجية
التي تعنيها اإلمارات العربية املتحدة
بالنسبة إلسبانيا يف إطــار مجلس
التعاون لدول الخليج العربية قال
خوسيه أوخينيو ساالريش ،سفري
إسبانيا لدى دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مشريا إىل أن البالد "تكتسب
باطراد مزيداً من االهتامم سواء
من الناحية االقتصادية والسياسية
واالسرتاتيجية ،وأيضا مبا يتامىش مع
الدور الخاص لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف املنطقة" .ووفقا للسفري
فإن جميع الزيارات الرسمية للملك
خــوان كارلوس إىل دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة كانت إيجابية سواء
بالنسبة لصورة إسبانيا باعتبارها
واحــدة من الــدول ذات األهمية
االقتصادية والسياسية يف العامل،
كام أنها يف إطار العالقات الدولية
األقرب سياسيا إىل اإلمارات العربية
املتحدة" .ورصح ساالريش أنه ،عقب
اجتامع رجــال األعــال الــذي عقد
خالل الزيارة األخرية للملك السابق
يف عام  ،2014بأن لديه "معلومات
بأنه تم الوصول إىل اتفاقات رئيسية
بــن الــركــات املــشــاركــة  -وليس
فقط الرشكات التي رافقت جاللة
امللك  -وسلطات اإلمارات العربية

إسبانيا تتقدم لعطاءات ســواء يف
مجال املالحة الجوية أو البحرية من
خالل اثنتني من رشكاتها الرائدة عىل
التوايل :إيرباص العسكرية ونافانتيا".
وبالنسبة للعالمة التجارية إلسبانيا
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،

"العالمة التجارية إلسبانيا
معروفة متاما يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة"
السفري خوسيه أوخينيو ساالريش

املتحدة" .ومع ذلك يوضح أنه "يف
الوقت الحارض من املستحيل تحديد
حجم هذه العقود ،إذ أن العديد
منها ال يــزال يف مرحلة التفاوض
أو يف املراحل األوىل من التنفيذ".
وأضــاف السفري أن صناعة الدفاع
هي أحد مجاالت العمل الرئيسية
بالنسبة للقطاع الخارجي اإلسباين يف
هذه الدولة الخليجية" .فقد باعت
إسبانيا طائرات لإلمارات وحاليا

يرى خوسيه أوخينيو ساالريش ،أنها
"معروفة متاما" .هذا الشهر ،املفوض
السامي للعالمة التجارية إلسبانيا يف
ديب قام ،بدعم من السفارة واملكتب
التجاري ومجلس األعــال اإلسباين
بتنظيم فعالية تعكس "معرفة وأثر
العالمة التجارية إلسبانيا والعالمات
الــتــجــاريــة لــلــركــات الرياضية
والثقافية ورشكات األطعمة ،وجميع
أنواع العالمات التجارية املوجودة
يف البالد" .تم تعيني ساالريش سفريا
إلسبانيا يف دولة اإلمــارات العربية
املتحدة يف عام .2012
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سلطان املنصوري ،وزير االقتصاد باإلمارات العربية املتحدة

أرباح قدرها  549.000مليون يورو،
وفقا لرشكة ديلويت؟ كيف تصفون
إسهام كرة القدم اإلسبانية بشكل عام
لصورة دولة اإلمارات العربية املتحدة
والعكس؟
 ج :إن الهيئات الحكومية وغريالحكومية يف دولة اإلمــارات العربية
املتحدة تتقاسم رؤية شاملة ومفصلة
للمستقبل ،وكرة القدم هي صناعة
ذات شعبية عاملية واسعة النطاق ،ومن
هنا جاء قرار الرشكات اإلماراتية بربط
أسامئها بالدوري اإلسباين العمالق.
وفريق ريال مدريد لديه مشجعون يف
جميع أنحاء العامل .ووضع اسم طريان
اإلمـــارات عىل قمصان أساطري كرة
القدم ،مثل كريستيانو رونالدو ،هو
أمر بالغ األهمية .فاملليارات معجبون
بهؤالء الالعبني .وجعل هؤالء الالعبني
سفراء للعالمة التجارية من شأنه
تعزيز صورة الرشكة بشكل غري عادي
وغري مسبوق ،ويؤكد عىل سمعتها

"أهم مثال عىل التعاون
معإسبانيارمبايكونهو
محطة `خيام سوالر´
للطاقة الشمسية"
إجاميل الناتج املحيل اإلمارايت وصل إىل 364.000
مليون يورو (1.7بليون درهم إمارايت) يف عام ،2014
وهو األفضل يف تاريخ البالد .يف عام  2015سوف
ينمو بنسبة  .٪3-3.5العالقات مع إسبانيا أمامها
مجاالت هائلة من اإلمكانيات مل تكتشف بعد ،مبا
يف ذلك كرة القدم
يعترب سلطان املنصوري ،وزير االقتصاد
باإلمارات العربية املتحدة "صديقا
حميام إلسبانيا" ،فهو يسافر إليها "عىل
األقــل مرة واحــدة يف العام لدواعي
العمل -كام سافر يف شهر مارس من
هذا العام إىل مدينة غرناطة الجميلة
لرئاسة اللجنة اإلسبانية اإلماراتية مع
لويس دي غيندوس -وأحيانا أخرى
يسافر إليها بشكل شخيص" .يرصح
الوزير بأن الزيارة قد أسفرت عن
عــدة قــرارات من شأنها أن تحدث
"تأثريا إيجابيا جدا عىل منو التجارة
واالستثامرات" .منذ عام خرج الوزير
إىل ساحة املواجهة لتهدئة األسواق
عندما كانت أسعار النفط تنخفض نحو
الهاوية وتنخفض معها البورصات .ويف
نهاية عام  2015مل تتغري األوضاع كثريا،
إال أن دولة اإلمارات العربية املتحدة
لديها اقتصاد متنوع .يف عام ،2014
زاد الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة ٪3.2
مقابل نسبة  ٪3.7يف العام السابق،
وبإستثناء مساهمة قطاع النفط ،فإن
باقي القطاعات األخرى سجلت منوا
بنسبة  .٪8.1وجــاء يف تقرير صدر
مؤخرا عن وزارة االقتصاد بدولة
اإلمارات العربية املتحدة أن "مساهمة
النفط يف الناتج املحيل اإلجاميل ميكن
أن تكون أقل من  ٪30بنهاية عام
 ."2016أي أن حصة النفط يف الدخل
القومي تقل يوما يعد يــوم .وأكد
الوزير خالل قمة املنتدى االقتصادي
العاملي ،السابقة لقمة دافوس ،والتي
عقدت يف أكتوبر يف أبوظبي عىل أن
وصول سعر النفط لـ  50دوالر للربميل
هو مبثابة "هدية للعامل" .تعد بالده
هي ثامن أكرب منتج للنفط الخام يف
العامل ويعد النفط هو أكرب مساهم يف
الناتج املحيل اإلجاميل للدولة (٪34.3
يف عام  .)2014نتج عن هذه الحالة
االقتصادية وتطورها فجوة يف دخل
اإلمارات العربية املتحدة ،مام تسبب
يف خفض املوزانات املعتمدة يف خريف
هذا العام لسنة  2016بنسبة ،٪1.1
وإعطاء األولــويــة للتعليم والصحة
والخدمات االجتامعية والبنية التحتية
والدفاع.
 س :كيف ستؤثر الحالة االقتصاديةالخارجية عىل تطوير مشاريع البنية

التحتية الضخمة املخطط لها أو التي يف
مرحلة تقديم العطاءات ؟ هل سيكون
هناك تأخري؟
 ج :لدينا اقتصاد متنوع .ومساهمةالقطاعات غري النفطية تبلغ  ٪69من
الناتج املحيل اإلجاميل .إن الهبوط الحاد
يف أسعار النفط عامليا أثر يف تقديرات
املوازنة والخطط املستقبلية يف عدد من
البلدان .وعام  2014هو الذي سجل
بداية هبوط األسعار .يف الربع األخري من
هذا العام ،شهد اقتصاد اإلمارات أفضل
حاالته منذ تأسيس البالد 1.7 :بليون
درهم إمارايت ،أي ما يعادل 364.000
مليون يــورو .ونتوقع إغــاق 2015
بنسبة منو تبلغ  .٪3-3.5األعــال ما
زالت جارية يف عدد من مشاريع البنية
التحتية ،مثل توسيع املطارات املحلية
بقيمة  100.000مليون درهم إمارايت
( 25.000مليون يورو) ،وشبكة السكك
الحديدية االتحادية بقيمة 40.000
مليون درهم ( 10.000مليون يورو).
يضاف إىل ذلك مشاريع الطرق والنقل،
واملرافق السياحية ،والبنية التحتية
الكهربائية ،وسوق العقارات والخدمات
املالية .إن الحكومة االتحادية ال تعتزم
إجراء أي خفض يف امليزانيات املخصصة
ملشاريع البنية التحتية يف ضوء النجاح
الذي حققته اإلمارات العربية املتحدة
عىل نطاق واسع ،خاصة وأن اإلمارات
ستكون الــدولــة املستضيفة ملعرض
إكسبو ديب العاملي عام  ،2020وتجهيز
البنية التحتية يتطب االنتهاء منها قبل
موعد إقامته.
 س :ما هو الدور الذي تلعبه إسبانيا يفاسرتاتيجية االستثامر يف بلدكم؟
 ج :إن العالقات بني البلدين تنموبشكل ملحوظ .وهناك متسع كبري
لتطوير هــذه العالقة يف مجاالت
االقتصاد والتجارة واالستثامر .فكال
البلدين يشكالن جغرافيا جزءا من
طــرق التجارة الحيوية .فاإلمارات
العربية املتحدة تربط بني أوروبــا
والــرق األوســط وأفريقيا وجنوب
آسيا .وإسبانيا تربط بني أوروبا وأمريكا
الالتينية .والتعاون القوي بني البلدين
من شأنه أن ميهد الطريق .فنحن
نعمل عىل زيادة حجم االستثامرات
املشرتكة وجذب املزيد من الرشكات

MYM MERCHAN

تقول حصة العتيبة ،سفرية دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف إسبانيا:
"عندما يتحدث أحد اإلماراتيني عن
إسبانيا ،فإن شعور ما يتحرك ىف
قلبها .فمعا ،نحن العرب واإلسبان
شيدنا حضارة تساهم يف ما لدينا
اآلن" .جـــاءت الــدكــتــورة حصة
إلسبانيا منذ ســت ســنــوات ومن
وقتها والعالقات بني البلدين ىف
إزدياد مستمر" .الحمد لله" ،الحمد
لله" .أن يكون لديك خمس رحالت

الشيخ زايد ،مؤسس دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،كان يؤمن بأن
النساء والرجال يجب أن يعملوا
معا لبناء دولة قوية .وهو ما يؤمن
به رئيس الدولة ورئيس مجلس
الوزراء باإلمارات العربية املتحدة.
فأي بلد ال ميكن أن ينهض إذا تم
تجاهل فئة منه .عندما تكون لديك
حكومة تهتم بك كثريا ،تريد أن
تعطي أفضل ما لديك .يف اإلمارات
يعني الشخص املناسب ىف املكان
املناسب ،رجال كان أو امرأة .ما يهم
هو كم ستقدم من خدمات لبلدك.
وهــكــذا ربــيــت أبــنــايئ األربــعــة".
تتحدث الــســفــرة خمس لغات
وتوجه خطاباتها باللغة اإلسبانية
دون الــحــاجــة ملــرجــم .وتــقــدر
االحساس األرسي يف إسبانيا" .لقد
دهشت يف أول مــرة دعيت فيها
ملشاهدة مبارة لفريق ريال مدريد.
كانت هناك عائالت بأكملها :آباء
وأمهات وأبناء وأجــداد ،يشجعون
فريقهم بأدب .أرى احرتام للرياضة،
للعالقة األرسية ،ولكبار السن ،وهذا
ما يعجبنا بشدة .الناس قريبون
جدا ويدعونك إىل بيوتهم .يف أماكن
أخــرى يدعونك لتناول القهوة يف
الخارج .إنها نعمة من الله العيش
خالل ست سنوات هنا".
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اإلسبانية لدولة اإلمـــارات العربية
املتحدة .امليزان التجاري يف عام 2014
وصل إىل  1.900مليون يــورو .وهي
أرقام جيدة ولكنها ال تعكس إمكانات
كال البلدين .هناك مجال كاف لنمو
امليزان التجاري مع إسبانيا باطراد.
ومجاالت التعاون تشمل االبتكار،
والطاقة املتجددة ،والبرتوكيامويات،
والبناء ،والتعليم ،والصحة ،والنقل
والسياحة .وأهم مثال للتعاون رمبا
يكون هو محطة `خيامسوالر´ للطاقة
الشمسية التابعة لرشكة توريسول
إنرجي .وهــو املــروع املشرتك بني
رشكة مصدر ،مبادرة أبوظبي للطاقة
املتجددة والتكنولوجيا النظيفة،
ومجموعة سينري ،الرشكة اإلسبانية

الرائدة يف الهندسة والتكنولوجيا.
وهي أول محطة للطاقة الشمسية
يف العامل بتكنولوجيا الــرج املركزي
املزود مبستقبل أمالح منصهرة لتخزين
الحرارة ،قــادرة عىل إنتاج الكهرباء
دون إنقطاع .وميكنها توفري الطاقة
لعدد  25.000منزل يف األندلس .كام
توفر  50.000طن سنويا من انبعاثات
غاز ثاين أكسيد الكربون.
 س :رمبــا يكون السبب األول يفزيادة حجم السياح اإلسبان يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة والعكس هو
الرحالت الجوية املتزايدة بني البلدين.
ما هو تقييمكم لتأثري رعاية دولة
اإلمــارات لفريق ريال مدريد ،أغنى
أندية كرة القدم يف العامل ،بعائدات

"وفقا للمنصوري ،وصول سعر
النفط الخام إىل ما هو عليه
 أقل من  50دوالرا للربميل-يعد مبثابة "هدية للعامل"
باعتبارها واحــدة من أقــوى رشكات
الطريان عىل مستوى العامل .كام أن
الحقوق التي فازت بها رشكة أيبيك
(رشكة االستثامرات البرتولية الدولية)
بإعادة تسمية ملعب سانتياجو برنابيو
ملدة  20عاما لها أيضا نفس األهمية.
فهذه تعترب قفزة نوعية للرتويج إلمارة
أبوظبي يف جميع أنحاء العامل .ونحن
جميعا نعرف ما يعنيه هذا امللعب.
فــأن يحمل امللعب اســم أبوظبي،
وربطه بنصب معامري أسطوري،
وأفضل الساحات الرياضية يف العامل

الدوري اإلسباين يف اإلمارات
"ما هي أفضل عالمة تجارية إلسبانيا سوى
كرة القدم!" ،هكذا رصح فرناندو سانز،
املسؤول عن رابطة الــدوري اإلسباين يف
الرشق األوسط وآسيا .والذي فتح مكتبه
يف دافزا ،املنطقة الحرة مبطار ديب الدويل،
مع وصول خافيري تيباس لرئاسة رابطة
كرة القدم االحرتافية ،وبهدف تطوير
أول منافسة إسبانية عىل الصعيد الدويل.
"وجودي هنا كان سببا يف النجاح الكبري.
هناك  1.300مليون شخص يتابعون
الـــدوري اإلســبــاين يف الــعــامل .يف الرشق
األوسط واملغرب العريب فقط يوجد 350
مليون مشجع ٪50 ،منهم تحت سن
 25عاما" .يف اإلمــارات العربية املتحدة
توصلت رابطة كرة القدم االحرتافية إىل
اتفاقات مع نظريتها ،رابطة دوري الخليج
العريب- ،والذي يبلغ عمرها سبع سنوات
فقط" -للمساهمة يف تحسني مجاالت مثل

اإلدارة ،واملنافسة نفسها ،واألكادمييات...
كام قمنا أيضا باملساعدة عىل تبادل
املعرفة .فالكل يسافر إىل إسبانيا ،ليس
فقط الالعبون ،بل واملــديــرون أيضا.
يشاهدون عىل الطبيعة كيف تعمل
األندية؛ بداية من خدمة الدخول إىل
املالعب وحتى بيع التذاكر .ويعودون
سعداء إىل بلدهم .يف اإلمــارات العربية
املتحدة يحصل الالعب املتوسط عىل
حوايل  300.000يورو" .وفقا لسانز ،فإن
وجــود رابطة الــدوري اإلسباين يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة هو أمر مؤسيس
أكرث منه تجاري .وقال "عندما تقدمت ديب
بالرتشح الستضافة معرض إكسبو ،2020
أيدنا هذا الرتشح يف كافة املالعب ،وبعض
الفرق أيدته أيضا بالدعاية عىل قمصانها،
دون مقابل مادي" ،وقد تم تنفيذ ذلك يف
إطار العمل املشرتك مع السفارة.

سيجعل جميع املعلقني يف كافة
وسائل اإلعالم يرددون اسم أبوظبي،
مرارا وتكرارا ،يف كل مرة تقام عليه
مباراة .وسوف يؤدي هذا إىل أن يكون
لعالمة أبوظبي صدى يف أذهان آالف
املاليني من الناس لفرتة طويلة من
الزمن .هذه الخطوات ستقوم بالرتويج
لدولة اإلمــارات بشكل عــام ،ولديب
وأبوظبي عىل وجه الخصوص .كذلك
سيؤدي إىل زيــادة عدد السياح كام
ونوعا يف املستقبل .كام أنه سيجذب
االستثامرات األجنبية ،ويؤدي إىل وضع
كرة القدم كرياضة رئيسية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة .أعتقد أن
نادي ريال مدريد قد استفاد من هذه
الرشاكة مع اإلمارات إىل حد كبري ،سواء
من الناحية املادية أو املعنوية .ولو مل
يكن قادة النادي قد عرفوا مدى قوة
رشكائهم ملا وقعوا عىل العقد .فاختيار
ريــال مــدريــد مل يستند فقط عىل
االعتبارات املالية .وهذا بالضبط هو ما
رصح به رئيس النادي ،فلورنتينو برييز،
حول االتفاقات املوقعة مع رشكائه
اإلماراتيني .فقد وصف االتفاقات بضم
النادي العاملي إىل رشكات عاملية كبرية
بأنها "ملهمة" .ويف هذا الصدد ،فإن
النادي يشبه الرويال كلوب الذي يريد
الحفاظ عىل إرثه العاملي بينام يواصل
املسرية يف طريق التميز والتقدم.
 س :هل لديكم أية رسالة أخرية تودونمشاركتها مع قراء مجلة اإليكونوميستا؟
 ج :نحن نتطلع إىل إسبانيا كدولةنشرتك معها يف العديد من القيم.
فتاريخها الغني وإنجازاتها الكبرية
خالل العصور الوسطى تظهر مدى روح
املقاومة والحامس للميض قدما وتحقيق
إنجازات عظيمة تفيد العامل .وباملثل،
تعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة
عىل تحقيق األفضل للمنطقة والعامل
أجمع .نحن مهتمون جــدا بتعزيز
العالقات مع البالد املتحدثة باللغة
اإلسبانية .فهم رشكاء وسياح ومستثمرو
املستقبل .هم أنــاس يجمعهم تراث
حضارة مشرتكة .وهم متشابهون جدا
مع الشعب العريب.

هل تخطط للبدء بمشروع أعمالك في اإلمارات العربية المتحدة؟
ابتداء من  ٤٠٠٠دوالر أمريكي
باقات األعمال المتكاملة
ً
توفر المنطقة الحرة برأس الخيمة العوامل المناسبة لبدء مشروع أعمال ناجح بما
في ذلك المرافق ورخص األعمال والتأشيرات بملكية أجنبية  ٪100وإعفاء ضريبي تام.
اتصل +٩٧1 ٧ ٢0٤111 :قم بزيارة www.rakftz.com :انضم إلى/ rakftz :
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ريم الهاشمى وزيرة الدولة باإلمارات العربية املتحدة ومدير عام معرض إكسبو دىب 2020

"نحن ال نكتفي مبا حققناه من إنجازات"

سيقام املعرض الدوىل القادم ىف دىب ،وهي املدينة التى ال تريد أن تبدو كمدينة راضية ذاتيا عام وصلت إليه .سيعقد املعرض ىف منطقة
االمتداد الجديدة للمدينة والذى تم تخصيص  6000مليون يورو لبنيتها التحتية .وتوجه الوزيرة الدعوة للرشكات اإلسبانية والالتينية
للمشاركة ىف املعرض
إنها امرأة ،عربية ،شابة ،وزيرة الدولة
وواحدة من أكرث الشخصيات املحبوبة
ىف دولة اإلمــارات العربية املتحدة.
وهى باإلضافة لذلك أم لطفلني مل
يكمال عامهام الثالث ،ومن أجل ذلك
تحاول الوصول إىل املنزل قبل الساعة
 7:00مساءً .ىف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ينتهى دوام العمل عادة
قبل هذا الوقت بساعتني .تحظى
سريتها الذاتية بتعليق جيد من
حاكم دىب ـ الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب الرئيس ورئيس
وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة
ـ والذى ينذر فيه "الرجال" بتوخي
الــحــذر مــن أن تكون النساء هي
السبب ىف نزع املناصب القيادية يف
الدولة منهم .حاصلة عىل ماجستري

"ىف عام  2005ـ  2006كانت
مدينة دىب ظاهرة ،واملكان
الــذي ينبغي زيــارتــه .لقد
اختفى عنرص املفاجأة الذى
كان لديها .اآلن نحن مدينة
عاملية كــبــرة ذات صــورة
راسخة"
من جامعة هارفارد ،وتتحدث ثالث
لغات .وبــدأت مسريتها العملية ىف
سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة
ىف واشنطن .يقع مكتب الوزيرة ـ
والتى تتوىل أيضا مسؤوليات اتحادية
ىف وزارة الشؤون الخارجيةـ ىف أكرث
املباىن شهرة ىف دىب ،أبراج اإلمارات،
ىف مركز دىب املاىل العاملى ،والذي يعد
واحد من مجموع  34منطقة تجارة
حرة باملدينة .هناك يوجد مقر معرض
إكسبو دىب  ،2020املرشوع االتحادى
الذى ترأسه وتديره الوزيرة ،وتعمل
به أكرث من ثالثني جنسية مختلفة.
وىف أعىل املبنى يوجد مكتب رئيس
الــوزراء ،وأسفل منه بعدة طوابق
يــوجــد املكتب الــتــجــارى لسفارة
إسبانيا.
– س :أكرث من  200رشكة إسبانية
مسجلة ىف بلدكم؛ والكثري منها يعمل
ىف قطاعات من املمكن أن تستفيد
من معرض إكسبو دىب  .2020يتوقع
املحللون أن يخصص للمعرض 6000
مليون يورو ،وأن يوفر حواىل 275000
فرصة عمل .هل ميكنكم التأكيد عىل
ذلك؟
– ج :إن اســتــثــار الــحــكــومــة ىف
املعرض هام جدا ،وهذا الحجم من
االستثامر يتامىش بشكل عام مع منو
ورؤية كل من دىب واإلمارات العربية
املتحدة .فالهدف من معرض إكسبو
دىب  2020هو العمل عىل تواصل
العقول وتوجيه الفكر العاملي تجاه
خلق مستقبل أفضل .وللقيام بذلك
بشكل ناجح نستثمر وقتا هاما،
باإلضافة إىل الطاقة ،واملوارد واألموال

ريم الهاشمى ،وزيرة الدولة

ىف تصميم وتسليم وتشغيل حدث
عــاملــى عــمــاق ،سيشهده ع ـرات
املاليني من األشخاص من كل أنحاء
العامل ،عىل أرض الواقع أو عرب العامل
االفرتايض .والعائد من هذا االستثامر
سيكون هو البنية التحتية التى سيتم
إنشاؤها ،والزائرين عىل املستوى
املحىل والــدوىل الذين سيجتذبهم
الــحــدث واألثــر الــذى سيرتكه عىل
املدى البعيد؛ بشكل ملموس ىف قلب
دىب الجنوبية :من تطور عمراىن عىل

مستوى املدينة ،والذى تم تخطيطه
لتحويلها إىل مقر سكن ملليون
شخص .وبشكل أقل بتشجيع اقتصاد
املعرفة وتعزيز اليد العاملة املؤهلة
عىل نحو متزايد .وسيعود ذلك بالنفع
عىل قطاع الخدمات والصناعات
الرتفيهية والتشييد والبناء .سيقام
معرض إكسبو  2020قبل عام من
اإلحتفال بالذكرى الـ  50عىل تأسيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة .وإنه
ملن دواعــى الفخر بالنسبة لنا أن

آراء وزيرة الدولة حول:
امللك فيليب السادس:
إنه يكمل اإلرث القوي الذى تسلمه ،وقد
قام بتمثيل بالده بشكل جيد للغاية ،ليس
فقط عىل املستوى املحىل ،بل يف جميع
أنحاء العامل  ...إن شاء الله سيقوم قريبا
بأول زيارة رسمية له إىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،اآلن بصفته امللك.
امللك األب خوان كارلوس األول:
كان من دواعــي رسوري االجتامع به يف
عــدة مناسبات .أرى أنــه شخص ودود
للغاية .بالتأكيد كان واحــدا من أفضل
السفراء إلسبانيا.
هل ستوجد مفاجآت ىف العالقات الثنائية
اإلسبانيةـ اإلماراتية عىل املدى القصري؟
ليست هناك أرسار .فحكومتنا والحكومة

اإلسبانية ىف تــواصــل مستمر وسنظل
نحافظ عىل وجــود عالقة وثيقة بشكل
دائــم .سفريتنا يف إسبانيا نشيطة جدا،
متاما كالسفري اإلسباين لدى دولة اإلمارات
العربية املتحدة .فهو عمل يف معارض
أخرى .وقد طلبت منه املشورة أيضا.
ثالثة أشياء تخطر بعقلك عن إسبانيا:
وجهة عظيمة وبلد أحــب بشدة أن
أسافرإليه .فأنا أستمتع بثقافته وفنه
وطعامه .أرى التحديات التي تواجه
اإلسباين متوسط الدخل ولكنني أؤمن
بقوته وبكل الصعاب التى تجاوزها عرب
تاريخه .سيتجاوز أيضا الفرتة الحالية.
شعب بلدنا يشعر باحرتام شديد تجاه
الشعب اإلسباين و(تبتسم) لن أتحدث عن
كرة القدم.

تستضيف دولة ناشئة وصغرية مثل
دولتنا أحد أكرب التجمعات التاريخية
مثل املعرض العاملى .ونحن نأخذ
هــذا املــوضــوع بكل تــواضــع .لدينا
الــتــزام دويل كبري لــضــان تنظيم
حــدث غــر عـــادي ،والـــذى يشمل
جميع املجاالت املمكنة ،لذا ،فمرحبا
بالرشكات اإلسبانية ،واملكسيكية،
ورجال األعامل األفارقة ،والنساء من
رشق آسيا...
– س :يف الفرتة بني 2005ـ 2006
كانت ديب تحتل العناوين الرئيسية
للصحف اليومية .كانت املكان الذى
يتوق الشخص لزيارته .كانت ثلث
رافعات العامل ترتكز هنا .وبعدها
انــدلــعــت األزمـــة املــالــيــة العاملية
والسوق معها .يشري التقرير األخري
لصندوق النقد الــدويل عن بلدكم
إىل أن جزءا كبريا من إعادة هيكلة
الديون قد اكتمل عىل الرغم من
أن نسبتها بالنسبة للناتج املحيل
اإلجاميل ال تزال مرتفعة .وهذا يرض
بصورة ديب .كيف سيساعد معرض
إكسبو  2020عىل إستعادة سمعتها
كمحرك لالقتصاد؟
– ج :هل قرأت تقرير صندوق النقد
الــدوىل بأكمله؟ ـ سألت الوزيرة
بشكل ال يخلو من السخرية؛ فهذا
الــتــقــريــر مــكــون مــن  58صفحة
والتى لن يقرأها أى صحفى بغرض
التسليةـ .لقد أجــروا معي مقابلة
أيضا بهذا الخصوص .يُذكر ىف هذا
التقرير أن مرشوعات مثل إكسبو
هى التى تعمل كمحفز لالقتصاد،
ولكنني سأقوم بتصحيح بسيط؛ لقد
تأثرت دىب كسائر مدن العامل .ونسبة
 60ـ  ٪70من اقتصادنا هي عبارة
عن خدمات ،وكنا األوائل ىف استعادة
وضعنا؛ بشكل أرسع مام كنا نتوقع.
لقد رضبت األزمة الواليات املتحدة
األمريكية ىف يوليو من عام ،2008
وشعرنا بصداها ىف وقــت مــا بني
نوفمرب أو ديسمرب .بعد مرور عام
كان لدينا برج الخليفة (الذى يعد
حتى اآلن أطول برج ىف العامل) .وىف
عام  2010افتتحنا خط املرتو .قمنا
باالستثامر ىف مرشوعات كبرية جدا
ىف الوقت املناسب .وىف عام 2010
ـ  2011بدأنا نرى االنتعاش والثقة.
إن ثقة الناس من حولك هو شئ
ال ميكن رشاؤه .رمبــا حالفنا الحظ
بالتواجد ىف سوق ىف طور النمو .ال
يوجد مركز آخر ىف هذا اإلقليم من
العامل ـ وأشري بتعبري هذا "اإلقليم"
إىل محيط مكون من  2000مليون
شخص ،العديد منهم من الشباب ـ
يزدهر وينمو بنفس الوترية كام تفعل
دىب .ال يزال أمامنا الكثري لنقوم به
ولكننا عىل الطريق الصحيح ،ومل يكن
معرض إكسبو هو الذي وضعنا عليه.
يف العام السابق الختيارنا كان هناك
العديد من املــروعــات عىل وشك
الخروج للنور .األزمة جعلتنا حذرين
وحريصني ولكن متفائلني باملستقبل.
نحن متواجدون ىف إقليم يبحث
وينظر إىل هذه العقلية التى منتلكها
ىف دىب وىف دولــة اإلمــارات العربية

املتحدة والتي تجعلنا محور االهتامم.
فموانئنا ومطاراتنا وخطوطنا الجوية
 ...وصناعة السياحة لدينا نشطة
ومزدهرة .هذا الصيف ،عىل الرغم
من الحر الشديد (حيث اقرتبت
درجات الحرارة بسهولة من الـ 50
درجــة مئوية) وصل معدل إشغال
الفنادق لدينا إىل  .٪80نعم .ىف
عام  2005ـ  2006كانت مدينة دىب
ظاهرة ،واملكان الذي ينبغي زيارته.
لقد اختفى عنرص املفاجأة الذى كان
لديها .اآلن نحن مدينة عاملية كبرية
ذات صورة راسخة.
– س :حرضتك تريدين أن يكون

"ىف عام  2010ـ  2011بدأنا
نرى االنتعاش والثقة .إن ثقة
الناس من حولك هو شئ ال
ميكن رشاؤه"
هذا املعرض شامال ومتنوعا وشفافا،
وملتزما بقواعد البيئة ،وداعــا
للشباب واملساواة بني الجنسني .قمتم
بإطالق موقع عىل شبكة االنرتنت،
يتضمن جميع عمليات ال ـراء .ما
هي أكرب املناقصات املفتوحة أو التى
عىل وشك أن يتم فتحها؟
– ج :لدينا مهمة شيقة :تحويل قطعة
أرض جــرداء مساحتها  438هكتارا
ـ إذا سمحتم يل ،مجازا هي أقرب
ألن تكون ورقة بيضاء ـ وتحويلها
إىل مكان قادر عىل استيعاب 220
دولة ورشكات ذات أجنحة ومساحات
عــرض ،والتي ســوف تسعد الـــ 25
مليون زائر املُقدر حضورهم للمكان.
عام  2016سيكون عاما هاما ،فبعد
أن نضع الخطة الرئيسية ،سنقوم
بتنفيذ التصميم التفصيىل للموقع
وملكان أجنحة العرض .سيتم نرش كل
هذه املناقصات عرب بوابة التسوق
لدينا ،ليتمكن الجميع من التقدم.
ستوجد العديد من الخدمات بدءا من
التشييد وعمليات التصميم واإلرشاف،
مرورا بالتسويق واالتصاالت ،كل ما
هو رضورى ليتم تحويل أرض جرداء.
وستكون املناقصات الكبرية متعلقة
بتشييد املواقع.
– س :يوجه النقد ألحدث املعارض
العاملية بأنها مل تكن سوى أجنحة
سياحية جميلة ،ليس إال ،وبأنها مل
ترتك أثرا كام كان يف السابق .إىل أيهام
سينتمي معرضكم؟
– ج :من أجل ترك أثر يجب األخذ
يف االعتبار العديد من املكونات .يف
املــايض ،كانت هناك حاجة ملعرض
إكسبو لتقديم االبتكارات .واليوم ال
أحد ينتظر خمس سنوات للتعرف عىل
آى فون  6اس الجديد .لقد فكرنا يف
ذلك األمر وواحدة من االستنتاجات
التى توصلنا إليها هي أن تجربة الزائر
يجب أن تكون استثنائية؛ نريد أن
يتمكن الزائر ،تحت شعار "التواصل
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مع العقول ،وخلق املستقبل" وأمور
االتصال ،واالستدامة والتنقل ،من رؤية
أشياء مل يكن قد رأها من قبل .بعد
االنتهاء من الحدث ،سيتم تحويل جزء
من املنطقة إىل مركز للتعلم :أكادميية
للعلوم لألطفال والشباب .ولكن يف
بعض األحيان ال يقل الطريق أهمية
عــن الــهــدف املنشود .لذلك خالل
السنوات السابقة للمعرض سنقوم
بزيارة عدة دول مختلفة عرب العامل
مثل إسبانيا ،حيث سنتحدث مع
مؤسسات التفكري ،ومجالس األعامل
التجارية ،ومع الجامعيني واألكادمييني
حول الفرص املتاحة ،حول هذا الجزء
من العامل ،حول ديب كقاعدة قريبة
ألفريقيا وآسيا .هل تعلمني أن لدينا
 1000رحلة أسبوعية إىل الهند ،وأكرث
من  120إيل لندن وأكرث من  100إيل
أسرتاليا؟
– س :إذا كان السؤال هكذا ،فإن
الـ  14رحلة أسبوعية إىل إسبانيا
تعد قليلة .إن العالقات التجارية
بني إسبانيا ودولة اإلمارات العربية
املتحدة قد تسارعت من خالل زيادة
التواصل فيام بينهام.
– ج :هذا هو لغز البيضة والدجاجة.
يف بــعــض األحــيــان تــزيــد األعــال
التجارية من عدد الرحالت الجوية
وىف أحــيــان أخــرى تزيد الرحالت
من التجارة .نحن مهتمون بإسبانيا
وأمريكا الالتينية .يف العام املايض
زار رئيس الوزراء املكسيك؛ وذهبنا
إىل الــرازيــل ،واألرجنتني ،وتشييل
 ...وأنا سافرت إىل بريو ،وكولومبيا،
وفنزويال وجواتيامال .وقبلها قد كنت
قد زرت املكسيك عدة مرات .لدينا
اهتامم بإستكشاف هذا الجزء من
العامل ،فنحن نشعر أن ثقافة أمريكا
الالتينية هي شئ مألوف بالنسبة لنا.
– س :عند مالحظة عــدد رحــات
خطوطكم الجوية إىل دول أمريكا
الالتينية ميكن لشخص ما أن يستنتج
أن اهتامم بلدكم مبا هو التينى قليل
إىل حد ما.
– ج :أنت تتعجلني يف االستنتاجات .أنا
لن أكون رسيعة الحكم هكذا .القى
نظرة عىل الخمسة أعوام السابقة.
األمور تتحرك .إذا رأيت نوع األعامل
التجارية التي يتم تأسيسها هنا
وكيف يزداد عدد السكان الالتينيني
من أوروجواي والربازيل واألرجنتني ...
هناك اهتامم سيايس ورغبة متبادلة.
فإن عدد الرحالت الرسمية املتزايد يف
كال االتجاهني سيرتجم ىف شكل زيادة
للعالقات املتبادلة.
– س :يف معرض سيتى سكيب ديب
ـ أكــر معرض عقاري ىف اإلقليم ـ

املكتسبة يجب أن نكون شفافني قدر
املستطاع .فمجتمع األعامل التجارية
ال يحب املــفــاجــآت؛ وباملرشوعات
الحكومية التى أطلقناها أو أعلنا عنها
ومبعرض اإلكسبو أنا عىل ثقة تامة بأننا
سنشهد منوا صحيا ومستمرا .لن نقر
بأن االستثامر األجنبي املبارش الذى
تلقيناه هو من املسلامت ،لذلك فنحن
لن نتوقف عن إدخال التحسينات من
أجل تحقيق الرخاء ألكرث من الـ 200
جنسية التي تعيش هنا.
– س :هل هناك خطر من وجود
مدينتني لديب داخل مدينة واحدة؟
نرى أن منطقة ديرة ،وهى املنطقة
التى يعيش بها معظم املهاجرين
اآلسيويني ،هى أقل تطورا من بقية
املدينة .هل هذا التصور حقيقي؟
– ج :االنطباعات ذاتية ،ولك الحق
يف أن يكون لديك انطباعك الخاص.

الوزيرة يف سطور

ريــم الهاشمى ،حاصلة عىل درجة
املاجستري من جامعة هارفارد ،ودرجة
البكالوريوس يف العالقات الدولية
واللغة الفرنسية من جامعة تافتس.
تتحدث العربية واإلنجليزية والفرنسية.
قبل تعيينها وزيــرة الدولة واملدير
العام ملعرض إكسبو ديب  ،2020كانت
تعمل كملحق تجاري ووزيرة مفوضة
بسفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة
يف الواليات املتحدة األمريكية .وهى
أيضا رئيسة الهيئة االتحادية للتنافسية
واإلحــصــاء ،ورئيسة مجلس إدارة
مؤسسة ديب العطاء ،وهي مؤسسة
خريية تسعى لدعم حقوق األطفال يف
الدول النامية يف الحصول عىل التعليم
األسايس السليم.

املدينة متنوعة ولكن ال توجد مدينتان
يف دىب .بعض املناطق تكون مزدحمة
أكرث من غريها ،من حيث عدد السكان
واألبنية املوجودة من الـثامنينات.
والبعض األخر أكرث حداثة ،أو أرض
قاحلة جاهزة ملــروعــات جديدة.
بعد ذلك يأىت الكريك ـ لسان املاء
الذى يقسم املدينة إىل نصفني ـ بتُجار
وقــوارب تدخل إىل املدينة كام كان
يحدث منذ أكرث من مثانني عاما .كل
منطقة متثل قوة للمدينة ،ال توجد
مدينتان من دىب ولكن مئات املناطق،
وكل منطقة لها طابعها املميز.
– س :الحكومة اإلماراتية تركز عىل
التعليم والصحة والبنية التحتية.
ودولــة اإلمـــارات العربية املتحدة
لديها عالمات ممتازة يف عدد من
املـــؤرشات الــدولــيــة .وىف مــؤرشات
أخري تسري بشكل عادى ،عىل سبيل

املثال ،يف جودة التعليم وكفاءة سوق
العمل.هل سيساهم معرض إكسبو يف
تحسني ذلك؟
– ج :التعليم هو أمــر حيوى ألنه
يخلق تيارا من النمو املستدام عىل
املــدى البعيد .ونحن بحاجة إىل أن
نجعله يتوافق مع احتياجات سوق
العمل .إن جودة التعليم كانت وال
تزال ىف تحسن مستمر .نحن ال نفكر
بأى شكل أننا وصلنا إىل هدفنا .ال
نسلم باألمر الواقع .نحن ال نكتفي مبا
حققناه من إنجازات ،ورمبا نكون نحن
أنفسنا أول من نتساءل عام ميكننا أن
نقوم به بشكل أفضل .الخطر يكون
عند إنكار أن هناك أمر ما ميكننا أن
نقوم بتحسينه .يظل التعليم من أوىل
أولوياتنا ،ونحن بحاجة للتأكد من أن
سوق العمل ما زال يتسم بالكفاءة
والعافية والحركة.

"لدينا اهتامم بإستكشاف
أمريكا الالتينية .نشعر أن
ثقافتها هــي شــئ مألوف
بالنسبة لنا .هناك اهتامم
سيايس ورغبة متبادلة"
سمعنا رسائل متناقضة .البعض ينتظر
حالة من الركود ،وآخــرون يقولون
أن املستقبل مــرق تجاه معرض
اإلكسبو ...ما هو املناخ الحقيقي؟
وحرضتك رئيسة الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء.
– ج :إنها نعمة من الله أن تكون دولة
اإلمــارات العربية املتحدة أكرب متلق
لالستثامر األجنبي املبارش يف املنطقة،
وتحتل الرتتيب الـ  22يف العامل ،وفقا
لتقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتطوير .وهي أيضا مسؤولية .فمن
أجل الحفاظ عىل الثقة واملصداقية

أبراج اإلمارات ،العنوان األكرث شهرة ىف دىب

يتسلل الضوء الخفيف إىل بهو برج املكاتب بأبراج اإلمارات (عىل ميني الصورة؛ وناطحة السحاب التي عىل اليسار هي أحد الفنادق) بجدران زجاجية وأسقف
شديدة االرتفاع .يحرس املدخل متثاالن صغريان لفنانني فرنسيني من القرن التاسع عرش :صيد الصقر وجندي روماين يف عربته .هناك ساعة رولكس ضخمة معلقة عىل
الحائط ،وروبوت ىف حجم شخص بجانب أرائك االنتظار .وما زالت أبراج اإلمارات حتى اليوم هي العنوان األكرث شهرة يف هذه املدينة عىل الرغم من أن أطول مبنى
يف العامل ،برج الخليفة ،يغطى واجهات الصحف وآالف من القصص والصور السيلفى .فهو مقر مكتب رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
وحاكم ديب أيضا .كام أنه مقر معرض إكسبو ديب  2020ومقر املكتب التجاري إلسبانيا يف اإلمارات العربية املتحدة.
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لبنى القاسمي ،وزيرة التعاون الدويل والتنمية باإلمارات العربية املتحدة ورئيسة جامعة زايد

امرأة العلم التي كرست
القوالب النمطية يف بلدها

تحتل املرتبة  42يف تصنيف مجلة فوربس لعام  2015من بني الـ  100امرأة األكرث
تأثريا يف العامل ،كام اعتربتها صحيفة وول سرتيت جورنال واحدة من أهم  50امرأة
يف العامل .الشيخة لبنى القاسمي تقود املساعدات اإلنسانية يف البالد األكرث تربعا يف
العامل وترأس الجامعة التي ترغب يف تعزيز العالقات أكرث مع إسبانيا
"سوف تفشلني .هذا ليس عمل املرأة"
جاءها صوت رجل عرب الهاتف بعد أن
تم تعيينها وزيرة االقتصاد باإلمارات
يف عام  .2004رمبا كان هذا الرجل
ال يعرف مدى القوة الشديدة التي
لدى الشيخة لبنى القاسمي ،والتي
أصبحت يف سن  44عاما أول عضو
نسايئ يف مجلس الـــوزراء اإلمــارايت.
والتي كانت يف ذلك الوقت قد قامت

بالفعل بتصميم تطبيق للموانئ يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والذي
يحتوي عىل جزء من "أرسار الدولة".
تغلب عليها القلق عند تعيينها ،إال
إنها عندما فكرت مليا يف األمر بعد
أيام الحقة ،ويف فجر أحد األيــام ،أن
أمر اختيارها من قبل الحكومة يرجع
لثقتها بها وأنها سوف تدعمها .وماذا
عن الرجل صاحب املكاملة؟ "اتصل

قبل أن تصبح وزيــرة ،قامت
الشيخة بتصميم تطبيق
للموانئ يف دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة ،يحتوي عىل
جزء من "أرسار الدولة"

الشيخة لبنى القاسمي حصلت عىل وسام االستحقاق املدين من امللك خوان كارلوس األول يف عام 2011

يب بعد ستة أشهر وقدم يل التهنئة" .امرأة لطيفة

كانت الوزيرة هي أول إمرأة حاصلة
عىل درجة البكالوريوس يف هندسة
الحاسب اآليل ،وقامت بلعب دور هام
يف حوسبة الحكومة ويف القطاعات
التجارية واالقتصادية اإللكرتونية.
وقد رصحت يف ذلك الوقت لجريدة
دير شبيجل أنه مل يتم تعيينها كوزيرة
ملجرد "تزيني واجهة العرض".

يف عام  2008أسندوا لها حقيبة التجارة
الخارجية ويف عــام  2013حقيبة
التعاون الدويل والتنمية .ومنذ 2014
وهي أيضا رئيسة جامعة زايد ،حيث
يصفها الطالب بأنها «لطيفة» .تعلق يف
مكتبها وسام االستحقاق املدين ،الذي
منحها إياه امللك خوان كارلوس األول،
وتروي أن أوىل ذكرياتها عن إسبانيا

جامعة زايد ،عىل وشك الوصول إىل مرحلة النضج
كيف وصلت الشيخة لبنى لتصبح
رئيسة جامعة زايد؟ ،تتذكر مقولة أستاذ
جامعي إسباين ،عميد كلية الصيدلة حني
قال لطالبته عقب حصولها عىل درجة
الدكتوراه" :إن الله يعاقب اإلنسان
مبنحه رغبات كثرية" .لقد كانت أستاذة
غري متفرغة للتكنولوجيا ،وأقــى ما
كانت تحلم به هو أن تكون أستاذة
مشاركة مبجرد تقاعدها.
لكن الحكومة فكرت يف أن مهاراتها
كانت رضورية يف هذه الجامعة ،التي عىل
وشك أن تصل إىل مرحلة النضج" .ها هي
الجامعة ،غريي منها .وحملوين مسؤولية
 9000طالب ،بالنسبة يل ،كنت حتى ذلك
الحني أعمل يف اآلليات والسياسات ،لكن من اليسار إىل اليمني .د /عبد املحسن أنىس ،مدير أكادميي بجامعة زايد ،د /رياض املهيدب ،نائب رئيس
مل أعمل أبدا يف إدارة األشخاص .فكرت الجامعة ،د /مارلني روبرتس ،العميدة باإلنابة
حينها `يا إلهي´ ،واآلن أنا سعيدة بذلك.
إنها مثل بناء األمة .يروق يل تحفيزهم" .وجامعة زايد إحداها .وهي متخصصة إيه يس إس لإلنشاءات والخدمات ،وتم
يف الفنون الحرة وبها حرمان جامعيان ،افتتاحه يف عام  .2011واآلخر يف ديب،
أحــدهــا رائــع يف أوظــبــي للهندسة ويعود تاريخه إىل عام " .2007التعليم
التعليم مجاين لإلماراتيني
توجد يف اإلمارات العربية املتحدة  75املعامرية ،شيدته مجموعة الحبتور مجاين لإلماراتيني –  ٪98من طالبنا -
جامعة ،منها ثالث جامعات اتحادية ،ليتون ،الرشكة اإلماراتية التابعة ملجموعة وتغطي تكاليفه الحكومة االتحادية"،
بعض وجهات النظر حول جامعة زايد
(يجيب األساتذة الثالثة :د /رياض املهيدب،
نائب رئيس الجامعة ،د /مارلني روبرتس ،القامئة
بأعامل رئيس الجامعة ،د /عبد املحسن أنىس،
املدير األكادميي والعميد املشارك)
العربية مقابل اإلنجليزية ،أيهام يطغى؟
التعليم يكون باللغة اإلنجليزية ،عىل الرغم من
أن بعض املواد يتم تدريسها باللغة العربية.
والهدف هو تكوين مهنيني يجيدون اللغتني.
وهذه هي إحدى مزايا خريجي جامعتنا.
كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة يف
الجامعات قبل التسعينات .وأحدثت القفزة
إىل اللغة االنجليزية ردود فعل مضادة .وقد
أوجدنا توازنا بني اللغتني"( .رياض املهيدب)
ما هي النسبة املئوية للفتيات امللتحقات
بالجامعة؟

"نسبة  ٪70من طالب الجامعات هم من عند الوصول إىل دولــة اإلمــارات العربية
الفتيات ،وهي أحد أعىل املعدالت يف العامل" .املتحدة"( .مارلني روبرتس)
(رياض املهيدب)
كفة امليزان مقلوبة يف مجلس الوزراء
تفصلون بني الفتيات والفتيان حتى التخرج" ،صحيح ،ولكن ميكنك املرور مبكتب رئيس
ولكن ال يتم تطبيق ذلك يف الدراسات الوزراء ٪99 .من القوى العاملة هناك من
النساء"( .عبد املحسن أنيس)
العليا .ملاذا؟
"ألن ذلك يأيت ضمن متطلبات هذا املجتمع.
توجد يف اإلمارات العربية املتحدة جامعات كيف تدعم حكومة دولة اإلمارات املرأة؟
تفصل بني الجنسني ،كام توجد أيضا جامعات "تؤكد السلطات أنه ال نستطيع تحقيق
مختلطة .وبناء عىل رغبة األرسة ،يتم اختيار تطلعات األمة إال مبساهمة جميع أفراد
املجتمع .عىل مر السنني كانت هناك
جامعة أو أخرى"( .رياض املهيدب)
خطوات لزيادة مشاركتها يف الحكومة وسوق
العمل .وقدر صدر قانون مؤخرا ينص عىل
كرس األمناط التقليدية
"تخصصات كانت تقليديا حكرا عىل الذكور أن تكون هناك امرأة واحدة عىل األقل يف
مثل الهندسة والتكنولوجيا اآلن أصبحت مجالس إدارة الرشكات واملؤسسات العامة".
خاصة بالفتيات .وهذا يثري دهشة الكثريين (رياض املهيدب)

يوضح رياض املهيدب ،نائب الرئيس
واألستاذ بجامعة زايد.
"لدينا أيضا طــاب من األجانب
منذ عامني .تكلفة الرسوم الدراسية
هي  19000يــورو سنويا ،وباملقارنة
مع باقي الجامعات األخرى يف البالد،
تعترب تكلفة متوسطة .متول الحكومة
املؤسسات الجامعية وتخصص لجامعة
زايد مبلغ  148مليون يــورو" .إحدى
أولويات الجامعة هي ضم املزيد من
الطالب ،ورغم أن البنية االساسية يف
موقعها والربامج أيضا ،يالحظ تزايد عدد
الطالب.
التجول يف أوقــات محددة يف فناء
الفتيات بالحرم الجامعي يف ديب –
جامعة زايد تفصل بني الرجال والنساء
حتى التخرج – يتيح لك رؤية صورة
الجيل الجديد من اإلناث اإلماراتيات يف
بضعة أمتار مربعة :جامعيات ،يتحدثن
بلغتني يف أســوأ األحــــوال ،ومعهن،
دون استثناء ،حواسب لوحية `أيباد´
وحواسب محمولة `الب توب´ ،فضال
بالطبع عن أجهزة الهواتف الجوالة.

االبتكار أو املوت

تقول مارلني روبرتس ،العميدة باإلنابة
بجامعة زايد" :إدخــال التكنولوجيا يف
الفصول الدراسية هو جزء من عملية
االبتكار" ،ونحن نقوم باستمرار بتقييم
وتحسني برامجنا ونتائج كل طالب،
بحيث يتم توظيف مهاراته لتتناسب
مع أولويات الدولة .من األمثلة عىل
ذلــك االتفاقية التي تم توقيعها يف
شهر أكتوبر مع معهد ساب للتدريب
والتطوير لتوسيع نطاق املهارات واملزايا
التنافسية للطالب .ووفقا إلميل تييس،
أستاذ مشارك يف إدارة العمليات وعميد
كلية إدارة األعامل باإلنابة ،فإن "جامعة
زايد بها أربع درجــات من الليسانس
تركز تحديدا عىل تلبية احتياجات
السوق :املحاسبة ،التمويل ،إدارة املوارد
البرشية والتسويق ،وريــادة األعامل.
هذه الكليات هي مثرة املحادثات عىل
مر السنني مع السلطات يف حكومة

أبوظبي ،التي تهتم بأن تكون االتجاهات
واملهارات لدى الطالب متناسبة مع
عروض العمل".
وعىل الصعيد الداخيل فإن جامعة زايد
معتمدة من قبل لجنة االعتامد األكادميي
باإلمارات العربية املتحدة .وعىل الصعيد
الخارجي هي إحدى الجامعتني اإلماراتيتني
املعتمدتني فقط دوليا من قبل لجنة
الواليات الوسطى للتعليم العايل ،واحدة
من ست هيئات اعتامد للتعليم العايل يف
الواليات املتحدة األمريكية.
إسبانيا ،من بني أهداف جامعة زايد

جامعة زايد وقعت اتفاقية مع جامعة
كومبلوتنيس مبــدريــد ،ومــع جامعة
برشلونة ومع العديد من الجامعات
األخــرى يف الــعــامل .وهــي عبارة عن
اتفاقيات خاصة بالتعاون والبحوث
والتبادل .ولكنها ال تهتم فقط بالعامل
األكادميي" .نود أن نعمل مع رشكات
إسبانية ،وخاصة تلك التي استقرت
بالفعل يف دولــة اإلمـــارات العربية
املتحدة .كال البلدين لديهام مجاالت
ذات اهتامم مشرتك .عىل سبيل املثال،
الطاقة املتجددة والبيئة ...والتعرف عىل
اآلخر يفتح اآلفاق ملزيد من التعاون"،
يوضح نائب رئيس جامعة زايد .الفكرة
هي تغطية مجال األعــال والتبادل
الثقايف .جامعة زايد بها معهد صيني
وآخر كوري ،كام توصلنا أيضا إىل اتفاق
مع اإليطاليني .إننا نسعى لدعم وزارة
التعليم العايل لدينا إلنشاء معهد إسباين
للتبادل الثقايف وتعلم اللغة اإلسبانية.
فالطالب دامئا مهتمون بتعلم لغات
أخــرى والتعرف عىل بلدان أخــرى.
وطالبنا يسافرون إىل مثانني بلدا يف
جميع أنحاء العامل .نحن نعد العقول
كوسيلة لتعزيز التفاعل والتعاون .مبجرد
أن تتعرف عىل االشخاص ،يصبح العمل
معهم أمرا طبيعيا .عن طريق االتصاالت
واملعارف تأيت األعامل التجارية".
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كانت لوحة الجورنيكا يف نيويورك.
"لقد أثرت يف بشدة" .املعاناة التى
يعرضها بيكاسو ،نراها اليوم ىف نزوح
أعــداد كبرية من املرشدين من جراء
الحرب .دولة اإلمارات العربية املتحدة
ال تستقبل الالجئني عىل أراضيها،
ولكنها أصبحت هذا العام ،حسب
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،
أوىل الجهات املانحة عىل مستوى
العامل بقيمة  4600مليون يورو ،مبعدل
 ٪1.7من إجاميل دخلها القومى .بينام
يبلغ املعدل األوروىب  .٪0,42يف عام
 2014حصلت اإلمــــارات العربية
املتحدة عىل منصب عضو مشارك ىف
لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية .وتؤكد
الوزيرة "لقد بنينا مخيامت ىف األردن
تأوي  10.000شخص .و تعليم األطفال
داخل املخيامت هو أمر بالغ األهمية".
لقد قاموا بعمل ذلك بجانب دول
حليفة وبالتعاون مع اليونيسيف.
كام تقوم أيضا بتنفيذ برامج التدريب
املهني للبالغني ،حيث يتم دفع مقابل
مادي لهم عن األعامل التي يقومون

املزيد عن معايل الوزيرة
يف الفلبني مع منظمة اليونيسيف التي بنينا
كيف ترين نفسك؟
"كأنني عامل للتغيري .تعييني وزيرة كان معها مدارس يف أعقاب الفيضانات .بالتأكيد،
مبثابة رسالة موجهة للمرأة؛ كان وساما .كنت الذهاب هناك ورؤية هؤالء األطفال سعداء
رائدة يف حمل الشعلة .جييل هو الجرس بالعودة للدراسة مرة أخرى يثري مشاعرك".
الذي يعرب من خالله جيل جديد من النساء
مثال عىل `اإلبتكار´؟
اإلماراتيات".
(الكلمة التي تكررها الوزيرة مبعدل يصل
إىل ست مرات يف الساعة) "اليوم نقوم بفعل
مرشوعك اإلنساين املفضل هو...
"أنا مسؤولة عن أن تكون مرشوعات فعالة ،أشياء قبل عرشين عاما مل نكن قادرين عىل
وليست عاطفية .يف الحياة ميكنك اختيار القيام بها؛ عىل سبيل املثال ،يف مجال الطاقة
مالبسك املفضلة ،أما يف املساعدات اإلنسانية الشمسية .يف الوقت الراهن يتم تصميم
فإن كل مرشوع سوف ميس قلبك .عىل سبيل عبوات حافظة للمواد الغذائية من أجل أن
املثال ،نحن نعمل مع اللجنة الدولية للصليب تحل الشمس محل الفرن يف بعض األماكن
األحمر التي طلبت منا مستشفيني متنقلني النائية .االبتكار هو أحد الجوانب املفضلة يف
لتقديم الرعاية الصحية لألرس السورية ،أو كل يشء أقوم به".

درهــم يتم منحه سخي وذو تأثري
فعال .ودوري هو أن أقوم بذلك وفقا
للمبادئ اإلنسانية والحياد والنزاهة
واالستقالل .ومن موقعنا يف الوزارة
ندرس اآلن ما يصلح وما ال يصلح".

"املساعدات اإلنسانية هي يف
الجينات الوراثية لإلماراتيني.
نحن نشب عىل هذا األسلوب
يف الحياة ،الحكومة تتربع
ظالل الشك
والشعب يتربع"
ال تضيع الوزيرة
هو السبب الثالث يف إلقاء الضوء عىل
أرقام التربعات" .التحدي ال يتمثل يف
أن نكون `أكرب´ جهة مانحة فحسب،
بل أن نكون جهة مانحة ورشيك له
تأثري يف الساحة الدولية ،...فدامئا
ميكن القيام باألمور بطريقة أفضل.
لذلك نحن نعمل عىل تطوير سياسة
واسرتاتيجية إماراتية للمساعدات
الخارجية .نريد التأكد من أن كل

الوقت مع وجهات
النظر التي تساوي بني العمل الخريي
وزيادة الوعي بالنسبة لألثرياء .تعمل
دولــة اإلمــارات العربية املتحدة مع
مؤسسة بيل وميليندا جيتس ،وغريها.
"إنه أمر إيجايب جدا أن يقوم رجال
األعــال األثرياء مؤخرا بدعم جهود
املجتمع الـــدويل يف مجال التعليم
والصحة والالجئني .عىل سبيل املثال،
فقد تربع أحد اإلماراتيني مؤخرا بثلث
ثــروتــه ،مــن أجــل دعــم املؤسسات
التعليمية".

أصــبــحــت دولـــة اإلمــــارات
العربية املــتــحــدة ،حسب
منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،أوىل الجهات
املانحة عىل مستوى العامل
بقيمة  4600مليون يورو،
مبعدل  ٪1.7من إجاميل دخلها
القومى .بينام يبلغ املعدل
األوروىب هو ٪0,42
بها :يف الكهرباء والنجارة" ...يف مكان
ملئ بالكثري من املعاناة ،يعد الحفاظ
عىل كرامة النازحني أمرا أساسيا" .يف
لبنان ،تقوم دولة اإلمــارات العربية
املتحدة باإلنفاق عىل مخيم للسوريني
والعراقيني .وتؤكد الشيخة لبنى "نحن
نعتقد أنه من واجبنا دعم الالجئني
يف البلدان املجاورة لديارهم حتى
يتمكنوا يف نهاية املطاف من العودة
إىل أوطانهم .ويحدونا هذا األمل".

w w w. z u . a c . a e

دراهم سخية وذات تأثري

يف بلد يسعى ليكون األول يف كل يشء،
يبدو أن لقبه الجديد `أكرب املانحني´
يرجع إىل نفس السبب .تكذب الشيخة
لبنى ذلك" :هناك أسباب تدعو لزيادة
التربعات ،والسبب الرئييس يف ذلك هو
مرص ،فهي دولة مهمة جدا مبنطقة
الــرق األوســط بأكملها .وبالفعل
األمور هناك بدأت يف التحسن .من
املهم تقديم املــســاعــدة؛ فنحن ال
ميكننا السامح بتهديد أمن واستقرار
املنطقة" .والسبب اآلخر هو الروح
اإلمــاراتــيــة" .املساعدات اإلنسانية
هي يف الجينات الوراثية لإلماراتيني.
نحن نشب عــى هــذا األســلــوب يف
الحياة ،الحكومة تتربع والشعب
يتربع .صندوق أبوظبي للتنمية تم
تأسيسه بواسطة الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان ،مؤسس دولــة
اإلمارات العربية املتحدة ،والذي قبل
إعالن دستور عام  1971آمن بأنه يف
الوقت الذي منتلك فيه الرثوات ،فإن
من مسؤوليتنا وواجبنا أن نتقاسمها
بغض النظر عن العرق والدين" .ومنذ
عام  ،2009ودولة اإلمــارات العربية
املتحدة تقوم بتوثيق وإبــاغ لجنة
املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية بجميع
مساعداتها الخارجية املقدمة ،وهذا

إن جامعة زايد هي الجامعة الوطنية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي المنطقة ،وهي حاصلة على االعتماد االكاديمي من قبل منظمة
ّ

ً
عالميا في هذا المجال .وتلتزم بالحصول على
الواليات الوسطى للتعليم العالي بالواليات المتحدة األمريكية ،إحدى أهم الهيئات األكاديمية الرائدة
االعتمادات األكاديمية لتخصصاتها وتوكيدها بشكل مستمر.

تطرح جامعة زايد نخبة برامج البكالوريوس والماجستير من خالل كلياتها الست التالية ،والتي حصل معظمها على االعتماد األكاديمي ،وهي:
كلية الفنون والصناعات اإلبداعية (حاصلة على االعتماد المكافئ من جمعية كليات الفنون والتصميم األمريكية )NASAD
كلية اإلدارة (حاصلة على االعتماد األكاديمي من قبل جمعية تطوير كليات إدارة األعمال الدولية )AACSB

كلية علوم اإلتصال واإلعالم (حاصلة على االعتماد األكاديمي من قبل مجلس االعتماد لتعليم الصحافة واالتصال الجماهيري األمريكي )ACEJMC
المدرسين )NCATE
كلية التربية (حاصلة على االعتماد األكاديمي من قبل المجلس الوطني األمريكي العتماد وتدريب
ّ
كلية آداب وعلوم اإلستدامة

كلية االبتكار التقني (حاصلة على االعتماد األكاديمي من قبل مجلس االعتماد األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا )ABET
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تيم كالرك ،الرئيس واملدير التنفيذي لطريان اإلمارات

"كنت أنظر إىل منطقة البحر املتوسط وكنت أرى فجوة
سوداء ،شبه الجزيرة اإليبريية"

رحالت ديب-مدريد وديب-برشلونة "فاقت توقعات" رشكة الطريان الراعية لفريق ريال املدريد .اآلن ،فقط  6من الـ  144وجهة التي
تغطيها طريان اإلمارات هي يف بلدان ناطقة باإلسبانية

هكذا يتحدث وكــل كالمه تقريبا
مصحوب بـــاإلميـــاءات ،واملــحــاكــاة
الصوتية ،واالستعارات ...تيم كالرك
كان سيكون ممثال كوميديا كبريا عىل
مسارح لندن ،لو مل يكن بسبب أنه
عاش ملدة  30سنة يف اإلمارات العربية
املتحدة ،وآخر اثني عرش عاما منها
كرئيس تنفيذي لطريان اإلمارات ،مام
ساهم ىف تحويل محور تركيز الطريان
العاملي إىل مركز طريق الحرير الجديد؛
الخليج العريب .ويف العام املايل املايض
حقق أرباحا بلغت  1,216مليون يورو،
بإيرادات  24,175مليون؛ أي  ٪10أكرث
من العام السابق ،وأكرث من ضعف
متوسط القطاع ،والتي تبلغ أرباحه
 ،٪4.9وفقا ملجلس منظمة الطريان
املدين الدويل .فكام ذكر فإن مجموعة
الخطوط الجوية الدولية حصلت
 20,170مليون و  1,390مليون يورو
أرباح عن عمليات الطريان .هذا العام
استخدم  78مليون مسافر  -50مليون
منهم يف طريان اإلمــارات -مطار ديب
الدويل كنقطة عبور ،مام جعله املطار
الذي ينقل أكرث عدد من املسافرين تيم كالرك يرأس طريان اإلمارات ،رابع أكرب رشكة طريان يف العامل من حيث عدد املسافرين الدوليني ،وفقا التحاد النقل الجوي الدويل.
الدوليني يف العامل ،متفوقا عىل مطار
لفظية ويدحض اتهاماتهم عن طريق ال نفعل األشياء ناقصة ،بل محسوبة رشكة تاب تسافران إىل الــرق؛ فهام
هيرثو.
املحامني ورفــع الدعاوى القضائية .جيدا وبــاألخــذ يف الحسبان جميع تركزان عىل أوروبا والقارة األمريكية.
أال يذهب اإلسبان إىل الصني واسرتاليا
"أتعلمني شيئا؟ نحن واضحون كضوء املخاطر".
النهار .ليست لدينا أية أرسار ،ولكن  -سؤال :الطريقان الوحيدان املبارشان وسنغافورة والهند؟ نعم ،بالتأكيد.
"أتعلمني شيئا؟ نحن واضحون الكثري ال يــروق لهم ما نقوم به يف لــطــران اإلمـــارات مــع إسبانيا (إىل ولكن يذهبون عن طريق لندن أو
كضوء النهار .ليست لدينا أية العديد من الجوانب ،ألنه أمر ناجح" .مدريد وبرشلونة) يشكال  ٪1.5من فرانكفورت والرحالت تكون كاملة
هذا الخريف قدمت طريان اإلمارات عمل الرشكة؛  740,000راكب من الـ العدد .ذهبت لرؤية وييل (وييل والش،
أرسار ،ولكن الكثري ال يروق الدعاية اإلعالنية بصورتها الجديدة 50 :مليون راكب الذين تنقلهم الرشكة الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط
الجوية الدولية) ،وقلت له :إن إيبرييا
لهم ما نقوم به يف العديد من جنيفر أنيستون .وهو إخراج مشهد سنويا .رقم قليل!
غــر معقد لكنه أنــيــق ،يتم فيه  -الجواب :قالوا يل ذلك يف الواليات يف حال يرىث له ،أليس كذلك؟ فأجابني:
الجوانب ،ألنه أمر ناجح"
كشف الرتويكا األمريكية بسبب نقص املتحدة عندما كنا نستحوذ عىل "بىل" ،ال توجد رحالت إىل الرشق من
الخدمات للركاب ،وآساليبهم ،والبنية نسبة  ٪9من السوق .واآلن نطري إىل مدريد أو من برشلونة ،أو من مالقة
التحتية لطائراتهم" .أنيستون هي كنز  10من املدن الكربى بعدد  86رحلة  ...فقلت لــه ،سنقوم نحن بتسيري
خاض كالرك معارك لسنوات مع أمرييك وكان علينا القيام بإعالن .إنها أسبوعية ،ومستمرون يف النمو .عندما هذه الرحالت .بدأنا برحلة برشلونة
خطوط طريان دلتا ،والخطوط الجوية ليست مجرد نجمة ،فهي نجمة عاملية ،كنت أنظر إىل منطقة البحر املتوسط -وانطلقنا! "( ...أشار كالرك بيده بحركة
األمريكية والخطوط الجوية املتحدة من الدرجة األويل .تساعد عىل تحقيق وقد كنا متواجدين يف مالطا ،وقربص ،انطالق صاروخ) .وضعنا الطائرة A380
الــذيــن يتهمون طــران اإلمـــارات الهدف .ويف اليوم التايل من إصدار واليونان ،والجزائر ،ولبنان ،وسوريا  -...و (ومحاكاة النطالق صــاروخ آخر).واالتحاد والقطرية للطريان باملنافسة اإلعـــان ،انترش برسعة الــرق .لقد كنت أري فجوة سوداء ،شبه الجزيرة "انتبهي! هــذا حــدث وســط الفوىض
غري العادلة لتلقيهم الدعم من الدولة -أنفقنا  20مليون دوالرا يف املجموع ،اإليبريية ،لذلك قلت لرجايل دعونا االقتصادية اإلسبانية .ونفس اليشء يف
والذين يطلق كالرك عليهم قذائف  8يف اإلنتاج والباقي يف التوزيع .نحن ندرس األمر ،ال أرى أن رشكة إيبرييا أو أثينا ،التي كانت وجهتنا األوروبية األكرث

 س :قــد يــتــصــور أي شــخــص أنخطوتكم القادمة يف إسبانيا ستكون
بتقليد الخطوط الجوية الرتكية ،أحد
أكرب منافسيكم يف العامل .فهي تغطي
إسبانيا برحالت طريان مبارشة متجهة
إىل مدريد ،وبرشلونة ،وفالنسيا ومالقة
وبلباو وسانتياغو .هل ستضيف طريان
اإلمارات مسارات جديدة؟
 ج :إنهم متواجدون يف كل مكان.ينترشون كالحصبة .ليس لدينا أسطول
من الطائرات الصغرية ،فطائراتنا فقط
كبرية .ولكن لننظر إىل ما تقوم به
الخطوط الجوية الرتكية ،أليس هذا ما
تقوم به لوفتهانزا وإير فرانس( .يتهرب
كالرك من اإلجابة دون الكشف عام
يدور يف خاطره بالنسبة إلسبانيا)
 س :هل تسري الرحالت الجوية إىلإسبانيا وفقا لتوقعاتك؟
 -ج :لقد تجاوزتها ولكن هذا ليس من

اآلثار املرتتبة عىل رعاية فريق ريال الشئ ...هل هذا جيد؟ بالطبع نعم ،إذا ما  ...وهذا كثري من املال .وإذا كنت ال تعرفني
اخرتت األندية الصحيحة ،ونحن نفعل ذلك ،من أين يأيت كل دوالر بشكل مفصل ،فتكونني
مدريد
ضائعة.
تأثري ضخم .كرة القدم هي مرادف للعاملية .وهذا يكلفنا الكثري...
وفريق ريال مدريد هو أحد األندية األكرث
تجربتك كراكب عىل منت الخطوط
مشاهدة يف العامل .فالصينيون متعصبون ،الطائرة A380
والسنغافوريون ،والكوريون  ...يشاهدون كرة تعطينا فرصة هائلة لتصميم طائرة رائعة من الجوية األمريكية
القدم األوروبية كثريا .عندما كان بيكهام يلعب الداخل ،ولكن دون إغفال أن كل دوالر يتم سافرت يف رحــات داخلية وهي تــروق يل
يف مانشسرت يونايتد ،كان معشوق الصينيني .استثامره يف كل مرت مربع من الطائرة يجب ألن املستوى مثري للرهبة ...اآلن أعرف
ورونالدو هو أيقونة انترشت يف عامل كرة أن يكون له مردود .فسقف إيـرادايت سنويا كيف يشعر أحد الركاب عندما ال يسمح له
القدم .يف شوارع دمشق ترين األطفال يرتدون لكل طائرة هو  110مليون دوالر .فالطريان إىل بدخول صالة كبار الزوار بعد دفع 2,000
قمصان ريال مدريد يف كل مكان  ...ولألسف ،لوس انجلوس يكلفني  600,000دوالر (ذهابا دوالر للقيام برحلة جوية ملسافة  500ميل.
ترين أيضا بعض من أسوأ اإلرهابيني يرتدونها .وإيابا) كل يوم .رحلة الطريان إىل نيويورك اضــطــررت إىل االنتظار يف الصف ورؤيــة
وإذا ذهبت إىل ريو دي جانريو تجدين نفس تكلفني  480,000دوالر ،أربع مرات يف اليوم  400شخص يف غرفة بحجم هذا املكتب،

يجلسون عــى األرض ،ووجـــوه يكسوها
القلق  ...وكأن الوضع يتطلب تدخل العديد
من األطباء النفسيني! هم ال يستخدمون
مكربات الصوت ،ال يا سيدي .إنهم يرصخون
يف الركاب! ال ميكن أن أصدق ذلك! دخلت
الطائرة ورأيت املضيفة تتناول آيس كريم
"بن أند جريي" ،وتسألني كيف حايل ،بينام
يتساقط منها اآليس الكريم! طلبت منها
أن تعلق معطفي وسألتني مستنكرة "أعلق
معطفك؟ ،عجبا!" .اآلن تعرفني سبب كابوس
جنيفر أنيستون يف اإلعالن  ...والغريب أنهم
ميضون يف طريقهم ،والركاب هناك يتعرضون
دوما ملثل هذه املعاملة!

كيف يرى
تيم كالرك
كل من...

ربحية متاما عندما كانت اليونان تجثو
عىل ركبتيها أمام السيدة مريكل .كانت
كابينة الدرجة األوىل ودرجــة رجال
األعــال ممتلئة حتى آخرها .وأيضا
حدث هذا مع إيرلندا .هل ميكن ألي
شخص أن يفرس يل ملاذا يف ظل أكرب عدد
من املشاكل االقتصادية تكتمل أكرث
رحالتنا؟ رأينا أن تحقيق هذا كان أمرا
جيدا ،وفتحنا مسارا إىل لشبونة.

أثينا كانت وجهتنا األوروبية
األكــر ربحية متاما عندما
كــانــت الــيــونــان تجثو عىل
ركبتيها أمام السيدة مريكل...
هل ميكن ألي شخص أن يفرس
يل ملاذا يف ظل أكرب عدد من
املشاكل االقتصادية تكتمل
رحالتنا أكرث؟
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من مالقة مع خالص التقدير

رسالة مفتوحة للشيخ
أحمد ،رئيس مجلس
إدارة مجموعة اإلمارات

مالقة يف طريق الحرير الجديد
األنــدلــس تستقطب ٪14
من االستثامر املبارش لدول
الخليج العريب يف إسبانيا.
اإلمــارات العربية املتحدة
ثامن أكرب مستثمر أجنبي يف
األندلس يف عام .2013

اإلماراتيون يختارون منازل
يف الصف األول من شاطئ
البحر ،بها ست أو مثان غرف
نوم،وتطل عىل البحر ،بسعر
يبدأ من  25,000يورو يف
الشهر.

سيدي الفاضل/
بالتأكيد إن نهاية الخريف يف مالقة تشبه
نهايته يف ديب .أتذكر هذا جيدا من زيارة
قمت بها مؤخرا إىل بلدكم .كان يبدو أننا
كنا يف فصل الربيع .اليوم السامء زرقاء
صافية ودرجة الحرارة تسجل 24°؛ وهي
%14
ميزة متوفرة يف أماكن قليلة جدا يف العامل.
باإلضافة إىل ذلك ،مالقة وساحلها "كوستا
دل سول" معروفة جيدا يف العامل بأمانها
مطار مالقا
وبجودة عروضها السياحية ودفء أهلها
• ثالث مطار دويل يف إسبانيا
وشبكة مواصالت ممتازة بريا ،وبالقطار
• يرتاده  13مليون مسافر سنويا
فائق الرسعة ،وخصوصا مطارنا الدويل
• متصل بـ  126وجهة يف  50بلدا
الذي تبلغ قدرته االستيعابية  30مليون
• حوايل  100,000رحلة جوية سنوية
من الركاب.
ميناء مالقا
وبالحديث عن املواصالت ،أتذكر مطار
• أكرث من  1مليون م 2لحركة الشحن
ديب الــدويل واسرتاتيجيته مع ديب ورلد
• ثاين ميناء يف الرحالت البحرية يف شبه جزيرة إيبرييا
سنرت آل مكتوم .أود أن أعرب عن خالص املصدر :مجلس سياحة كوستا دل سول
تقديري للعمل املمتاز الذي تقومون به
سواء بشخصكم الكريم أو من قبل فريق سياح اإلمارات العربية املتحدة يف إسبانيا مطار مالقا
تدفق الركاب بني مالقة ودولــة اإلمــارات
األندلس
إسبانيا
اإلدارة تيم كالرك وبول جريفيث ،والذي
العربية املتحدة 8,294 :مسافر( 6,150إىل
أشاركه الشغف مبوسيقى باتشيلبيل
ديب)
وتفضيله ملدينة ميخاس ،منتجع جميل
تدفق الركاب غري املبارش دول الرشق األوسط
يف كوستا دل سول ،والذي اختاره كمكان
41.515
40.780
– مالقة  62,000مسافر (مالقة لديها خط
26.112
لقضاء األجازة قبل بضع سنوات.
مبارش مع تركياوإرسائيل يستخدمه أكرث من
يتطلبه
الذي
ميكنني أن أتصور العمل
 100,000مسافر)
7.979
3.965
4.879
حول
وجهة
إدارة مطار متصل بـ 260
متوسط إقامة اإلمارايت يف إسبانيا 13,7 :يوما
2014
2013
2012
العامل ،وقادر عىل نقل  78مليون راكب،
والذي يهدف إىل الوصول إىل عدد  126إنفاق اإلسبان يف السفر إىل الخارج يف عام  2015أصبح ما يقرب من  15,000مليون يورو .يف
مليون يف مطلع عام  ،2020عند تشغيل أبريل  2015كان  ٪12.5أكرث من أبريل ( .2014املصدر :بنك إسبانيا)

املستغرب .لدينا الكثري من الحامس .وهو
سوق قوي بالنسبة لنا ،مل ال يكون أفضل
من ذلك ،عندما تتحسن األمور؟ رمبا يف
غضون خمس سنوات ،يكون االقتصاد
العاملي بالفعل تحت السيطرة بدال من
اختطافه اآلن من قبل قراصنة املال.
 س :تم نرش أنكم كنتم تتفاوضونمع إسبانيا الستخدام مطاراتها كنقطة
انطالق ألمريكا الالتينية .هل تؤكد
ذلك؟
 ج :ال ،نحن ال نتفاوض مع السلطاتاإلسبانية .عىل العكس متاما ،فالحكومة
اإلسبانية هي التي قامت بجس نبضنا
قبل عامني .وشكرناها عىل مبادرتها
واتفقنا عىل أننا سوف ندرس مدى
هــذه اإلمــكــانــيــة فيام بــعــد .وهم
يذكروننا بذلك من حني آلخر .ميكن أن
نرى فرصا لذلك من برشلونة ومدريد
إىل مدن تقع يف مسار شامل األطليس
وليس يف أمريكا الجنوبية؛ عىل سبيل
املثال ،برشلونة-نيويورك.
 س :لقد رصحت مؤخرا يف صحيفةالجارديان بأنك تفكر يف استخدام

الدول وقطاع الطريان

أنا ال أعرف دولة واحدة يف العامل غري معنية
بشكل أو بآخر بقطاع الطريان.

لوفتهانزا

يقول كارسنت (كارسنت سبور ،الرئيس التنفيذي
لرشكة لوفتهانزا) إنه يرتك العمل ويخرج من
ماليزيا وغريها ألنه ال ميكن أن يتنافس معي.
وأنا أقول له ،كارسنت ،أنا أطري إىل أماكن أنت
غري متواجد فيها ،هل أفعل ذلك يف الرس؟ أنا
أنقل األملان إىل فيكتوريا ،يف أسرتاليا ،حيث
يوجد جالية أملانية ضخمة ،ألنك ال تقوم ذلك.
ميكنك أن تفعل اليشء نفسه ،كام هو الحال

حقوق وامتيازات الحرية الخامسة
للطريان ،للقيام برحالت من أوروبا إىل
الواليات املتحدة ،كام تفعلون بالفعل
بني ميالن ونيويورك .هل كنت تضع
إسبانيا يف حسبانك؟
 ج :شخص ما يف الحكومة اإليطاليةاقرتب من رئييس ،الشيخ أحمد (رئيس
مجلس إدارة مجموعة طريان اإلمارات
وهيئة الطريان املدين يف ديب) ،وسأله
إذا كان ميكننا أن نقوم بتغطية ميالن-
نيويورك بعد انسحاب رشكة اليطاليا.
ذهبنا إىل مالبينسا ،وهــي ضخمة
 ...وإىل لينايت – حيث ينطلق ٪70
من قوة العمل ،وال تقوم بتغطيتها
الخطوط األمريكية ،بــل الخطوط
الجوية الربيطانية ولوفتهانزا والخطوط
الجوية الفرنسية .-مل يكن هناك الكثري
من املخاطر ،انطلقنا يف العمل وبدأنا
يف تحقيق مكاسب .الدرجتان األوىل
ورجال األعامل كانتا تكتظان بركاب من
صناع املنسوجات واألزياء ،ولذلك أضفنا
طائرة  A380وبدأ األمر يسري بشكل
أفضل .ويف أعقاب ذلك ،طلبت مثانية

"الحكومة اإلسبانية قامت
بجس نبضنا قبل عامني...
ميــكــن أن نـــرى فــرصــا من
برشلونة ومدريد إىل مدن
تقع يف مسار شامل األطليس
وليس يف أمريكا الجنوبية؛
عىل سبيل املثال ،برشلونة-
نيويورك"
أو تسعة بلدان ،ومن بينها إسبانيا،
'من فضلكم ،اعملوا من بالدنا نفس
ما تفعلون مع ميالن" .ولكن هذا ليس
أسلوب عملنا .اشرتينا طائرات كبرية
جدا ميكن أن تربط بني نيويورك وبريث،
إن فكرة الذهاب إىل هذه األسواق هي
نوع من تغيري مسارنا يف العمل؛ وهو
ما ال نقوم به عادة .لكن األمريكيون

مطار ديب ورلد سنرت .وأنا مقتنع بأنه من
أجل تحقيق هذا التحدي ،لن تستمروا يف
االعتامد عىل نفس األسواق الحالية ،وأنكم
ستعملون عىل إضافة وجهات جديدة
واعدة أيضا .واألندلس هي وجهة واعدة
ومطار مالقا كوستا دل سول الدويل هو
بوابتها .وماليني السياح الذين يختاروننا
كوجهة سياحية هي خري دليل عىل ذلك.
مالقة هي مركز األندلس ،وتحتل موقعا
اسرتاتيجيا للوصول ،يف أقل من ساعتني ،إىل
جميع آللئ األندلس التي ما زالت مجهولة
بالنسبة للكثريين ،والتي حافظت إسبانيا
عليها لإلنسانية ،بدءا من "آللئها" يف الداخل:
ميخاس ،روندا ،وأنتيكريا ،وكاساريس ،وغريها،
أو "ماسات" إشبيلية وقرطبة وغرناطة بقرص
الحمراء املوجود فيها ،وأحد األماكن األثرية
األكرث زيارة يف العامل.
من مطار مالقة يتم الــوصــول يف
 30دقيقة بالطريق الرسيع إىل ماربيا،
وهي الوجهة املفضلة بامتياز للعرب
لالستجامم ،أو إىل مينائها الريايض بويرتو
بانوس ،الشهري عامليا واملوجودة فيه أفضل
العالمات التجارية والبوتيكات التي ميكن
العثور عليها حاليا.
نأمل! – إن شاء الله! كام تقولون
حرضاتكم -يف إمكانية أن يتزامن افتتاح
دار أوبرا ديب الكبرية مع اإلعالن عن افتتاح
وجهة جديدة مبارشة إىل ديب وأن تكون
هذه املرة هي مالقة كوستا دل سول.
إلياس بيندودو
رئيس املجلس اإلقليمي مبالقة ومجلس
السياحة يف كوستا دل سول
مالقة ،يف  18ديسمرب 2015

يثريون غضبنا كثريا ،بإستمرارهم يف شن
الحمالت ضدنا ،وعدم صحة ما قالوا
أثار حفيظتي بشدة ...
 س :هل هناك طريقة ما لوقف هذااملوضوع الذي ظل معلقا يف الهواء
لسنوات عديدة؟
 ج :ميالن-نيويورك كان محفزا لنا.إذا أطلقت يف الجو  A380من أي
مدينة أوروبية إىل مدينة أمريكية،
سوف تتنافس مع طائرات صنعت يف
عام  ،1997-1998وأسعار استفزازية
يف قطاع الرشكات .إنني عىل يقني بأن
الركاب سيأتون معنا .وهي إحدى
العواقب غري املقصودة ملا فعله هؤالء
الناس ...
 س :من سيفوز باملعركة؟ ج :خسارة املعارك ليست جزءا منالسيناريوهات التي أراها.
 س :لكن أنت رجل اقتصاد ترأسرشكة كبرية .أال تعمل بسيناريوهات،
مبا يف ذلك األكرث تشاؤما؟ أنت تعلم أن
األمريكيني يريدونك بعيدا عن مجال
الطريان ،بعيدا عن العمل .أمل تفكر يف

احتامل أنهم قد مينعونك من دخول
السوق لديهم؟ لقد فعلوها مع موانئ
ديب العاملية يف عام ( 2006رشكة املونئ
اإلماراتية أجربت من قبل الكونجرس
عىل تصفية أصولها يف الواليات املتحدة).
 ج :نعم ،لقد فعلوا ذلك مع املوانئ،ولكن الظروف مختلفة .فتشابه القوى
يف قطاع الطريان ،ويف حالتنا تحديدا ...
لدينا أمر طلب مببلغ  16.000مليار
دوالر مع رشكة بوينغ .حسنا! هل
تريدوننا خارج السوق؟ أخرجونا .فهي
قضية قوى عظمى!
 س :هذا هو نفس ما قاله أكرب الباكر،الرئيس التنفيذي للقطرية للطريان.
بأنه ميكنهم اتخاذ إجراءات بالرد.
 ج :األمر ليس كذلك ،صدقيني ،وسببأنني متأكد من أن هذا األمر سوف
يسري كام ينبغي له ،أنه ال يتعلق بهم
أو بنا .فمن الحمق من جانبهم التلميح
بأنهم يواجهون تحديا بسبب املنافسة
غري العادلة ،يف ظل الحالة املزرية التي
هم أنفسهم عليها ...فمن بني أمور
أخــرى ،فقد مَثلوا أمام وزارة العدل
بسبب إجراءات قانونية ضد املنافسة...
 س :رمبــا تكون أنــت أكــر مشجعللطائرة  ،A380ومنذ وقت قريب
رصح رئيس رشكة ايرباص بأن هذا
املوديل به خطأ يف التصميم ،وأنه تم
تقديم طرحه يف السوق بعرش سنوات.
هل أنت قلق؟
 ج :بالطبع .نحن من مشجعيه ألنهيعمل معنا بشكل جيد .فهو سفري
مربح لعالمتنا التجارية .فالطائرة
 A380هي مرادف لطريان اإلمارات.
ال أعتقد أنه موديل فاشل .فيمكنها
تغطية زيادة حركة املسافرين؛ لديها
 550مقعدا ،ولكنها طائرة بـ 474
مليون دوالر  ...ما أعتقده هو أن
املشهد يف صناعة الطريان محدود،
وحتى إذا كان منوك أكرث من  ٪3أو ٪7
ولديك  3.000مليون شخص يطريون،
رمبا يف عام  2030يكون لديك 7,000
مليون ،أين سيمكنك نقلهم؟ ميكن أن
يفتتح هيرثو محطة الطريان الثالثة
يف عــام  .2030فرشكة لوفتهانزا،
والخطوط الجوية الفرنسية وKLM
لــن يــكــون لديها مــكــان يذهبون
إليه .هل ترين أي رشكة خاصة يف
الواليات املتحدة تحاول بناء مطارات
عمالقة أو تحسني املطارات املوجودة
يف الــواليــات املتحدة؟ سيكون من
الفوىض محاولة الذهاب إىل لوس
أنجلوس أو سيدين خالل  5سنوات
يف ظل وجــود ممرين فقط ،تحت
حظر التجول .هونغ كونغ مزدحمة
جدا لدرجة أنها ال تتسع ملزيد من
الطائرات حتى يتم بناء محطة طريان
ثانية .أنا أقول لك ما سيحدث .ما مل
تزداد القدرة االستيعابية للمطارات
 ...سيتم رفع السعر حيث ستكون
هناك قدرة استيعابية محدودة .هذا
جيد للمساهمني ،ولكنه ليس كذلك
بالنسبة لالقتصاد العاملي .لن يكون
هذا يف مصلحة أحد.

مع فرانكفورت  ...افعل ذلك .ملاذا كنت سترتك منو طريان اإلمارات

العمل؟ ألنك ال ميكنك أن تتنافس معي ،حقا؟
ال تستسلم .تحرك .آخر يشء ميكنني القيام
به هو الرحيل زاعــا أن هذا ليس عادال.
لوفتهانزا يجب أن تستمر يف الطريان يف الجو
وإير فرانس والخطوط الجوية الربيطانية.
هيا! الفرق هو يف طريقة تفكريك .ثم يذهبون
ويقولون إنه من السهل بالنسبة يل أن أقول
ذلك  ...ولكن ال ،نحن أيضا لدينا مختلف أنواع
املشاكل الداخلية اإلقليمية (الحرب يف اليمن
وسوريا وقضية إيران والواليات املتحدة) ،كل
هذا يخيم فوق رؤوسنا وبالتايل مشاكل يف
الرؤية ...

"إن صناعة الطريان فوجئت عندما قمنا مبارشة
عقب أحداث  11سبتمرب بطلب عدد كبري من
الطائرات ،وهو أمر واصلنا العمل فيه تدريجيا،
ألننا ندرك أنه بغض النظر عن الظروف حينذاك
أو الظروف الحالية ،فإن هدفنا هو الشامل
وليس الجنوب .والقرارات التي تقوم بها اليوم
ستأخذك أينام ترغب أن تكون غدا كخطوط
ط ـران .ومطار ديب ورلد سنرتال آل مكتوم
الدويل ،املطار الجديد الذي يتم تشييده يف
جنوب ديب ستكون له قدرة استيعابية لحوايل
 140مليون مسافر .نحن اآلن نكثف من
الضغط عىل مطار ديب الحايل.

www.gruposanjose.biz
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بول جريفيث ،الرئيس التنفيذي ملؤسسة مطارات ديب

آراء مسموعة اإلمارات العربية املتحدة
اليش انثريا
مدير عام وكالة اكليكتك

أنثريا هو مثال عىل كيف ميكن لرشكة
صغرية يديرها رجل أعــال شــاب ،من
مكان بعيد مثل املكسيك ،أن تفوز
بعقد مع إحدى أكرب رشكات الطريان يف
العامل ،طريان اإلمارات .فقد وقع مع فرع
الشحن بها عقدا بتويل مسؤولية جميع
املناسبات االجتامعية لرشكة الطريان.
باإلضافة إىل ذلــك ،وقــع عقد رشاكــة
مع هيئة الشارقة لالستثامر والتطوير
"رشوق" ،للقيام بخط إنتاج ساعات
للعالمة التجارية السويرسية التي
ميثلونها .وسيتم به االحتفال بالذكرى الـ
 50لنادي الشارقة لكرة القدم ،أول فريق
يفوز بالدوري اإلمارايت.

"نود لو كانت إيبرييا تطري إىل ديب"

إنشاءها ،ولكن البنية التحتية للحفاظ
عىل الرشكة لها تكلفة عالية .يف مجال
عملنا لدينا الكثري من املنافسة .كيف
نتميز؟ أوال وقبل كل يشء ،أن نكون
محرتفني جــدا ،وأن نقدم صــورة عن
مصداقيتنا كمجموعة .فنحن الرشكاء
معنيون  ٪100بالرشكة .فهذا بالنسبة
لنا هو مفتاح النجاح يف االسرتاتيجية
التي نعمل بها ونتبعها .كيف نبحث
عــن عــمــاء جـــدد؟ فتح لنا مجلس
األعــال اإلســبــاين الباب عىل رشيحة
هامة من العمالء .ومن املثري لالهتامم،
أنني مل أتوجه بعد إىل القطاع املرصيف.
إن اختيار الرشيك املناسب هو أمر
بالغ األهمية .يُجنب التخلف عن سداد
املستحقات".

وفقا لجريفيث ،طريان اإلمارات تخطط لتوسيع خدماتها إىل إسبانيا وزيادة
وترية الرحالت

MYM MERCHAN

"بالنسبة لنا ،إسبانيا هي إسبانيا ،البلد
الــذي نحبه وال نهتم باالختالفات بني
البلدين .ديب هي أيضا وجهة رائعة
ملامرسة الرياضات املائية .نحن فخورون
جدا مبا قمنا ببناءه هنا ،الس فيجاس .2
كيف يتحقق التعايش السلمي بني 219
جنسية؟ بالتأكيد بالحب ،ال توجد وسيلة
أخرى"

ستوديو ايجلو للتصميم
كارال كاستيو ،مديرة اإلدارة

عملت كارال كاستيلو يف القطاع املرصيف
الخاص يف الواليات املتحدة األمريكية
ملــدة عرش ســنــوات .تركت نيويورك،
ومــنــذ عــامــن هــي رشيــكــة يف رشكــة
تصميم جرافيك يف ديب" .البيئة هنا
مناسبة جدا للقيام بأعامل تجارية.
يوجد العديد من الرشكات الصغرية
واملتوسطة باإلضافة لتلك التى يتم

سبق التوأم أحمد وراشد الزمن بإنشاء
رشكـــة يف ديب للعمل عــر اإلنــرنــت
تقوم بتوصيل أي يشء تود رشاءه من
املدينة إىل منزلك .حينها كانا ال يزاالن
يف العرشينات مــن الــعــمــر ...الرشكة
مل تعد موجودة اآلن ولكنهام استمرا
يف القيام بأعامل يف القطاعات األكرث
أهمية بالنسبة لهام :التخطيط العمراين
املستدام والفن والتعليم .عىل سبيل
املثال ،هام مؤسسا مجلة الفن والثقافة
العربية "براون بوك" .ووفقا لهام" ،نحن
ال متثلنا ال األشياء وال األماكن ،بل نحن
بحاجة إىل العثور عىل األحداث التي نعرب
فيها عن أنفسنا .وينبغي توجيه الهندسة
الثقافية نحو البحث والتعليم والتخطيط
العمراين .والعنارص التي توحدنا اليوم
يف املجتمع هي التسامح وتفتح العقل
والتمدن ،واملــدن التي يكون محور
اهتاممها هو الناس واحتياجاتهم .ديب
تعطي األمل يف قطاعات كثرية".

مطار ديب الدويل سيغلق عام
 2015بعدد  78مليون مسافر
املشورة؟
 ج :أحيانا يتصل يب أو يرسل يل رسالةبريد إلكرتونية لتهنئتي عىل مقال نرش
يف الصحيفة .ولكن القول بأنه لطلب
املشورة يعد تغيريا للحقيقة قليال.
كانت تربطني به عالقة عمل وعالقة
شخصية وثيقة للغاية .رمبا كان هو
املسؤول عن أحد أكرب التغيريات يف
مسرييت املهنية .أنا مدين له وملجموعة
فريجن بالكثري .إنه ملن دواعي رسوري
البقاء عىل اتصال به؛ فدامئا وجوده
بجانبك ملهم.

"نساهم بنسبة  ٪25من
الناتج املحيل اإلجاميل بواقع
 22000مليون دوالر .ومن
املرجح أن تصل النسبة إىل
 ٪33يف غضون بضع سنوات"
أحداث  11سبتمرب محفزا لنا .فقامت
طـــران اإلمــــارات بطلبية ضخمة
وانطلقت نحو األمــام .كانت فريجن
موجهة كثريا تجاه الواليات املتحدة
وكانت آثار ذلك شديدة.
 س :هل تشعر بالقلق بسبب خفضاإلمــارات العربية املتحدة للميزانية
بنسبة  ،٪1.1وتركيزها عىل الرعاية
االجتامعية والصحة والتعليم والدفاع؟
 ج :أنا أؤيــد هذه األجندة متاما.وهي حكيمة جدا .هذه القطاعات
تحتاج إىل أمـــوال .وخ ـزانــة قطاع
الطريان إيجابية .نحن نساهم بنسبة
 ٪25من الناتج املحيل اإلجاميل بواقع

بول جريفيث ،الرئيس التنفيذي

 22000مليون دوالر .ومن املرجح أن
تصل النسبة إىل  ٪33يف غضون بضع
سنوات .فالطريان وقطاع الفنادق
حاسمني للغاية بالنسبة لحكومة
ديب .إن الــقــدرة عىل االستثامر يف
املجتمع تحسن من مهارة إقامة
األعامل التي تدر الدخل للحكومة.
بوضوح ،يف املستقبل علينا أن نساهم
بأكرث من ذلك؛ فهذا أحد أهدافنا.
لدينا  7.9مليون مسافر يف الشهر.
ورمبا نغلق  2015بعدد  78مليون
مسافر .يف السنوات الثامنية التي
أمضيتها هنا ،مل يحدث يف أي منها
منو سلبي .لدينا  260وجهة برحالت
مبارشة من ديب .كل الخطوط الجوية

بول جريفيث هو مهندس كمبيوتر
وموسيقي .يعزف يف البيت عىل جهاز
األرغن الوحيد املوجود يف ديب .تعاقد
معه ريتشارد برانسون يف خطوط
فريجن الجوية بعد أن صمم وباع
له برنامج لتوفري التكاليف .ذهب
بعد ذلك للعمل يف مجموعة فريجن
للسكك الحديدية ومنها إىل إدارة مطار
جاتويك .تسببت وفاة ابنه عن عمر
يناهز  17عاما بسبب رسطــان الدم
يف "االختيار بني توظيف تلك الطاقة
أو التمزق من الداخل" .جاء إىل ديب.
وهو يعتقد أن األمور تحدث لسبب ما،
وأن رسالته هنا هي "التأكد من أنني
ال أوفر فرص عمل فحسب ،بل أنني
أسمح للناس بأن يتعلموا من تجربة
البعض ،ممن قضينا فرتة طويلة يف هذه
الصناعة .األمر عبارة عن نقل املعرفة يف
نفس الوقت الذي تحقق فيه النجاح.
أعتقد أن هناك رسالة اجتامعية يف هذا
العمل تقول بأنه علينا تنمية املواهب
من أجل املستقبل".

الكبرية تقريبا موجودة هنا باستثناء
الخطوط الجوية األمريكية وإيبرييا.
نود أن تتواجد إيبرييا .ينبغي تطوير
العالقات بني إسبانيا والرشق األوسط
بشكل أكرب ،وديب مكان مناسب جدا
يك تتواجد إيبرييا .أنا أعلم أن طريان
اإلمارات تخطط لتوسيع خدماتها إىل
إسبانيا ،وزيادة وترية الرحالت ونحن
نساعد يف هذا الجانب الخاص.
 س :ما هو مدى الحرية التي مينحهالك الشيخ أحمد للعمل ،من  1إىل 10؟
 ج :يجب أن أرشح ملاذا ليس ،10أليس كذلك؟ (يضحك) .إنه شخص
رائــع ،لــه رؤيــة ثاقبة ،يــرى كافة
التفاصيل .يذكر كل صغرية وكبرية
وأي يشء شارك فيه .هو سخي جدا
بوقته؛ أقيض معه ساعتني يف األسبوع،
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ديب تستحق الزيارة

ديب تسعى لجذب السياح يف السوق اإلسبانية لتحقيق هدفها بالوصول إىل  20مليون زائر يف عام  ،2020ولكنها تدرك أنه يجب
عليها تصحيح التصورات الخاطئة عن املدينة
ديب لديها  2مليون نسمة وتستقبل 14
مليون سائح سنويا .هدفها هو الوصول
إىل  20مليون يف عام  .2020فإذا كان
ملدريد وعدد سكانها  3,16مليون نسمة
نفس الهدف ،ففي عام  2020سرتيد
استقبال  31,6مليون سائح .هل هذا
عدد طموح؟ نعم ،ولكنه ليس مستحيال
ألن كلمة مستحيل ،كام هو الحال يف
فرنسا نابليون ،غري موجودة يف ديب
الشيخ محمد.
إذا قمت بزيارة ديب ،ال تبحث عن
روحها العاملية يف برج خليفة أو برج
العرب ،وال يف النخلة ،وال يف عرشات
مراكز التسوق املوجودة بها .ابحث
عنها يف كريك  -صورة غالف هذا امللحق
– لسان املياه الذي يدخل عن طريق
شامل املدينة ،ويقسمها إىل نصفني:
ديرة من جهة ،بر ديب من جهة أخرى.
تلك هي النقطة التي يتالمس فيها

الرشق مع الغرب وليس سواها ،حيث
يقوم نصف السياح بالتقاط الصور
للنصف اآلخر .والعكس بالعكس! ألن
البعض يبدو غريبا للبعض اآلخر .وهي
نفس النقطة التي يقوم فيها البحارة
بنقلك إىل الضفة األخرى بـ  0.25يورو
يف رحلة تستغرق خمس دقائق سحرية
ليس فقط ملاضيهم ،بوصفه ملتقى
طــرق التجارة بني أفريقيا والهند،
بل أيضا لحارضهم .والهنود الذين
بقوا هم نصف ديب تقريبا .والهند
هي الرشيك التجاري الرئييس لدولة
اإلمـــارات العربية املتحدة .وقريبا
سيكون لديهم منتزه بوليوود بارك،
وأيضا موشن جيت وليجوالند سيتم عصام كاظم ،الرئيس التنفيذي
افتتاحهام يف جنوب ديب يف عام ،2016
سعيا لرتويج السياحة العائلية .وتروج الرشكة اإلسبانية باركيس ريونيدوس،
لها رشكة ديب للمتنزهات واملنتجعات" ،سأكذب عىل نفيس إن قلت إنه من
وأول متنزهني تتم إدارتهام من قبل أجل تحقيق هدف الوصول إىل عرشين
مليون سائح ،فإن إسبانيا والسوق

MYM MERCHAN

دار التواصل
فراس دحالن ،املدير التنفيذي

براون بوك
أحمد وراشد بن سبيب ،املؤسسان

"هدفك هو أال يعوق شئ من منو
الطريان يف ديب" ،هكذا قال الشيخ
أحمد ،رئيس هيئة الطريان املدين بديب
ومجموعة اإلمــارات عند تعيني بول
جريفيث كرئيس تنفيذي ملؤسسة
مطارات ديب .الحد يضيق يف مطارها
الدويل ،حيث سيتم إغالق  2015بعدد
 78مليون مسافر .وميكن الضغط
ليصل إىل سعة  100مليون مسافر.
أما باقي املسافرين فسيتم نقلهم
إىل مطار ديب ورلد سنرتال آل مكتوم
الدويل الجديد ،الذي يتم تشييده يف
جنوب ديب ،والــذى سيتم تخصيص
ميزانية له قدرها  32000مليون
دوالر .وأكد جريفيث "إذا كنا نطمح
يف املساهمة بـ  40000مليون دوالر
سنويا يف الناتج املحيل اإلجاميل لديب،
فإن البنية التحتية تعد رضورية للغاية
من أجل النمو .نحن هنا نفكر عىل
املدى البعيد .واملطار الجديد سوف
يضع ط ـران ديب عىل خارطة العامل
خالل السنوات الـ  30املقبلة".
 س :نحن نشرتي تذاكر الطريانبالسعر ،وليس باملطار.
 ج :نعم ،ولكن كونك منافسا تجاريايعني العمل بشكل فعال .فهذه
الرتكيبة ال تخفق .إذا كان لديك منتج
جيد بسعر معقول جدا ،ملاذا تذهب
إىل آخر؟ أعتقد أنني أخون السنوات
التي عملت فيها مع ريتشارد برانسون.
كان مبدأه هو أن تحصل عىل نفس
املقابل أو أرخص قليال .بينام مبدأنا
هو تقديم منتج أفضل بكثري وبنفس
السعر.
 س :أمضيت أربعة عرش عاما يفخطوط ط ـران فريجن ،ولكن فقط
عندما تركتها ،قامت بفتح مكتبها يف
ديب.
ج :ليست هناك عالقة .فديب كانتدامئا ضمن قامئة املدن التي ترغب
الرشكة يف التوسع فيها ،ولكن الفرص
بعد أحــداث  11سبتمرب أصبحت
معقدة .أنا ذهبت إىل مجموعة فريجن
للسكك الحديدية وبعد ذلك إىل مطار
جاتويك .وهناك أطلقت فريجن مكتبها
يف ديب .أعتقد أن األمور سارت جيد
جدا معهم .إنه طريق مناسب جدا
ملنتجاتها ،وإن كان اآلن لديها منافسة
هائلة من طريان اإلمــارات ،وكانتاس
والخطوط الجوية الربيطانية ورويال
بروناي املتجهة إىل جاتويك وهيرثو.
 -س :هل يتصل بك برانسون لطلب

 س :هل ال ت ـزال فريجن تستخدمالربنامج الذي قمت ببيعه لها؟
 ج :قمت بتطوير الجزء األكــر يفأواخر الثامنينات ،ومؤخرا فقط تم
تحديث بعض العنارص .ومن املثري
لالهتامم ،أن جزء من الربنامج الذي
صممته لربنامجها املسافر الدائم،
انتهي به املطاف يف طريان اإلمارات يف
منتصف التسعينات .وصل ديب قبيل
أنا!
 س :بالضبط عندما كانت فريجنتنمو أرسع من طريان اإلمارات.
 ج :نعم ،يف عام  2000كان أسطولهاضعف أســطــول اإلمــــارات .وكانت

عازف األرغن باملطار
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بعض السياح يتجولون يف أحد األسواق يف ديب

"سأكذب عىل نفيس إن قلت
إنــه من أجــل تحقيق هدف
الوصول إىل عرشين مليون
سائح ،فإن إسبانيا والسوق
الناطقة باللغة اإلسبانية
غري موجودين يف حساباتنا.
ولتحقيق ذلـــك ال ميكننا
االعتامد عىل األسواق املعتادة"

بوابتك إلى عالم من الفرص الجديدة

"ينبغي تطوير العالقات
بني إسبانيا والرشق األوسط
بشكل أكـــر ،وديب مكان
مناسب جــدا يك تتواجد
إيبرييا .أنا أعلم أن طريان
اإلمـــارات تخطط لتوسيع
خدماتها إىل إسبانيا ،وزيادة
وترية الرحالت ،ونحن نساعد
يف هذا الجانب الخاص"
وهو ما يعد لشخص يف منصبه ...إذا
كنت يف أوروبــا كنت سأحصل عىل
نفس الوقت واالهتامم الذي يقدمه
يل كل أسبوع ،مرة واحدة يف السنة.
موهبته ومهارته يف إدارة القطاع
بأكمله -فبلمسات طفيفة جدا
وبالطريقة التي قام بها خالل هذا
الوقت – جعل ديب تكون عىل ما هي
عليه اآلن.

لكل سوق اعتباراتها وآلياتها الخاصة ،ولكي تستطيع اختراق األسواق الجديدة بكفاءة ،البد لك من تعزيز المزايا التنافسية ألعمالك،
بما يتماشى مع متطلبات وخصوصية تلك األسواق .غرفة دبي تضع بين يديك كل ما تحتاجه لفهم ديناميكية األسواق الخارجية،
واالستفادة من شبكة عالقاتنا الدولية الواسعة ،لتسهيل دخولك وتثبيت حضورك في األسواق المحلية والعالمية الواعدة.

لتعرف المزيد ،زر موقعنا dubaichamber.com

مراقبون يف ديب
إن ديب متطورة .بالقرب من املطار الدويل،
يف مبنى غري مالحظ ،يقع املقر الرئييس
ملؤسسة ديب للتسويق السياحي والتجاري.
وملحقاته تخفي رسا :غرفة – ليست أكرب
من غرفة طعام إسبانية -مخصصة كليا
لرصد االنطباعات .إنها "غرفة االستامع"؛
العديد يدفعون النفيس لتقليدها .ست
شاشات عىل الجدار تعكس يف الوقت
الحقيقي الشعور الــذي تثريه ديب يف
الشبكات االجتامعية ،وبعدة لغات ،من
الصينية إىل الهندية ،ومرورا باإلسبانية.

الناطقة باللغة اإلسبانية غري موجودين
يف حساباتنا .ولتحقيق ذلك ال ميكننا
االعتامد عىل األسواق املعتادة" ،يقول
عصام كاظم ،إمارايت ،خريج كلية إدارة
األعــال والرئيس التنفيذي ملؤسسة
ديب للتسويق السياحي والتجاري .ملاذا
ال تشاركون يف املعرض الدويل للسياحة
"فيتور"؟ "علينا أن نرى أين ميكننا أن
نستثمر أموالنا بشكل أفضل .إذا ذهبنا
إىل "الفيتور" ال يزال هناك الكثري من
الناس الذين لديهم فكرة خاطئة عن
ديب ،ومل نقم بتصحيحها بعد :هل هي
مكان آمن؟ هل يجب إرتداء العباءة؟
 ...وجودنا اآلن لن يكون مفيدا .ويف
أمريكا الالتينية هناك من يعتقد أننا
ال ن ـزال نعيش يف الصحراء ونسافر
بالجامل .علينا أوال تثقيف وتوعية
السوق وعملنا هو أن يتم االستامع
إىل رسالة التوعية؛ عن طريق جلب

شاشة ترصد إذا ما كانت ديب تتوغل يف
املياه املضطربة من خــال التعليقات
السلبية – وهي اللحظة التي يستغلها
املراقبون إلدخال رد إيجايب بنفس اللغة-
أو ما إذا كان الوضع مستقرا ،إذا فكل شئ
يسري عىل ما يرام .قامت بتصميم هذه
الغرفة مهندسة برمجيات إسبانية ،خبرية
يف التسويق الرقمي ،سوزانا إيناريخوس،
التي تقول "يف ديب ،األهداف تعد أوامرا.
تبتكرين لتحقيقها" .إنها ماسة مصقولة يك
يعي خرباء التسويق األمر جيدا!

الشخصيات املناسبة التي ميكنها
التأثري .عندما يكون لديك مييس،
وإنييستا ،وتشايف وورونالدو يأخذون
قسطا من الراحة يف ديب ،نحن نقوم
بذلك بتوجيه رسالة" .ألصحاب املاليني؟
"ديب بنت اسمها بناء عىل التطلعات.
هذه هي أرض األحــام ،حيث ميكن
للجميع أن يطمحوا يف السفر إليها،
ويستطيع الناس أن يأتوا دون التنازل
عن الرفاهية .نحن نقوم بخلق سوق
متاح دون التنازل عن أي شئ ،بفنادق
 4و  3نجوم والتي نظرا للمستوى
العايل جدا يف ديب تشبه فنادق الـ 5
نجوم يف العديد من البلدان" ،هكذا
اختتم عصام كاظم كالمه .رأينا؟ نعم.
مقبول .ديب تستحق الزيارة  ...ومثل
باريس ،هنا أيضا يقام القداس .وسوف
تندهشون من حامسة املصلني يف
الكنيسة الكاثوليكية سانت ماري.
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آراء مسموعة اإلمــارات العربية
املتحدة

انتيكسا هي جزء من مجموعة رشكات
 لديها،إيه يس إس لإلنشاءات والخدمات
 ويف2010 مكتب يف اإلمارات منذ عام
اململكة العربية السعودية منذ عام
 حتى اآلن كل. "نحن نتبع عمالئنا.2006
مرشوع قمنا بتنفيذه يف املنطقة كان له
 إن العالمة التجارية.تدفق نقدي إيجايب
إلسبانيا توفر االستقرار وتعد تعزيز
 بالنسبة للعالقة مع اإلمارات.مؤسيس
فالعوامل غري االقتصادية مهمة للغاية؛
فالعالقات الشخصية يف هذه املنطقة
 ومن هنا تأيت أهمية املساهمة.أساسية
الكبرية للملك السابق خوان كارلوس
 أعتقد أن اإلماراتيني يشعرون.األول
بالقرب الكبري من الرشكات اإلسبانية
 ووجود.ويشعرون بالود تجاه بلدنا
الرشكات االسبانية يف اإلمارات هو دليل
 وهو أمر،يشهد عىل التزامنا تجاههم
."يقدرونه كثريا

داماك
 املدير التنفيذي،زياد الشعار

اكتست ديب يف خريف هــذا العام
، واألكرث لفتا لالنتباه.بعروض دامــاك
.صورة فيال مع سيارة بوجايت يف الصالون
 جنسية يتوجهون125 "مستثمرون من
إىل سوق العقارات يف اإلمــارات بحثا
 ويبلغ.عن أقىص عائد الستثامراتهم
 وهو من أعىل النسب يف،٪7 املتوسط
 داماك وإعامر هام كربى رشكات.العامل
العقار يف ديب بالنسبة للوحدات
 حيث ميكن رشاء عقار مبلكية،السكنية
2008  يف عــام.إىل أجــل غري مسمى
كانت هناك أزمة سيولة ضخمة ولكن
.الطلب عىل رشاء العقارات ظل قامئا
إن رشاكاتنا مع العالمات التجارية
 فندي وفريساتيش،الفاخرة مثل بوجايت
 ما زال هناك متسع.تحقق نجاحا باهرا
كبري للعالقة بني إسبانيا – ديب للنمو يف
."القطاع العقاري

واحة الشارقة
 الرئيس،هيثم املرصي

تشتهر إمــارة الشارقة بأنها محافظة
وتجتذب أعــداد كبرية من السياح
 اقرتبت نسبة، هذا العام.السعوديني
 ويف.٪100 اإلشغال يف الفنادق من
 منحتها منظمة اليونسكو1998 عام
.لقب العاصمة الثقافية للعامل العريب
وسلطات اإلمارة أعطت األولوية للنمو
 "واحة.االقتصادي املستدام والرصني
، هي رشكة برأس مال سعودي،الشارقة
وهي رشكة التطوير العقاري املسؤولة
عن املــروع الضخم مدينة الشارقة
 والتي تقدمت به،للواجهات املائية
 بقيمة،هذا العام لدى سيتي سكيب
 والذي يتم تشييده، مليون يورو5000
 بجانب، كم من الساحل36 عىل امتداد
. نحن نبحث عــن مستثمرين.ديب
يف إسبانيا توجد الكثري من املواهب
واملعرفة والسيولة االستثامرية؛ فهي
مرجع عاملي يف السياحة وغريها من
 نحن مهتمون جدا بالعمل.املجاالت
 أنت تأيت إىل ديب.مع الرشكات اإلسبانية
لبيع املنتج الخاص بك ويف نفس الوقت
 إنها.تصبح واجهة عرض لبقية العامل
 يف كل سوق يتم تعلم.منفعة متبادلة
شئ جديد؛ فمنحنى التعلم ال ينتهي
."أبدا

Ras Al Khaimah
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رشكة انتيكسا
 املدير،خوسيه كــارلــوس خيل
التنفيذي
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Arabian Gulf

8

36 24
30

37

32

35
5 67 63 17
52
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ABU DHABI

2

38

40 43
61 45
68
62

39

34

DUBAI

59
20 23 46

QATAR

66
53

15 57

44

54

Abu Dhabi

5 km

15 km
42

19

Start
2013
2014

52
53

Start
2010
2015

54

N/D

55

Start
2015

TÉCNICAS REUNIDAS (1)
Client
Development of the Sahil and Shah fields (Package B) *
ADCO
Execution of the Integrated Gas Development Expansion. Project Package 3 ** GASCO
Construction of a submerged corridor with three underwater pipelines
ADNOC
and a fiber-optic cable linking the islands at Hail field.
(1) It has three additional awarded contracts in the UAE that are not shown in this ranking
GRUPO SANJOSÉ
Client
Construction of Le Louvre Museum Abu Dhabi *
TDIC
Construction of a Hospital in Al Ain
* In consortium with Arabtec and Oger Abu Dhabi
ABENGOA (2)
Client
Termosolar power plant Shams-1 (100 mw) (Together with Masdar and Total) Masdar
23 km of electric transmission line (440/220 kV) from Al Fayah to Sha- Transco (Abu Dhabi Transmission &
mkha
Dispacth Company)
Engineering and construction of a cogeneration power plant (220 mw)
EGA (Emirates Global Aluminium)
(2) It has three additional awarded contracts in the UAE that are not shown in this ranking
TSK
Client
Construction of a 260 mw photovoltaic power plant
DEWA*
(*) Duwai Electricity and Water Authority
INTECSA INDUSTRIAL (Grupo ACS)
Client
Flare gas recovery project
ADNOC (TAKREER)

City
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Hail (Abu
Dhabi)
Total
City
Saadiyat
Al Ain
Total
City
Masdar
Abu Dhabi

Mill. €
1,230
609
277

Al Taweelah
Total

195.62
717.62
Mill. €
309
309
Mill. €
85

City
Dubai

Total
City
Abu Dhabi y
Ruwais
57 2015 NORM – Naturally Ocurred Radioactive Materials Project Handling
ADNOC (TAKREER)
Ruwais
Total
Start COBRA (Grupo ACS)
Client
City
58 2015 Works in power distribution networks **
ADCO
Abu Dhabi
59 2015 Reverse osmosis desalination plant
UTICO
Ras Al Khaimah
Total
Start ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
Client
City
60 2013 Design, construction and operation of desalination plant
Emirates SembCorp Water & Power Co* Fujairah
*JV between Abu Dhabi Water & Electricity Authority and the Singapoorean SembCorp.
Total
Start GRUPO TYPSA (including its subsidiary Rauroszmcom)
Client
City
61 2006 Construction project (arquitectural design, structural engineering and
DHCC
Dubai
installations) of Dubai Health Care City (DHCC)
62 2006 Design and execution of the Lagoons residential development in Dubai
Sama Dubai
Dubai
63 2010 Feasibility study and preliminary design for the Abu Dhabi Light Rail
DOT
Abu Dhabi
Transit system
64 2014 Toll road feasibility study for road goods transport, federal road network ** FTA
Abu Dhabi
65 2012 Implementation, exploitation and management of federal road network **
Ministry of Public Works
EAU
Total
Start ELECNOR
Client
City
66 2014 Construction and rehabilitation of the US Department of Defense in the US Department of Defense
Varias
UAE. Jebel Ali, Al Dhafra Air Base, Fujairah, Abu Dabi…
Total
Start SENER
Client
City
67 2010 Light Rail Transit system in Abu Dhabi. Phase 1 (Lines 1,2 and 3)
DOT
Abu Dhabi
68 2014 Extension of the red line of Dubai Metro
Parsons/Systra for RTA
Dubai
Total
GRAN TOTAL
** These are not shown in the infographic map.

Start
56 2013

60

Gulf of Oman

Al Ain
51

47

5 km

1

15 km

SAUDI ARABIA

The map marks the approximate location of works

50
51

Fujairah

OMAN
41

Start
2007
2015
N/D

Dubai
55

56

26

47
48
49
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2,116
Mill. €
504
852
1.356
Mill. €
500
22

140
225
Mill. €
14.64
146.35
160.99
Mill. €
150
150
Mill. €
15

Delivery
2012
2019
2017

Delivery
2016
2018
Delivery
2013
2017
N/D

Delivery
2016
Delivery
2016
2016

Delivery
2017
2018

Delivery
2016
Delivery
2008

12
16

2008
2015

1
3.85
47.85
Mill. €
8.5

2016
2016

Delivery
2019

8.5

Mill. €
N/D
N/D
N/D
14,505

Delivery
N/D
N/D

)www.mymmerchan.com( MyMMerchan  © جميع حقوق النرش محفوظة لـ. يجب ذكر املصدر يف حالة النسخ.أو املعلومات العامة عن املشاريع/ إعداد خاص استنادا إىل البيانات املقدمة من قبل الرشكات و:املصدر

التصنيف تحت رعاية سينري
 والذي تقوم من خالله بتنفيذ مشاريع مثل قطار املرتو الخفيف يف أبوظبي،أبوظبي
 وقطار املرتو، ومرتو األنفاق بالدوحة والرياض،ومتديد الخط األحمر ملرتو األنفاق بديب
 تعمل سينري أيضا يف مشاريع الهندسة، ويف مجال الطاقة.الخفيف يف مدينة لوسيل
.واإلنشاءات يف املنطقة

 عاما عىل تحولها إىل مجموعة خاصة للهندسة والتكنولوجيا60  تكمل سينري2016 يف عام
تقوم بتطوير املشاريع املبتكرة يف جميع أنحاء العامل يف قطاعات الفضاء الجوي والبنية
 فني متخصص يف أربع6000  بحوايل. والبحرية،التحتية والنقل والطاقة والنفط والغاز
 ومقرها الخاص يف،2009  سينري موجودة يف اإلمارات العربية املتحدة منذ عام،قارات

47

40 km

120 km

األشغال يف اإلمارات

تستأثر مجموعة الحبتور ليتون بنصيب األسد يف قطاع البنية التحتية يف
 سنة دخول مجموعة إيه يس إس لإلنشاءات،2007  فمنذ عام.دولة اإلمارات
 تم منح فرع املجموعة يف الرشق األوسط،والخدمات يف العاصمة اإلماراتية
 من إجاميل العقود٪65  ومتثل نسبة. مليون يورو9414 عقود أشغال بقيمة
 مليون يورو14505 :املوقعة مع القطاع اإلسباين منذ ذلك الحني

)2007-2015( عقود البنية التحتية املمنوحة للرشكات اإلسبانية

1
2

Start HLG (ACS Group)
2007 Jafza One-Jafza Convention Centre complex in Jebel Ali, Dubai
2007 Kempinski Hotel and Residences Palm Jumeirah

Client
Jabel Ali Free Zone (JAFZA)
Emerald Palace Group / Sunrise and
Sunny Beach Properties
Landmark Tower
Department of Presidential Affairs
(DoPA)
Saadiyat Link
Tourism Development and Investment Company (TDIC)
The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal
Abu Dhabi Nationals Hotels (ADNH)
Capital Gate
Abu Dhabi National Exhibition Company (ADNEC)
Al Jazira Sports Club Towers
Al Jazira Sports and Culture Club
Radisson Blu Hotel and Park Inn by Radisson, Abu Dhabi Yas Island (Race Aldar
Day Hotels) Two Hotels
Saadiyat Construction Village
TDIC
Al Bustan Complex Mixed-Use Development
Al Hamid Group
Eastern Mangroves Hotel and Resort - Enabling Works
TDIC
TDIC Headquarters - Enabling and Basement Works
TDIC
Saadiyat Beach Golf Course (Gary Player)
TDIC
Saadiyat Beach Golf Academy
TDIC
Desert Islands Resort and Spa
TDIC
Dusit Hotel and Complex (Plot 9 Development)
East & West International Group
New Zayed University Campus, New Khalifa City
Mubadala Development Company
Paris Sorbonne University Campus, Al Reem Island
Mubadala Development Company
MEAO Rebasing Project (MEAO-1)
Australian Defence Force
Onshore Civil and Building Package at Khalifa Port and Industrial Zone
The Abu Dhabi Ports Company
(KPIZ)
(ADPC)
St. Regis Hotel and Residences on Saadiyat Islands
TDIC
Zayed National Museum (remote services facility and main building
TDIC
substructure
Khalifa Port Industrial Zone (KPIZ) Area A Infrastructure Central and
Abu Dhabi Ports Company (ADPC)
South
Buildings by Daman project, at Dubai International Financial Centre
Daman Real Estate Capital Partners
Ltd
Arzanah Medical Complex
Mubadala Healthcare
Al Mafraq Hospital
Abu Dhabi Health Services Company
(SEHA)
Abu Dhabi Islamic Bank headquarters
Abu Dhabi Islamic Bank
Qusahwira Phase 1 building and services
Abu Dhabi Company for Onshore Oil
Operation (ADCO)
Water facilities for the New Zayed University
Mubadala Development Company
Al Habtoor City Hotel Development
Al Habtoor Group
ZADCO Accommodation and Utilities Project (AUP)**
Zakum Development Company (ZADCO)
Jewel of the Creek (Package # 7), in Port Saeed
Dubai International Real Estate (DIRE)
Satah Al Razboot (SARB) Field Development Project - EPC Work for
Abu Dhabi Marine Operating ComSARB Artificial Islands Accommodation and Office Compound
pany (ADMA - OPCO)
(Package 6)**
Jafza One-Jafza Convention Centre complex in Jebel Ali
Jebel Ali Free Zone (JAFZA)
Works at Abu Dhabi International Airport expansion
Abu Dhabi Airport Company (ADAC)
Al Habtoor City Residential Towers
Al Habtoor Group
New Airport Interchange and Airport Region Road Network
Department of Transport (DOT) Client
/ Abu Dhabi General Services Company PJSC (Musanada) Employer
Access to Bluewaters Island
Meraas / RTA
Bay Views Hotel at Business Bay
Mr. Riad T. Sadik
Jewel of the Creek (Pakage # 8), in Port Saeed
Dubai International Real Estate (DIRE)
Jafza One-Jafza Convention Centre complex in Jebel Ali Phase #3
Jebel Ali Free Zone (JAFZA)
Jebel Ali Hills Package 6A & 6B
Meraas Development
Emirates Flight Catering Facility
Emirates Flight Catering
Fakeeh Academic Medical Center Main Construction Works
The Academic Medical Center FZCO
R1011/1 & 2 Upgrade Junctions at Airport Road
Roads and Transport Authority (RTA)
Khalifa Industrial Zone (Kizad) Industrial Zone Area. Phase 1B
The Abu Dhabi Ports Company
(ADPC)

City
Dubai
Dubai

Mill. €
467
213

3

2007

Abu Dhabi

349

2012

4

2007

Abu Dhabi

512

2011

5
6

2007
2007

Abu Dhabi
Abu Dhabi

246
207

2013
2012

7
8

2007
2007

Abu Dhabi
Abu Dhabi

33
122

2010
2009

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Dubai
Abu Dhabi

232
522
103
80
61
24
10
317
732
293
24
341

2012
2014
2009
2010
2009
2010
2008
2012
2011
2010
2010
2012

21
22

2009
2009

Abu Dhabi
Abu Dhabi

463
17

2012
2011

23

2010

Abu Dhabi

289

2012

24

2010

Dubai

171

2014

25
26

2010
2011

Abu Dhabi
Abu Dhabi

99
537

2013
2015

27
28

2011
2011

Abu Dhabi
Abu Dhabi

98
124

2014
2014

29
30
31

2011
2012
2012

Abu Dhabi
Dubai
Abu Dhabi

27
463
269

2011
2016
2015

32
33

2012
2013

Dubai
Abu Dhabi

117
60

2014
2015

34
35
36
37

2013
2013
2014
2014

Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Abu Dhabi

67
146
354
156

2014
2015
2016
2017

38
39
40
41
42
43
44
45
46

2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015

Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi

117
42
354
90
42
147
114
99
64

2016
2016
2017
2016
2016
2016
2017
2017
2017

Total

9,414

Delivery
2013
2011

 أبرمت رشكات،2015 خــال عــام
الهندسة واإلنشاء اإلسبانية عقودا
يف اإلمــارات العربية املتحدة تصل
 ويف. مليون يورو1602 قيمتها إىل
 قامت حكومة،خريف هذا العام
 من خــال رشكتها-إمــارة أبوظبي
 باالجتامع مع رشكات البنية-مساندة
التحتية التي تقوم بأشغال عامة أو
 حيث كان.يف انتظار نتائج العطاءات
القلق يخيم عىل القطاع بسبب أسعار
،النفط الخام املستمرة يف االنخفاض
والــحــرب يف اليمن الــتــي تشارك
فيها اإلمــارات واإلعــان عن خفض
.٪1,1 امليزانية االتحادية بنسبة
وكانت حكومة أبوظبي تريد تهدئة
 كام أراد عمل ذلــك أيضا.القطاع
 يف، سلطان املنصوري،وزير االقتصاد
مقابلة أجريت معه وواردة يف هذا
 مؤكدا أن الحكومة االتحادية،امللحق
"ال تعتزم إجراء أية استقطاعات يف
."مخصصات امليزانية للبنية التحتية

انتشار مجموعة الحبتور ليتون

 هــنــاك فقط،يف الــوقــت الــحــايل
مجموعتان إسبانيتان ألعامل البناء
تنفذان أشغاال يف دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة؛ مجموعة الحبتور
.ليتون ومجموعة ســان خوسيه
.والــبــقــيــة هــي رشكـــات هندسية
.وتهيمن املجموعة األوىل عىل األفق
 الرشكة االسرتالية،2007 ففي عام
 املساهمة فيها الرشكة-لــيــتــون
 فــرع مجموعة،األملانية هوكتيف
رشكـــات إيــه يس إس لــإنــشــاءات
 دخلت يف رأس مال- والخدمات
الرشكة اإلماراتية الحبتور للمشاريع
 من الصعب القيادة أو.الهندسية
السري يف ديب وأبو ظبي دون العثور
عىل الالفتات وامللصقات املنترشة
لفرع مجموعة رشكات إيه يس إس
 التي وقعت،لإلنشاءات والخدمات
501 هذا العام عقودا تبلغ قيمتها
، ووجودها منترش جدا.مليون يورو
كــا هــي منخفضة شهرة رئيسها
 خوسيه أنطونيو لوبيز،التنفيذي
 اإلســبــاين مــن مدينة من،مونيس
 الذي يحرض كل يوم سبت،بورجوس
بدون سابق إنذار يف أي من مواقع
 املدير السابق، لوبيز مونيس.عملها
 جاء إىل اإلمارات،لرشكة دراجادوس
 يف،2012 العربية املتحدة يف عام
مهمة إلعــادة فرض النظام يف فرع
 التي شهدت اضطرابات،الــركــة
من جراء انهيار سوق العقارات يف
 وعند وصوله بدأ عملية إصالح.ديب
 ومنذ مجيئه إىل.شامل للرشكة
 أضافت،مجموعة الحبتور ليتون
 مليون يورو2701 املجموعة مبلغ
للمحفظة العاملية ملجموعة رشكات
 يف،إيه يس إس لإلنشاءات والخدمات
 والرشكتان األخريان.اإلمارات فقط
 حديثتا العهد يف العمل،للمجموعة
 هام رشكة انتيكسا،يف هذا السوق
 مليون38599 وكوبرا بــرأس مــال
.يورو
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"الحمد لله!" ما زال لدينا
شبه الجزيرة العربية

رشكة اإلنشاءات الجليقية تنوع من املخاطر يف دولة اإلمارات العربية ،بفتح رشكات
أعامل متكاملةا

مجموعة سان خوسيه يف قلب أبوظبي

متحف اللوفر يتحول إىل أفضل واجهة عرض لرشكة اإلنشاءات اإلسبانية يف السعودية

وفقا لبيانات قطاع البنية التحتية ،الرشكات الهندسية اإلسبانية
تدير أشغال خارج إسبانيا أكرث من داخلها .ما يقرب من  ٪40من
إيراداتها تأيت من الرشق األوسط .كام أن عمل رشكات اإلنشاءات
يف السوق املحلية يقل عىل نحو متزايد .رشكة تيبسا ومجموعة
يت إس يك وسان خوسيه يرسدن تجربتهن يف اإلمارات العربية
املتحدة

"إنهام عمالن عظيامن" .هكذا يصف ميجيل
أنخيل برافو ،املسؤول عن مجموعة سان
خوسيه يف الرشق األوسط ،املرشوعني الكبريين
التي تقوم املجموعة بتنفيذهام يف دولة
اإلمــارات العربية املتحدة .املــرء ال يعرف
أبوظبي حتى يعرف العني ،الــواحــة التي
تنتسب إليها العائلة املالكة يف اإلمارة ومأواها
يف الصيف قبل اكتشاف النفط .هناك ،عىل
بعد  140كيلومرتا مــن العاصمة ،تشيد
مجموعة سان خوسيه مستشفى مببلغ 852
مليون يورو .ولكنها ستدخل تاريخ البالد ببناء
متحف اللوفر عىل بعد  10كم من أبو ظبي،
يف جزيرة السعديات ،وتعني السعادة ،حيث
يحتشد عدد كبري من األشخاص واآلالت لبناء

"ضــمــن الــقــطــاع املـــريف اإلســبــاين
املتحف ،والقطاع املرصيف العريب ضمن
املستشفى .ويكمن تفرد املتحف يف
كونه "عمل وسط بني الهندسة املدنية
وقطعة من صناعة الساعات نظرا
لتعقيده"
أكرب مركز ثقايف يف البالد والذي تروج له رشكة
التطوير واالستثامر السياحي الحكومية .هذا
العمل بالنسبة إلمارة أبوظبي سيكون مثل
جزيرة املتاحف بالنسبة لربلني .هناك تنهي
مجموعة سان خوسيه األعــال يف املتحف
بقيمة  504مليون يــورو ،من تصميم جان
نوفيل ،يف رشاكة مع الرشكة اإلماراتية أرابتك
والرشكة السعودية أوجيه أبوظبي .وسيتم
تسليمه يف عام .2016

ضامنات بقيمة  15و  20مليون يورو
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استغرقت مجموعة سان خوسيه ثالث سنوات
للتعاقد عىل متحف اللوفر ،أول عمل لها يف
اإلمارات العربية املتحدة" .إنها عمليات طويلة
للغاية وتتطلب مبالغ مالية كبرية الستيعاب
ضامنات تصل إىل  20مليون يــورو" .ضمن
القطاع املــريف اإلسباين املتحف ،والقطاع
املرصيف العريب ضمن املستشفى .ويكمن تفرد
املتحف يف كونه "عمل وسط بني الهندسة
املدنية وقطعة من صناعة الساعات نظرا
لتعقيده" ،وقد فتح لها أبواب اإلمارة ،حيث
تم االعــراف بكفائتها ملشاريع أخــرى مثل
متحف زايد الوطني .تتقدم مجموعة سان
خوسيه فقط للمناقصات العامة التي تتطلب
االعــراف بالكفاءة والخربة السابقة .فسوق
اإلمـــارات العربية املتحدة تنافيس للغاية
وعىل مستوى عال" .الحل يكمن يف الوصول
إىل أفضل األسعار .فالدخول يف مناقصة يعني
تقديم مظروفني :واحد يحتوي عىل الوثائق
الفنية وآخر عىل الوثائق التجارية .والعديد
من العمالء ال يهتمون بفتح املظروف األخري
دون قبول املظروف األول ،ويضعون رشوطا
عالية جــدا :الخربة يف القيام بعمل مامثل،
واملوارد البرشية العاملة يف املوقع ،وشهادات
باملشاريع املنجزة  ..."..يتكون فريق املوظفني
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الرشق األوسط هو محرك مجموعة رشكات تايبسا ،والتي تركز  ٪26من إنتاجها فيه

موظفون مغرتبون

تدير املجموعة أو ترشف عىل مشاريع البنية التحتية للحكومات يف اإلقليم بقيمة تصل
إىل  19000مليون يورو

"خلف أي بناء عظيم توجد دامئا رشكة هندسية
عظيمة" ،تهمس بالوما بوينو ،مديرة االتصاالت
برشكة تايبسا ،وهي تتجول ىف إحدي املمرات
الهادئة باملقر الرئيىس .يبدو املهندسون ىف
مكاتبهم منغمسني ىف حواسبهم .يوجد الكثري
من األماكن الشاغرة ولكن تايبسا توظف 2500
من املحرتفني" .هم يسافرون دامئا أو مغرتبون".
ىف عام  2014الـ  ٪90من الـ  218مليون يورو
املدرجة يف الفواتري أتت من الخارج ،والـ  ٪26منها
من الرشق األوسط ،حيث يزداد معدل التنمية.
يوجد هناك  500موظف من مثانية عرش جنسية
مختلفة" .ندير مرشوعات أو نرشف عىل مشاريع
البنية التحتية والتى تتجاوز قيمة تشييدها الـ
 19000مليون يورو ،نقوم بذلك لصالح الحكومات
أو بالتعاون مع أكرب رشكــات البناء اإلسبانية
ميغيل أنخيل برافو ،املسؤول عن مجموعة سان خوسيه يف
الرشق األوسط

"خــلــف أي بــنــاء عــظــيــم توجد
دامئا رشكة هندسية عظيمة"

وها هنا  ...متحف اللوفر يف أبو ظبي!

دون أن يخلو من الجدل بني الفرنسيني  -الذين
طالبوا يف عام  2007بأن متاحفهم ليست للبيع
– فإن رمز الهرم البارييس هو اآلن أيضا الرمز
العريب لقبة "شعاع النور" .هذا هو األثر الذي
تسببه التصاميم الهندسية داخل اللوفر والتي
تشكل  180مرت عرب قطر قبته ،والذي تم إنجازه
يف سبتمرب عام  .2015إنه يحايك املرشبية؛ بأوراق
النخيل املتداخلة التي تغطي األسطح العربية
يف املنطقة وتسمح مبرور الضوء .ويوضح ميغيل
أنخيل برافو "متحف اللوفر أصبح جزء من تاريخ
البالد مثل برج الخليفة .إن حياة املبنى يجب
أن تكون  100سنة وليس به أي شئ قيايس؛
فاألساسات فريدة من نوعها ،وضامن عدم نفاذ
املياه مل ينفذ من قبل يف أي مبنى آخر .عندما
نزيل اإلطارات التي تجعله اآلن جافا ،سيكون
محاطا باملياه ،كجزيرة ،مرتكزا عىل دعائم متينة،
وكأنه مدينة عامئة" .خاسينتو ري الريدو ،نائب
رئيس مجموعة سان خوسيه ورئيس رشكة سان
خوسيه لإلنشاءات يسافر إىل أبوظبي عىل األقل
مرة يف الشهر .ماذا تقول؟ "إن املعجزات ال وجود
لها؛ والرس يكمن يف العمل ،فالعمل ،ثم العمل.
نحن من نضع الحدود".

العاملني يف املرشوع املشرتك ملتحف اللوفر من
أكرث من  1200موظف من مختلف الجنسيات.
والعميل مهتم جدا يف أن يكون رؤساء األقسام
من اإلسبان؛ "فالثقافة هي عامل التفضيل.
فاإلسباين لديه التدريب الكامل ويفهم العمل
بشكل تام أمام تخصص الثقافات األخرى" .يف
ظل الظروف العادية ،فإن العرض الذي تم
تقدميه يدور حول  4500مليون دوالر .لكن
انخفاض أسعار النفط أدى إىل توقف وتباطؤ
املشاريع .تعزز مجموعة سان خوسيه وجودها
اآلن برشكات أعامل متكاملة :الهندسة ،وإدارة
املشاريع ،والغاز والنفط وصيانة املنشآت.
"لدينا فريق قوي ولديه دوافــع .ميكننا أن
نذهب بعيدا".
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واملرتو ملسافة  340و 150كيلومرت ،عىل التواىل،
ليتم إنشاءها حتى  – 2030لخدمة عدد سكان
 5,3مليون تقريبيا .−بعد مراجعتني للخطة ،اآلن
يتوقع  2,6مليون" .ليس من الــرورى إنشاء
شبكة كبرية كام كان متوقعا ،فأبو ظبى مدينة
محافظة" .فازت مجموعة رشكات تايبسا أيضا
مبرشوع الطرق الرسيعة ىف اإلمــارات العربية
املتحدة وستنافس للحصول عىل مد شبكة خطوط
املرتو املستقبلية .ستقوم الرشكة التابعة ملجموعة
راوروس ،واملنضمة للمجموعة هذا العام ،بعمل
الصيانة لشبكة الطرق االتحادية .كذلك ستشارك
ىف مناقصات للقيام مبرشوعات ىف تكنولوجيا
املياه .وقدمت أيضا عروضا للطرق ،دون تعليق
الكثري من األمل" ،من السهل جدا عملها ،فهى
جميعا طرق مستوية وقيمتنا تظهر ىف املرشوعات
ذات الصعوبات التقنية :أراىض جبلية ،ترام ،سكك
حديدية ...ىف الـ 20سنة األخرية ،مل ينشئ أحد
خطوطا للمرتو سوى الصني ،و`طرق من الحديد´
سوى إسبانيا .فنحن األكرث أستعدادا عىل املستوى
التقنى من منافسينا الدوليني" .إن مجموعة
رشكات تايبسا تتنافس مع أكرب الرشكات املتعددة
الجنسيات :أتكينز ،بارسونز ،أيكوم" ...عند رؤيتنا
يبتسمون يف البداية .ثم بعد ذلك يسألوننا ماذا
نفعل لتوطيد عالقتنا بالعميل" .ىف أكتوبر دعت
رشكة مافيكس إدارة النقل ىف أبوظبى لزيارة
إسبانيا ،وبالفعل تم قبول الدعوة رشيطة أن
تكون مجموعة رشكات تايبسا ضمن املدعوين.
"شعرت أنهم يحملون لنا الود واملحبة .لقد رأونا
نعمل بقوة وبجد" .النقاش حول كرة القدم يكرس
الصمت خالل االجتامعات" :برشلونة أم مدريد؟
أنا من األتليتك!"
عالمة من عالمات العرص

أيتور إثكريا ،املدير اإلقليمى ملجموعة رشكات تايبسا ىف دولة
اإلمارات العربية املتحدة

والدولية" ،يقول موضحا اليخاندرو لوبيث باملا،
املدير العام ىف الرشق األوسط.

التقشف ىف أبو ظبى الغنية

أيتور إثكريا هو املدير اإلقليمى ىف دولة اإلمارات
العربية املتحدة منذ عــام  .2010املكاتب
متواضعة ،مقارنة مبعايري هذه العاصمة بأحيائها
الفسيحة التى تريد الحكومة أن تربطها فيام بينها
بخطوط املرتو والرتام .تنافست مجموعة رشكات
تايبسا ىف دراسات الجدوي والهندسة التمهيدية
لكليهام ،وفازت باملناقصة األخرية .وأضاف قائال
"الوقت اختلف ىف إسبانيا ،يجب عىل الرشكات
أن تتفق فيام بينها ،فهبوط سعر البرتول وحرب
اليمن عرقال كل شــئ" .إن حكومات الخليج
تقاوم االستدانة ،كونها معتادة عىل الوفرة ،مام
يؤثر عىل سري املرشوعات القامئة أو املعلقة.
"ىف عام  2010قدر سعر الربميل ىف امليزانيات بـ
 75دوالرا .اآلن يقدر بحواىل  40دوالرا" .هذه
األزمة تستوجب فصل البنية األساسية عن بقية
املرشوعات .عندما قامت مجموعة رشكات تايبسا
بتخصيص ميزانية دراسة الجدوى لخطوط الرتام

عىل الرغم من امتالكها  12مكتبا ىف كل من اإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية وقطر
وباكستان والــرق األوســط ،فــإن من أولويات
مجموعة رشكات تايبسا أن تعمل مع فريق متعدد
التخصصات ،مدمجة كل ما هو رضورى لتطوير
املرشوعات الكبرية .إن دولــة اإلمــارات العربية
املتحدة قد ساهمت ىف جذب املزيد من األعامل
التجارية ىف الدول املجاورة .ومثال عىل ذلك ،خط
املرتو املقام ىف الرياض ،بإستثامر  20000مليون يورو،
وهو ميثل أكرب تعاقد لها عىل مر التاريخ −أو خط
املرتو األحمر مبدينة الدوحة" .فالتواجد ىف املنطقة
يعود إىل السبعينات" ،أوضــح بيدرو دومينجو
ثاراجوثا ،املدير التنفيذى" .إن وضع إسبانيا الناجم
عن أزمة البرتول أجرب الجميع عىل البحث عن فرص
عمل ىف الخارج .وقد راهنت مجموعة رشكات تايبسا
بقوة عىل الرشق األوسط ،مل يكن ذلك سهال بسبب
افتقار الرشكات اإلسبانية للخربات الكافية ملنافسة
رشكات غربية أخرى" .ىف عام  1972وقعت الرشكة
أول تعاقد لها مع الكويت ،وىف عام  1974وقعت
عقدا أخر مع الشارقة .ىف عام  1978تم اختيارها ىف
إحدى املناقصات باململكة العربية السعودية لتنفيذ
ومراقبة مرشوع بناء الحرم الجامعى الخاص بجامعة
األمام محمد بن سعود ىف الرياض ،وهى مدينة
ذات مساحة  360هكتار .هم عمالء لنا حتى اآلن،
ويخضع املرشوع اآلن لتقلبات سعر البرتول ولتوفر
امليزانية ،وال يزال املرشوع يتوسع ،ومعه مجموعة
رشكات تايبسا.

تعمل مجموعة رشكات يت إس ىك ىف خمس من دول الرشق األوسط ،وقد افتتحت هذا
العام مكتبا لها ىف دىب وحصلت عىل عقدها األول ىف اإلمارات

أهمية  68,5دوالرات

تقوم الرشكة الهندسية األستورية بتنفيذ بناء مصنع للطاقة الضوئية عىل بعد  50كم من
دىب ،بقيمة  309مليون يورو.

ىف خيخون ميكنك أن تحتىس فنجاال من القهوة
وأن تدعو اثنني من أصدقائك أيضا مقابل 5,50
يورو .يعادل هذا املبلغ من الدوالرات سعر الواط
املقدم من الرشكة السعودية أكوا باور لبناء مصنع
للطاقة الضوئية بقوة  260ميجاواط يف ديب.
بالفعل حصل عرضها عىل املوافقة وتنفذه رشكات
ىت إس ىك .واملــروع عبارة عن املرحلة الثانية
من محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية .وفقا للحكومة ،يعترب أكرب مصنع
للطاقة الشمسية ىف اإلقليم ،وىف عام  2030سيقوم
بإنتاج  1000ميجاواط من الطاقة النظيفة .هذا
العام تريد الدولة أن يكون  ٪5من االستهالك نابعا
من الطاقة الشمسية" .السعر املقدم هو األقل ىف
العامل بالنسبة ملصنع طاقة شمسية" ،يؤكد أالن
كورتيثو ،مدير التسويق ىف رشكات ىت إس ىك
بالرشق األوسط وأسيا ،حيث بدأت الرشكة ىف عام
 2010مبرشوعات ىف اململكة العربية السعودية.
بــدأت االتصاالت األوىل ىف عام  ،2009عندما
أحرزت رشكات ىت إس ىك تقدما ىف مجال الطاقة
الشمسية .ىف عام  2011توصلت كال من ىت إس ىك
وأكوا إىل اتفاق بشأن تقديم عرض عن مرشوعني
للطاقة الشمسية الحرارية ىف املغرب وىف جنوب
أفريقيا .وبالفعل فازت الرشكتان.

أول رشكة هندسة ومشرتيات وإنشاءات
عربية

يقول كورتيثو "أصبحنا هكذا الرشيك التكنولوجى
ألكرب راعى خاص ملرشوعات الطاقة ىف اململكة
العربية السعودية" .موضحا "أرادوا التوسع
ىف مجال الطاقة الشمسية ىف دول اسرتاتيجية.
بدأوا من الصفر وكانوا يبحثون عن رشكة ذات
تكنولوجية وتنافسية ومرونة وقدرة عىل حضور
املناقصات العامة التى تتم املنافسة فيها عىل
أساس مرجعى للقطاع عندئذ ،الرشكات اإلسبانية
أبينجوا ،سينري أو إيه ىس إس ،وهي رشكات
كهرباء من الدرجة األوىل ."...مناقصة املغرب لـ
 160ميجاواط كانت تشرتط خربة سابقة ،والتى مل
تكن متتلكها أكوا .وهكذا نشأت أول رشكة هندسة
ومشرتيات وإنشاءات عربية .بعد ثالث أعوام
وبعد اجتامعات ىف املغرب واململكة العربية
السعودية وجنوب أفريقيا ودىب ،انتقلوا معا إىل
املرحلة الثانية من وحدة رشكة دىب للكهرباء
واملياه" .كنا حازمني خالل مرحلة العروض عىل
املستوى التقنى واالقتصادى ،محاولني تحسني
التكاليف واالنتاج ،لنقدم ما يعرف مبرشوعنا
األول ىف دىب" .رشكات ىت إس ىك تعتمد عىل عدة
وكالء من بينهم األمريكية فرست سوالر ،والتى
شاركت بالفعل ىف املرحلة األوىل وستوفر لهم
األلواح الشمسية .كيفية مواجهة العقد األول
ىف دولة مثل اإلمارات العربية املتحدة تتطلب
مرونة وتكيف لفهم العميل وثقافته .التواصل
األول مع أكوا باور والتى لديها رئيس تنفيذى من
رسى النكا ،ومالك سعودى هو محمد أبو نيان،
والذى لديه عالقة جيدة منذ فرتة مع سابينو
جارثيا بايينا ،رئيس وأكرب املساهمني ىف رشكة
ىت إس ىك ...من الذى سيبنى املرحلة الثالثة من
محطة الطاقة الشمسية حتى إكاملها لتصل إىل
 1000ميجاواط؟ ،ومن سينضم ملن؟ ،كل ذلك ال
يزال غري محدد .سيكون من الغريب أن تخصص
رشكة دىب للكهرباء واملياه العمل لنفس الراعى.
توجد العديد من الرشكات التى أظهرت اهتامما،
من بينها ،أكــوا ،إي دي اف ،وجــى دى اف

آراء مسموعة يف اإلمارات العربية املتحدة
كريستال الجونز /كارلوس ساالس ،املدير اإلقليمي للرشق األوسط" :من يأيت إىل اإلمارات
العربية املتحدة يأيت لتحطيم األرقام القياسية .فهي طريقه لدخول عامل التسويق .فديب هي
واجهة عرض الرشق األوسط .بحرياتنا االصطناعية ترفع قيمة املنطقة التي تتواجد فيها .املرشوع
يف املنطقة رقم واحد هو أحد أهم املشاريع يف العامل واألكرث ترفا".

فالكون سيتي /سامل أحمد املوىس ،الرئيس التنفيذي" :النجاح هو ناتج الفرصة املتاحة وكيفية
استعدادك لالستفادة منها .نحن يف اإلمارات نساعد من يبني شيئا .من جانبنا ،قمنا ببناء
العقارات التي يريدها الناس وال نلعب مع األشخاص .هناك إسبان اشرتوا يف عروضنا ويعيشون
اآلن فيها"

رشكة أرتيتيش ،توماس سوليس ،املدير" :مكتبنا ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة كان مربحا منذ اللحظة األوىل .ورمبا تكون
خطوتنا التالية هي امتالك مخزن هنا .نحن مؤسسة كبرية متعددة الجنسيات ،نصدر 70ـ .٪80وىف تصنيف املنتجات نعد
من أوائل املصنعني املستقلني ،عىل هامش رشكات الهندسة واملشرتيات واإلنشاءات .ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة هناك
حاجة ألن يكون لديك قدر من الذكاء االجتامعي .فمن الرضورى البحث عن الرشيك املناسب الذى يفتح لك األبواب"

"هــذا السوق شديد التقلب ونحن
مستعدون للتحدث مع رشكات أخرى"

أالن كورتيثو ،مدير التسويق ىف رشكات ىت إس ىك

وضع متميز

"نحن الرشكة اإلسبانية التى فازت بأكرب مرشوعني
للطاقة الشمسية ىف اإلقليم ،كالهام ىف عام ،2015
وهام :مرشوع الطاقة الضوئية ىف دىب بقيمة 309
مليون يورو ،واآلخر هو مرشوع الطاقة الشمسية
الحرارية ىف الكويت بقيمة  .382ىف كال الحالتني
نافسنا بشكل أساىس رشكات إيبكس  ،"35يقول
آالن كورتيثو .يصدرون فواتري بقيمة  800مليون
يــورو −٪93ىف الخارج −حيث يتواجدون ىف 35
دولة .تتمثل اسرتاتيجيتها ىف تطوير بنايات محلية
قوية والتى متنع األزمات ىف خيخون .يعد الرشق
األوسط أحد األسواق املهمة .افتتحوا فروعا ىف دىب
هذا العام" .يوجد مستثمرون وممولون ورعاة...
وتتزايد الفرص" .من هنا أيضا تم الفوز مبرشوعات
خاصة بدول أخرى مثل :محطة للطاقة بقوة 100
ميجاواط ىف مرشوع خاص باألردن ،تم إعادة توزيعه
ومتويله من أبوظبى للتنمية ـ والتى من خاللها أيضا
تم اختيار أو إتش إل واليكنورـ ومرشوعات ىف
أوغندا ومرص ،للرشكة الراعية من دىب أكسيس باور.
"تم التعامل مع كل شئ من هنا" .إن رشكات ىت إس
ىك قد أدركت مدى سيولة اإلمارات ومدى رغبتها
ىف توظيفها ىف مرشوعات ذات عائد ربحى عاىل ىف
دول ىف مرحلة النمو" .من املمكن أن يحدث للطاقة
الشمسية ىف الكثري من الدول األفريقية ما حدث
للتليفونات ،حيث وصلتها التليفونات الثابتة قبل
املحمولة .نحن اآلن ىف مرحلة عذبة ويجب علينا أن
نستغلها ،مع إدراكنا أن هناك منافسني أقوياء جدا
ويجب علينا احرتامهم".

سويس أو ماروبينى .حتى اآلن ىت اس ىك تعترب
رشكة معروفة وموجودة ىف املكان املناسب ليتم
التصويت لها لتكون رشكة إنشاءات" .هذا سوق
تنافىس جدا ونحن منفتحني لدراسة االختيارات
املختلفة".
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التجارة متثل جزء كبري من موارد دخل اإلمارات العربية املتحدة ،ولكنها بصفة خاصة هي مبثابة روح ديب ،اإلمارة التي
نظرا الفتقارها إىل وجود النفط بها جعلت من الرضورة فضيلة.
حمد بوعميم ،مدير عام غرفة تجارة وصناعة ديب

"ديب مهتمة باألسواق االسبانية والالتينية وهناك فرص
غري مستغلة نتطلع لالستفادة منها"

ارتفع حجم التجارة بني دولة اإلمارات وإسبانيا بنسبة  ٪90خالل الفرتة من عام  2009إىل عام  ،2014وذلك ارتفاعاً من حوايل
مليار يورو إىل ما يقارب  1.9مليار يورو وفقاً ألحدث األرقام الصادرة من غرفة ديب.

العالقات التجارية الثنائية التي تربط
بني اإلمارات وإسبانيا يف منو مستمر ،فقد
زار معايل جيمي جارسيا ليجاس بونس،
وزير إسبانيا للشؤون التجارية الشهر
املايض دول مجلس التعاون الخليجي
للقاء أبرز الشخصيات الخليجية ومن
بينهم سعادة حمد بوعميم ،مدير عام
غرفة تجارة وصناعة ديب التي تعترب
احدى أقوى املؤسسات يف اإلمارة ،حيث
تحتضن أكرث من  200رشكة إسبانية
مسجلة يف ديب .وقد حصل بوعميم عىل
شهادة الهندسة الكهربائية والرياضيات
من جامعة جنوب كاليفورنيا وشهادة
املاجستري يف إدارة األعــال ،تخصص
إدارة املصارف والشؤون املالية من
جامعة ميسوري ،وقد أمىض حوايل تسع
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سنوات يف منصبه يف غرفة ديب.
وخالل زيارته لدولة اإلمارات ،أعلن
الوزير اإلسباين للشؤون التجارية أن
ملك إسبانيا ،فيليب السادس سيقوم
بزيارته الرسمية األوىل لدولة اإلمارات
خالل العام القادم .وجدير بالذكر أن
غرفة ديب تحتفل هذا العام بالذكرى
الـــ 50لتأسيسها تحت شعار "رؤيــة
تتحقق".
 السؤال :إن العالقات التجارية وخاصةالجوية بني دولة اإلمارات وإسبانيا يف
منو ملحوظ ،فقد زادت عدد الرحالت
املبارشة بني البلدين من قبل رشكات
طــران جــديــدة .فــإن خطتك لقطاع
الطريان مع حلول عام  2020هو توليد
 ٪20من الناتج املحيل اإلجاميل لديب.
فام هو الدور الذي ميكن أن تقوم به
إسبانيا وأمريكا الالتينية للوصول إىل
هذا الهدف؟
 الــجــواب :شهدت ديب ارتفاعاً يفاألنــشــطــة الــتــجــاريــة مــع األســـواق
اإلسبانية ،حيث ارتفع حجم التجارة
بني دولة اإلمــارات وإسبانيا من عام
 2009إىل عــام  2014بنسبة ،٪90
من حوايل مليار يورو إىل ما يقارب
 1.9مليار يورو وفقاً ألحدث األرقام
الصادرة من غرفة ديب ،ولكن هناك
فــرص غري مستغلة بعد .فبعد أن

منظر عام للكريك ،لسان املاء الذي يقسم ديب إىل قسمني :ديرة وبر ديب

مزيد من املعلومات...
ملــاذا مــن األفــضــل أن تكون املنتجات بتقديم الدعم إلنشاء املــدارس األجنبية،
وهذا كان أمرا ناجحا جدا يف جذب مدارس
والخدمات معتمدة بشعار حالل؟
بسبب تكلفة الفرصة البديلة يف بعض األسواق .ذات صيت مثل جامعة نيويورك ومعهد
االقتصاد اإلسالمي يغطي جميع القطاعات ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وينمو أكرث من ضعف االقتصاد التقليدي.
ملاذا ال يوجد حضور أكرث للرشكات اإلسبانية
يف ديب؟
التعليم اإلسباين يف ديب
تحتاج الجالية اإلسبانية املقيمة يف ديب إىل عندما أتحدث مع نظرايئ اإلسبان ،يكون من
مدرسة إسبانية .فهي تنمو كثريا وسيكون املعهود سامع عبارة إن بالدكم قد ركزت
ذلك ذو أهمية كبرية .اليشء الفريد من عىل أمريكا الالتينية .ولكن يف منطقة الخليج
نوعه يف ديب هو عدد الجنسيات املوجودة هناك فرصة للنمو بشكل رسيع .فهي تحتاج
بها ،أكرث من  190جنسية .والهنود ،الذين إىل جميع أنــواع الخدمات .نحن نستورد
يشكلون  ٪45من عدد السكان ،لديهم الكثري .وأعتقد أن إسبانيا لديها ميزة تنافسية
 25مدرسة .وهناك  3.000ياباين يف كل يف الجودة والسعر .أنا ال أعتقد أن اللغة
الرشق األوسط ،الثلثان منهم يف ديب ولديهم هي الحاجز .وينبغي عىل الحكومات وغرف
مدرستهم ...واملدرسة الربيطانية بها ما يقرب التجارة – لدينا عالقة مع برشلونة ومدريد
من  3.000طالب ،وابنتي طالبة فيها .أبنايئ ومكاتب يف بلدان أمريكا الالتينية – تعزيز
يذهبون إىل املدرسة األمريكية .ومع ذلك يف العالقات أكرث .وبطبيعة الحال ،يتعني عىل
ديب تسود املصالح التجارية .فالحوافز التي الرشكات القيام بدورها .عىل سبيل املثال،
تقدمها اإلمارة لجذب املؤسسات التعليمية أنا عىل علم بالحالة الخاصة لرشكة روكا
األجنبية هي غري مبارشة أكرث منها مبارشة ،ورشيكها .فقد نجحت يف اخـراق السوق
عىل عكس أبوظبي حيث تقوم الحكومة املحيل بنجاح وحققت مكانتها يف السوق.

إسبانيا ترى أن ديب وجهة سياحية باهظة
التكلفة
نحن اآلن بصدد دفع السوق املتوسطة
وتحسني وسائل النقل للوصول إىل هدف
وجــود  20مليون سائح يف عام .2020
وسرنى بعض النتائج يف غضون حوايل ثالث
سنوات .اإلمارات العربية املتحدة كوجهة
إقليمية للسياحة الطبية؟ لدينا مرافق
تبدو كالفنادق ،ولكن الصحة تحتاج إىل
املواهب .بدأنا منذ عرش سنوات بافتتاح
مناطق حرة وبإنشاء بنية تحتية طبية
ومستشفيات ،والتي توجه إليها األطباء
واملهنيني الصحيني .نحن مدققون جداً يف
مطالبنا .وحتى جراحو التجميل يقولون
أن دولة اإلمارات هي أحد أهم األماكن
واملقصد الضخم لهذا التخصص .إن
الصحة والتعليم لديهام إمكانات كبرية
ليس فقط للسكان املحليني ولكن أيضا
لالستهالك اإلقليمي .كام نسعى أيضا
لجذب املستهلكني األفريقيني .فغالبا ما
يكون من السهل أن يأتوا إىل هنا أكرث من
أي مكان آخر.
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 ٪80من جميع عمليات شحن البضائع متر عرب موانئها ،وجبل عيل هو جوهرة التاج .إسبانيا لديها فائض تجاري كبري
مع اإلمارات بنحو  1.800مليون يورو
 س :قطاع السياحة هو مفتاح النمواالقتصادي لــديب ،ولكن يف الوقت
الحايل هناك فقط مجموعة واحدة
من الفنادق اإلسبانية ،ميليا ،يف ديب.
فهل هــذا بسبب انعدام الثقة أو
بسبب الحذر من التشبع من قطاع
الفنادق يف اإلمارة؟
 ج :دولة اإلمارات العربية املتحدةهي وجهة سياحية عاملية هامة حيث
تتميز مبنتجعاتها ومطاعمها ومراكز
تسوقها املتنوعة وبيئتها الطبيعية
الجذابة واملتميزة .يف عام ،2014
استقبلت ديب حوايل  13مليون زائر
يف أكرث من  650فندق وشقة فندقية،
مبعدل إشغال شهري بلغ  .٪80ورؤية
ديب السياحية لعام  2020تهدف إىل
جذب  20مليون زائر سنوياً .وبالنسبة
إىل وجود استثامرات إسبانية قليلة
يف القطاع السياحي ب ــديب ،فإن
ذلــك ال يعود للخوف أو انعدام
الثقة أو الرؤية ،ولكنه اسرتاتيجية
حكيمة من حيث التحرك بخطوات
قليلة ومــدروســة من قبل إسبانيا
يف هذا القطاع .فإمارة ديب ترحب
باالستثامرات اإلسبانية يف قطاع

االتصال وتسهل عقد االجتامعات بني
األطراف املحلية واإلسبانية العاملة يف
قطاع السياحة من أجل تحقيق هذا
الهدف .وتنظم الغرفة أيضاً فعاليات
ومنتديات بالتعاون مع الهيئات
الحكومية املعنية ،التي من شأنها
جذب العديد من املستثمرين والتجار
من إسبانيا ودول أمريكا الالتينية.
 س :ديب ميكنها أن تتأثر منانعدام االستقرار السيايس يف املنطقة
والتقلبات يف أسعار النفط .كونك
مدير عام غرفة ديب ،كيف تقيم البيئة
االقتصادية الحالية عىل مقياس من 0
إىل 10؟
 ج :ميكنني تقييم البيئة االقتصاديةالحالية بـ  .8نحن يف وضع يسمح
لنا بالتعامل مع التقلبات العاملية
بأريحية .فديب لديها اقتصاد منفتح
جداً وأصبحت جزءاً هاماً من التجارة
العاملية والساحة املالية والتجارية.
والتأثري الناتج عن التقلبات السياسية
نخففها عن طريق اقتصادنا املتنوع.
وقد منا الناتج املحيل اإلجاميل لديب
مبعدل سنوي يبلغ نحو  ٪3.8خالل
عــام  ،2014والقطاعات الرئيسية
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"وجــود عــدد قليل جــدا من
االســتــثــارات اإلسبانية يف
صناعة السياحة اإلماراتية
يرجع يف الغالب إىل اسرتاتيجية
إسبانيا الحكيمة يف دخولها إىل
هذه السوق بخطوات قليلة
ومدروسة"

حولت طريان اإلمارات عمليات الشحن
إىل مطار آل مكتوم الــدويل اعتباراً
من مايو ،ستشهد عمليات الشحن
الجوي وإعادة التصدير منواً وتطوراً
يف هذا املجال بفضل توفر املزيد من
اإلمكانات الستقبال عــدد أكــر من
عمليات الشحن هذه .ومع زيادة عدد
الرحالت املبارشة إىل مدريد وبرشلونة،
ازداد عدد السياح اإلماراتني يف إسبانيا،
وفتحت إسبانيا مكتبا سياحيا لها يف
ديب ،لــدول مجلس التعاون الخليج
العربية .وستسعى غرفة ديب إىل
جذب أكرب عدد من الوفود اإلسبانية
إىل ديب لتعزيز العالقات التجارية
واالقتصادية بني البلدين .فوكاالت
السفر واملكاتب السياحية املوجودة
يف الدولة ستساعدنا للرتويج للسياحة
بني اسبانيا واإلمارات .وإنه من املهم
أن تتعاون السلطات اإلسبانية املعنية
مع طريان اإلمارات واإلمارات للعطالت
لتعزيز وتشجيع الرحالت املبارشة
املتنوعة ملدن إسبانيا مع ديب ،والذي
سيؤدي إىل منو يف القطاع السياحي بني
البلدين .لقد ذكرنا هذا خالل زيارة
وفد من أبــرز الشخصيات القيادية
ورجال األعامل اإلسبان إىل ديب خالل
عام  .2014فبناء العالقات هو عملية
تدريجية تستغرق وقتاً ومجهوداً.
 س :ديب بالفعل هي مركز للطريانالدويل ،ولكن ماذا عن النقل البحري؟
هــل تستطيعون منافسة شنغهاي
وسنغافورة وهونج كونج يف هذا املجال؟
 ج :أصبحت ديب محطة رئيسية عىلطريق الحرير التي تربط بني الصني
والقارتني اإلفريقية واألوروبية ،حيث
نجحت اإلمارة عىل مدى العقود القليلة
املاضية يف ان تصبح مركزاً تجارياً عاملياً
وإقليمياً يربط بني آسيا وأوروبا وأفريقيا
براً وبحراً وجواً .وإذا نظرنا إىل تقرير
 UNCTADلعام  ،2014فقد احتلت
ديب املراتب العليا فيام يتعلق مبحطات
الحاويات العاملية حول العامل .ففي
عام  ،2013احتلت ديب املرتبة التاسعة
متفوقة عىل مدن عريقة مثل روتردام
ولوس أنجيلس وأنتويرب .وقد انتقلت
اإلمــارة من مناولة  5.2مليون حاوية
منطية يف عام  2003إىل  13.3مليون
حاوية منطية .أيضاً ،أجريت مجموعة
مينون القتصاديات األعــال دراســة
حديثة لقياس املوانئ الرائدة يف العامل،
وأظهرت النتائج أن ديب سوف تنتقل
من كونها مدينة بحرية رائدة يف منطقة
الرشق األوسط فقط إىل سابع أكرب مركز
بحري يف العامل بحلول عام  .2020وأما
عن قدرة ديب للمنافسة والوصول إىل
مستوى شنغهاي وسنغافورة وهونج
كــونــج ،فنحن نعتقد أننا قــادرون
وإنجازاتنا تتحدث عن نفسها يف هذا
املجال.
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حمد بوعميم ،مدير عام غرفة تجارة وصناعة ديب

السياحة ،ودخول املزيد من الفنادق
اإلسبانية إىل ديب ستعزز وتفيد كال
البلدين .فعىل سبيل املثال" ،جروبو
إيبريوستار" تستكشف إمكانية إدارة
فندق يف ديب ،ومجموعة ريو للفنادق
واملنتجعات ستقيم رشاكة مع نخيل
إلنشاء فندق أربع-نجوم حرصي يف
اإلمــارات .وبالنسبة "مليليا" ،سيتم
افتتاح فندق "إم إي ميليا" بديب
كجزء من مجموعة أمنيات-أوبوس
ديب .وهناك بعض العالمات الفندقية
اإلسبانية الشهرية يف ديب ونتطلع
بالتأكيد للمزيد منها.
 س :يقال أن اسرتاتيجية ديب هيأن تجعل اإلمــارة الوجهة السياحية
الرائدة لألسبان؟ وماهي دور غرفة
ديب لتحقيق هذا الهدف؟
 ج :ليس هناك هدف أو طموح مبالغفيه لديب ،فاملستقبل يصنع ما دامت
هناك إرادة وعزمية وخصوصاً فيام
يتعلق بالتنمية االقتصادية .وغرفة
ديب تدعم جذب أكرب عدد من السياح
األسبان واالستثامرات السياحية إىل
اإلمارة ،حيث توفر الغرفة جميع سبل

التي تشمل السياحة وتجارة التجزئة
والــخــدمــات اللوجستية وإعـــادة
التصدير يف منو ملحوظ ويتوقع أن
يستمر عىل االرتــفــاع .أمــا القطاع
العقاري فيمر مبرحلة التصحيح ،وهو
أمر طبيعي يف أي سوق نامية .فعىل
سبيل املثال ،يف يونيو  ،2015استقبل
مطار ديب الدويل  5.9مليون مسافر،
بزيادة بنسبة  ٪16.7مقارنة بنفس
الشهر العام املايض.
 س :هل لديك رسالة نهائية تود أنتشاركها مع مجتمع األعامل اإلسباين
والالتيني؟
 ج :احتلت دولة اإلمارات املرتبة 22من أصل  189دولة يف مؤرش سهولة
مامرسة أنشطة األعامل  2015للبنك
الدويل ،ونحن نشجع رجال األعامل
واملستثمرين من إسبانيا وأمريكا
الالتينية إىل الــقــدوم إىل ديب وأن
يكونوا جزءاً من مجتمع األعامل بديب.
وال ننىس دور الغرفة ودعمها الدائم
ملجتمع األعــال يف ديب والرشكات
العاملية التي تتطلع إىل تأسيس قاعدة
لها يف اإلمارة.

سلطان سليم ،رئيس مجلس إدارة موانئ ديب العاملية

"ال يجدي أن تكون رقم واحد إذا مل تحقق مكاسب"

يف رأي سلطان سليم أنه ينبغي عىل السلطات اإلسبانية أن تكون أكرث جرأة ،وإجراء محادثات أكرث مع
اإلمارات العربية املتحدة لتقديم عروض استثامرية
"إذا أردتــم زيــارة ميناء جبل عيل،
عليكم الوصول قبل املوعد" ،قيل لنا
يف وقت مبكر من يوم إجراء املقابلة
مع سلطان سليم ،رئيس مجلس إدارة
موانئ ديب العاملية ،رابع أكرب مشغل
للموانئ البحرية يف الــعــامل وفقا
لتصنيف لويدز .ويعد ميناء جبل
سفينة القيادة بالنسبة للمجموعة،
وهو أكرب ميناء يف الــرق األوسط
والتاسع يف حركة مرور الحاويات.
وسط إجراءات أمنية مشددة ،وصلنا
إىل بــرج املراقبة الخاص بــه؛ وهو
العقل املدبر للمساهمة بنسبة ٪20
من الناتج املحيل اإلجــايل إلمــارة
ديب .وهــنــاك وجــدنــا نقيب ،طيار
سابق ،كــان يراقب بــالــرادار حركة
السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.
اخرتنا سفينة عشوائيا ،كانت تحمل
الرمل ملحطة  4من ميناء جبل عيل،
التي بدأ بناؤها مؤخرا عىل أرايض
مستصلحة من البحر .موانئ ديب
العاملية لديها  65محطة بحرية – مبا
فيها ميناء تاراجونا  -ومتثل حركة
مــرور الحاويات نسبة ثالثة أرباع
إيراداتها .وترسو عىل سفح واحدة
من أكرب املناطق الحرة يف اإلمارات:
جافزا ،والتي تم رشاؤها هذا العام،
واملسجل بها  7000رشكة ،من بينها
أكــر الــركــات الـــ  500الـــواردة يف
مجلة فورتشن العاملية تقريبا .من
برج املراقبة ميكن مالحظة ،دون بذل
مجهود ،الفتات مجموعة الحبتور
ليتون ،وهي رشكة برأس مال إسباين،
تقوم ببناء مركز املؤمترات جافزا 1
يف املنطقة الحرة جافزا ،بتكلفة 90
مليون يــورو .تأسست موانئ ديب
العاملية ىف عام  ،2005بدمج أصول
موانئ دىب ،ومنت من خالل عمليات
االستحواذ العديدة .وىف عام ،2006
استحوزت ،يف صفقة مثرية للجدل،
عىل رشكة املالحة الربيطانية "يب أند
أو" مببلغ  6800مليون دوالر .اعرتض
الكونجرس األمرييك ومجلس الشيوخ
عىل أن تكون املوانئ األمريكية ،التي
كانت تحت سيطرة رشكة "يب أند أو"
الربيطانية ،يف أيدي اإلماراتيني ،بإدعاء
أن ذلك يعود لدواعي أمنية .تخلصت
مــوانــئ ديب العاملية مــن األصــول.
"نحن لسنا سياسيني بل رجال أعامل
فحسب ،وابتعدنا عن الرصاعات"،
يقول سلطان سليم .ويقال ،رغم
عدم تأكيد املعلومة لنا ،أن البحرية
األمريكية لديها يف جبل عيل أكرب
املــرافــق خــارج الــواليــات املتحدة.
سلطان سليم رجل رصيح ال ينمق
الكالم ،نحيف ،رسيع الحركة ،عصبي،
منتبه إىل كل يشء ومتعلق بهاتفه
الجوال .آخر مرة زار فيها إسبانيا
كانت منذ عامني .ويتواجد أكرث يف
أمريكا الالتينية .فموانئ ديب العاملية
لديها محطات يف بوينس آيــرس،
وبريو ،والربازيل" ...السوق هناك يف
ازدياد مستمر ،أكرث يف املحيط الهادي
منه يف املحيط األطليس .وهو تحت
مراقبتنا .نحن نقوم بتقييم العديد
من املواقع ،وكوبا واحدة منها".
س :هل أنت راض عن ميناء تاراجونا؟

سلطان سليم

ج :إنه ميناء صغري .يعمل بشكل
جيد ولكن ليس بكامل طاقته .نود
لو نستخدمه أكرث من ذلك .وهو مير
مبشاكل بسبب األزمة األوروبية.
س :ما هو رد فعلكم يف حالة استقالل
كتالونيا؟
ج :سبق أن طرح عىل هذا السؤال
بالنسبة السكتلندا .نحن ال نتكهن
باملستقبل .ونتبع املقولة "سنعرب هذا
الجرس عندما نصل إليه".

"إذا كنا نتحدث عن أعامل
املوانئ فإسبانيا وأوروبا لديها
القدرة االستيعابية الكافية.
فال جدوى لالستثامر يف موانئ
وعدم استخدامها بعد ذلك"
س :االستثامرات اإلماراتية املبارشة يف
إسبانيا قليلة .ملاذا؟
ج :وصلنا إىل الجزيرة الخرضاء متأخرا.
وأعتقد أنه ينبغي عىل السلطات
اإلسبانية أن تكون أكرث جرأة ،وإجراء
محادثات أكرث مع اإلمارات العربية
املتحدة لتقديم عروض استثامرية.
هناك الكثري من السيولة يف البنوك،
واملرافق الجيدة ...أعتقد أن هناك
مشاريع يف إسبانيا ميكن أن تجذب
اهــتــام دولـــة اإلمــــارات العربية
املــتــحــدة :الــعــقــارات ،والخدمات
املــرفــيــة ،والــســيــاحــة والــفــنــادق
والتعدين ...إال أنني لست الشخص
املناسب إلبداء الرأي .إذا كنا نتحدث
عن أعامل املوانئ فإسبانيا وأوروبا
لديها القدرة االستيعابية الكافية.
فال جدوى لالستثامر يف موانئ وعدم
استخدامها بعد ذلك.
س :بعد عقد من الزمن من الشجار
مع األمريكان ،هل تغريت الصورة
السابقة عن موانئ ديب العاملية؟ هل
ستهتم برشاء أصول هناك مجددا؟

ج :أعتقد أننا كنا ضحية لبعض
وســائــل اإلعـــام .فــاإلمــارات رشيك
للواليات املتحدة يف القضايا األمنية،
ونحن نتعاون مع القوى الكربى يف
العامل لضامن ذلك ،ومع حلف شامل
األطليس أيضا .منذ ذلك الحني وجهوا
لنا الدعوة لدراسة عمليات استحواذ
محتملة ،لكننا مل نر أية فرصة حقيقية
ممكنة .وتكلفة العمل هناك مرتفعة
جدا مقارنة مع الدخل .والثمن الذي
يطلبونه ال يــرر االستثامر ،ولكن
تصلنا عروض عديدة يوميا.
س :النقل البحري يف املستقبل سيكون
تحت سيطرة نخبة صغرية من املوانئ
القادرة عىل استيعاب الجيل الجديد
من السفن العمالقة .عىل سبيل املثال
الرشكة العاملية لشحن الحاويات إم
إس يس ،ومجموعة شحن الحاويات
يف جميع أنحاء العامل يس إم إيه
يس جي إم ومجموعة مريسك لديها
سفن عمالقة يف الطرق الرئيسية
التي تربط بني آسيا وشامل أوروبا.
وترسانات صناعة السفن الكورية
ال تزال مشغولة ببناء السفن لكربى
الرشكات األوروبية والصينية .ماذا
تفعلون أنتم؟
ج :إذا كان عمالؤنا يقومون ببناء
سفن جديدة ،فسنقوم بالتكيف مع
الوضع ،وإذا كان ذلك يعني االستثامر
يف البنية التحتية فسوف نستثمر.
سبعة عرش من محطاتنا يف جميع
أنحاء العامل لديها قدرة استيعابية
لتجهيز أكرب السفن يف املحيط.
س :أي رشكة تشغيل موانئ سوف
تسيطر عىل السوق يف عام 2030؟
ج :هدفنا ليس أن نكون األكرب ولكن
األكــر كــفــاءة ،وأكــر رشكــة تحقق
فوائد .هــذه هي مسؤوليتنا أمام
املستثمرين .نحن اليوم يف املركز
الثالث ،ولكن ميكن أن نكون يف املركز
العارش ،أو رقم واحد؛ ولكن ال يجدي
أن تكون رقــم واحــد إذا مل تحقق
مكاسب.
س :يرى البعض أن إنتاجيتكم العالية
هي بسبب غياب النقابات.
ج :ال .نحن ندرب موظفينا وعاملنا
من أجــل العمل عىل نحو أفضل.
لدينا إنتاجية عالية دون املساس
بأمن العامل .معدل الحوادث لدينا
أدىن من املعايري الدولية .أحد أخطر
األعامل هو مشغل الرافعات الثقيلة،
فهو عمل صعب .نقوم اآلن بتغيري
النظام يك يتمكن عامل الرافعة من
التحكم فيها وإدارتــهــا من مكتبه
عرب جهاز الحاسوب وليس يف موقع
العمل .نحن نستبدل اليد بالعقل،
هنا ويف بلدان أخرى.
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ريكاردو فيساس ،الرئيس التنفيذى لرشكة ناتورا بيسيه ونائب رئيس
القسم الدويل

"من كانوا يوقعون االتفاقيات ىف
أوروبا والواليات املتحدة األمريكية
ىف السابق يوقعونها اآلن ىف دىب"

رشكة ناتورا بيسيه هي أول رشكة أوروبية يف الحصول عىل عالمة `حالل´،
الصادرة من هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس .وعرب دىب يعاد تصدير
املنتجات إىل دول مجلس التعاون الخليجى وإىل السوق الهندية.

رمبا تكون أفضل حملة تسويق لرشكة
مستحرضات التجميل ناتورا بيسيه
هى أن تكون الرشكة مسؤولة عن
تجميل نجوم هوليود للظهور بشكل
الئق ىف حفل جوائز األوسكار .عىل
الرغم من ذلك فأنه من الصعب أن
نعرف كم هي القوى املستهلكة التي
عىل علم بتلك املعلومات يف منطقة
الرشق األوسط" .نحن رشكة لتطوير
املنتجات واألبحاث ،نستثمرحواىل

"إذا أردت أن تتعامل جديا
مع هذا السوق فأنت بحاجة
إىل أن تكون متواجدا هنا"

اسرتاتيجية ،فهى تعد من املناطق
القليلة ىف العامل التى ترتكز بها أكرب
السالسل الفندقية –والتى تعترب
قنواتها للتوزيع −ومدرائها التنفيذيني
املعروفني .فمن خالل السوق الحرة
ىف مطار دىب رشكــة نــاتــورا بيسيه
تعيد تصدير املنتجات إىل بقية دول
الخليج ،وأيضا إىل األسواق الهندية
الراقية" .تنمو أفريقيا كثريا ،الرشكات
اآلن ال تذهب إىل أوروبا أو الواليات
املتحدة األمريكية لتوقيع االتفاقيات،
بل يأتون إىل دىب ،األكرث قربا ،والتى
ال تعقد لهم طلبات منح التأشرية".
تخرج منتجاتهم بالطائرة من برشلونة
متجهة إىل دىب" .املنطقة الحرة ىف دىب
تعمل بشكل جيد جدا ،وتتم إدارة

6ـ ٪8ىف البحث والتنمية ،ولكن ميكننا
أن نحسن من التسويق .لقد اتبعنا
بكل التزام شعارنا `بــرىت ،رسى´.
نحن معروفون عىل املستوى الصناعى
ولكن عىل مستوى املستهلك النهاىئ،
باستثناء الواليات املتحدة األمريكية
وإسبانيا ،ال" ،يقول موضحا ريكاردو
فيساس ،املدير التنفيذى للرشكة.

ريكاردو فيساس

كل شئ عرب االنــرنــت" .حتى اآلن
الرشكة غري موجودة يف األسواق الحرة
يف أي مطار بالعامل ،حتى ىف مطار دىب
حيث مير  78مليون مسافر سنويا.
"هذا هو هدفنا التاىل ،ولكن لتحقيق
ذلك يجب أن منتلك ماركة معروفة
عىل املستوى العاملى ،ونحن نعمل
عىل تحقيق ذلك اآلن" .حققت رشكة
ناتورا بيسيه الرقم القياىس ىف البيع
ملاركة واحدة فقط ىف هارودز ،حيث
اشرتت امرأة عربية منتجات بقيمة
 45000يورو كهدايا ىف شهر رمضان،
تاركة املتجر خاويا من البضائع.

مجلس األعامل اإلسباين :التصدي للمشكالت
ريكاردو فيساس هو رئيس مجلس األعامل
اإلسباين ،وهي جمعية رجال األعامل لدفع
العالقات الثنائية اإلسبانية ـ اإلماراتية" .إذا
أردت أن تتعامل جديا مع هذا السوق،
فأنت بحاجة إىل أن تكون متواجدا هنا،
وليس املقصود عىل املستوى املؤسىس
فقط ،ولكن أيضا كرشكة .هناك الكثري من
الرشكات التى تحاول أن تدير املناقصات
من برشلونة أو مدريد .هذا غري مجدى،
إنه سوق تحظى فيه العالقات الشخصية
بأهمية كبرية .من يريد أن يقوم بعمل شئ
هنا يجب أن يراهن بجدية عىل اإلقليم،
ألنه بالفعل وصل متأخرا ،وعىل الرغم
من ذلك لو عملت بجد ميكن أن تخرج

دليلك ىف اإلمارات

"احذر .ديب أخذت وقتها .هى اآلن
ســوق ناضج جــدا .وإدخـــال منتج
جديد يتكلف الوقت واملــال .لقد
كــونــت الــركــات اسمها بالفعل،
والــفــوز بحصة مبيعات يعد أمرا
صعبا .إما أن تقدم منتجا جيد جدا
وجديدا أو أنك ستكون موردا إضافيا،
ليس إال .يجب عىل دولة اإلمــارات
العربية املتحدة أن تنظر إىل نفسها
كمركز محوري هام ونحن ميكننا أن
نكون أعينها" ،يقول إنريىك أوروتيا،
الرئيس التنفيذى لرشكة خدمات
فيدباك .وتضيف هينار رودريجيث،
املــديــرة التنفيذية" :متتلك دولــة
اإلمـــارات العربية املتحدة نطاقا
واسعا من العمل ،والذى يقربك إىل
 2000مليون شخص ىف أقل من أربع
ساعات طريان" .أوروتيا ورودريجيث
هام من مدينة فيتوريا ،ويقيامن ىف
اإلمــارات منذ عقد ميض .فرشكتهام
تعترب الــراعــى الــخــارجــى للوكالة
الباسكية لتطوير األعــال ،ولكنها
تقدم خدماتها لعمالء آخرين ،عىل
الصعيد العام أو الخاص ،إماراتيني أو
إسبان .ما هي خالصة عرشة أعوام
ىف دولة اإلمــارات العربية املتحدة؟
"إن رغبات إحــدى الرشكات ىف أن
تتوغل ىف هذا السوق تساوى أكرث
من الصعوبات التى تواجهها .متابعة
كل عمل هو أمر أسايس ،ولكن كثريا
ما تفتقد املثابرة والثقافة التجارية
الدولية .الرشكات الصغرية واملتوسطة
هــى األكــر تــأثــرا ويــبــذل أصحابها
مجهودا كبريا ليأتوا إىل هنا".

ليست مدينة النوافذ الجمركية

أفضل إذا كان حالال

وصلت رشكة ناتورا بيسيه إىل دولة
األم ــارات العربية املتحدة ىف عام
 ،2011ومنذ عامني أصبحت الرشكة
األوروبــيــة األويل ىف مجالها ،التى
حصلت عىل عالمة `حالل´ الصادرة
مــن هيئة اإلمـــارات للمواصفات
واملقاييس ،وهي الهيئة االتحادية
اإلماراتية التى تهدف إىل القيام
بدور عاملى لالعتامد الرسمى لعالمة
`حــال´ .رشكة ناتورا بيسيه كانت
متتلك بالفعل هــذه العالمة عند
وصولها إىل دولة اإلمــارات العربية
املتحدة ،عىل الرغم من حصولها عليها
من خالل جهة اعتامد أوروبية" .هى
خدمة أخرى نقوم بتقدميها .وستنمو
كثريا ىف املستقبل" .بالنسبة لرشكة
ناتورا بيسيه فإن دىب تعترب مدينة

معلومات تهمك...

للنور مرشوعات مهمة" .إن العالقات بني
دولة اإلمــارات العربية املتحدة وإسبانيا
هى عالقات جيدة ،ولكنها ليست خالية
مــن الــخــافــات .أشهرها هــي الدعوى
املرفوعة من قبل حكومة أبوظبي ضد
نظريتها اإلسبانية بسبب االستقطاعات
ىف مجال الطاقة املتجددة ،والتي أثرت
عىل استثامرات أبوظبي يف محطة الطاقة
الشمسية `خيام سوالر´ بإشبيلية" .انتقدونا
لعدم توفر األمان القانوين وبسبب تغيري
العوائد املنصوص عليها ،وأيضا بسبب
اإلدارة .كان يجب عىل إسبانيا أن تتوىل
زمام األمور وتبادر بإرسال مندوب يوضح
املوقف وجها لوجه".

امتالك إدارة إلكرتونية هو جزء من
أهداف اإلمــارة ورشكة ديب التجارية
هي مثال حقيقى عىل ذلك .فقد تم
تأسيسها ىف عام  2013وهى بوابة
إلكرتونية تقوم آليا بكافة إجراءات
االسترياد والتصدير ىف دىب ،بداية من
مكتب الجامرك والعالقات مع وكيىل
الــجــارك ،وحــتــى خــدمــات النقل.
"نسبة  ٪97من العمليات تتم عرب
االنــرنــت .ونسبة الـــ  ٪3املتبقية
فقط تقوم باإلجراءات عرب النوافذ.
ال ميكن االستغناء عن دىب التجارية
بالفعل" ،يؤكد ذلك محمود البستىك،
املهندس اإللكرتوىن واملدير التنفيذى.
"ال ننتظر أن يأىت أحد ويقول لنا ما
يجب علينا فعله .لقد شيدنا نحن
كل شئ من الصفر" .ونسري إىل أبعد
من ذلك "نريد أن نشغل آليا حركة
مرور البضاعة منذ البداية ،عىل سبيل
املثال ،أحد املستوردين ىف دىب يتفق
عىل سعر منتج ما ىف الصني ،حتى
يصل هــذا املنتج ملخزن املشرتى،
متضمنا ذلك فتح خطاب اعتامد مع
البنك ،والتعاقد مع رشكة التأمني ،إلخ.
كل ذلــك ىف وقــت حقيقى وبأفضل
أسعار السوق ألنه سيكون متاحا لك
ما يسمح باالختيار" ،يوضح محمود
البستيك .اآلن يعملون ىف أحد أعظم
املرشوعات مع رشكــات الشحن لىك
يتمكن املستورد من القيام بالتعاقد
ومتابعة النقل البحرى ،ولتحقيق ذلك
يجب توفري أداة عمل غري موجودة.
"كل شئ موحد ىف الشحن الجوي،
ميكن معرفة املواعيد ،واملسار الجوى،
وميكنك أن تقوم بعمل متابعة شاملة
عرب االنرتنت ،ولكن املوضوع ليس
بهذه السهولة ىف النقل البحرى" ،يؤكد
املدير التنفيذي.

انطالقة وبنية االقتصاد اإلسالمى

وفقا ملركز دىب لتطوير االقتصاد اإلسالمى" ،يوجد ىف العامل 1600
مليون مسلم" ،وهم املطالبون بشكل أساىس بهذا النوع من االقتصاد

"أعرف بعض األشخاص غري
املسلمني الــذيــن يفضلون
الطعام الحالل ألن الطريقة
املتبعة لــذبــح الــحــيــوان،
ومعالجته ،وغياب املكونات
الصناعية وأشياء أخرى كثرية
تجعله مرغوبا"
ولكن عامليا أيضا .وفقا ملركز دىب
لتطوير االقتصاد اإلسالمى" ،يوجد
بالعامل  1600مليون من املسلمني"،
وهم املطالبون بشكل أساىس بهذا
النوع من االقتصاد الذى ينمو بني
10ـ  ٪15سنويا" .ضم مركز دىب
لتطوير االقتصاد اإلسالمى القطاعات
املختلفة ذات النشاط اإلسالمى ىف
خمسة أقسام :السندات ،قطاع حالل
 −الــذى يستوعب املــواد الغذائية
ومستحرضات التجميل والصيدلة −
السياحة العائلية ،االقتصاد الرقمي،
املعرفة والفنون اإلسالمية .ووفقا
للعوار "إسبانيا متتلك إمكانيات
عظيمة لتطوير االقتصاد اإلسالمى ىف
قطاع السياحة".

عبدالله العوار

املــركــزى والبنية التحتية الجيدة
واالتصال الجيد .الفكرة انطلقت –
كأفكار كثرية ىف اإلمارات – من الشيخ
محمد الذى أدرك أن القطاعات التى
يشملها االقتصاد كانت مهمة جدا
وتقدم إمكانيات تجارية جيدة .وقد
طلب من تومسون رويــرز تقديم

"إسبانيا لديها إمكانات كبرية
لتطوير االقتصاد اإلسالمي يف
مجال السياحة"
تقرير ،والــذى كشفت عن أنه من
املتوقع أن يصل االقتصاد اإلسالمى
إىل  2600بليون دوالر ىف عام ،2020
بــدون املــصــارف اإلسالمية والتى
يقدر أنها ستستثمر حــواىل 3200
بليون ،بينام تتعامل اآلن مع 1800
بليون .التأثري لن يكون محليا فقط

ىف النهاية ،هى تجارة

هل هى طريقة لحامية األســواق
اإلسالمية؟ "ال" ،يقول العوار" ،ىف نهاية
األمر هى نوع من التجارة التى تتبع
الرشيعة" ،إذا كنت مصدرا إسبانيا ىف
الرشق األوسط ستكون كل األبواب
مفتوحة إذا اتبعت الرشيعة؟ "محتمل
جدا أن يكون هكذا .هذا يتوقف
عىل اإلقليم" ،يقول العوار" ،ألننى
إذا كنت مستهلكا ولدى القدرة عىل
اختيار منتج بشهادة تصديق `حالل´
وآخر بدونه ،فحتام سأختار األول
الذى يتوافق مع القيم التى تربيت
عليها" .يعتقد العوار أنه سيكون
هناك تقدم ملحوظ يف االقتصاد
اإلسالمي" .أعرف بعض األشخاص غري
املسلمني والذين يفضلون الطعام
الحالل ألن الطريقة املتبعة لذبح
الحيوان ،ومعالجته ،وغياب املكونات
الصناعية وأشياء أخرى كثرية تجعله
مــرغــوبــا" .ىف املستقبل ،يريدون
التحدث مع االتحاد األوروىب التخاذ
مبادرات ومعايري عامة بشكل رسمى.

التجارة الثنائية بني إسبانيا واإلمارات العربية املتحدة
مباليني الدوالرات

"دىب وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل خريطة العامل ووضعت نفسها ىف
عامل املنطقة الحرة بجبل عىل"

من املنتظر ىف الخمس سنوات القادمة وحتى معرض إكسبو  2020أن تنطلق األنشطة التجارية املتعلقة بتشييد املباىن السكنية
والفنادق والبنية التحتية .بعد ذلك ستكون الخدمات هى كلمة الرس
يبدو أنه أصبح مندمجا جدا ىف دىب وىف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حتى
أن وزير االقتصاد ،سلطان املنصورى،
الذى يُعترب صديقا شخصيا له ،يقول
عنه" :ال نتعامل معه كإسباىن؛ فهو
إمــارايت أكرث منه إسباين" .ليس لديه
حساب عىل تويرت وال لينكد إن وال
فيس بوك ألنه ال يريد أن يكون أسريا
للتكنولوجيا" :من أجل الوصول للنجاح
أو عىل األقل محاولة الوصول إليه،
يجب عليك العمل وإذا اشرتكت ىف
كل هذه التطبيقات ،لن تعمل" .يبلغ
أرتورو مانسو  50عاما ،وهو من أرسة
كبرية العدد ،ويعيش ىف اإلمارات ألنه
سافر إىل الرشق األوسط ـ منذ سبعة
عرش عاما كمدير لرشكة التصدير
تيكاـ والحظ أن املكان الوحيد الذى
كان يتطور هو دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وخاصة دىب .لقد رأى التامسك
ىف اسرتاتيجيتها لتصبح مركز اإلقليم،
وبالفعل قدم خطة بأنشطة تجارية
ـ وافق عليها مجلس اإلدراة ـ وبذلك
أصبح املسؤول عن الرشق األوسط.
عندما وصــل إىل دىب كــان عليه أن
يفرغ إطارات سيارته الـرباعية الدفع
 4×4من الهواء ىك يتمكن من دخول
املنزل ،متجنبا الغوص ىف الرمال" .دىب
وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة
عىل خريطة العامل ووضعت نفسها ىف
عامل املنطقة الحرة بجبل عىل .هم
ييرسون لك كل شئ ،حتى نقل ٪100
من األرباح إىل الوطن ،دون الحاجة
لوجود رشيك محىل .من هنا ،ميكنك
أن تنقل البضائع إىل أكــر األماكن
بُعدا يف أفريقيا ىف  48ساعة.هذا هو
املحور الكامل ،وهو رس دولة اإلمارات
العربية املتحدة العظيم" .لقد فتحوا
مكتبهم األول ىف جبل عىل .ولديهم
اآلن ثالثة مكاتب .ىف العام األول
وصلت املبيعات إىل 92000يـــورو؛
ىف حني أن املبيعات الحالية وصلت
إىل عدة ماليني يورو .وهو يرى ثالث
مراحل :ما قبل أزمــة  2008عندما
كان كل شئ يسري كالصاروخ ،األعوام
الالحقة إلفالس دىب ،وإستعادة التوازن
منذ عام .2012
ـ س :حرضتك كان لديك حدس عال
وراهنت عىل نجاح دولــة اإلمــارات

رضبة عصا ىف جبل عىل

"تعجبنى الطبقة الحاكمة ،والشيوخ
املطلعني الذين ابتكروا هذا ،الشيخ زايد
مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة ىف
عام  ،1971وىف دىب الشيخ راشد ،والد حاكم
دىب الحاىل ،نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة
اإلمــارات العربية املتحدة ،الذى منذ 43
عاما ،عندما مل يكن هناك شيئا ىف دىب رضب
عصاه ىف جبل عىل وقال `سنبنى ميناء
هنا´" ،يقول مانسو مشريا إىل جنوب دىب
عىل خريطة من بني عدة خرائط معلقة عىل
جدران مكتبه" .هذه مل تكن روتردام ،فقط
مجرد رمال ،وجامل ،ومتر .كانوا يبحثون عن
اآللئ بحبس األنفاس ،وانظرى لها اليوم .أنا

معجب مبدى تواضع دولة اإلمارات العربية
املتحدة بعد اكتشاف البرتول عند االعرتاف
بعدم إستعدادها ىف ذلك الوقت ،ومحاولتها
التغلب عىل الصعوبات والبحث عن حلول،
بإستدعاء كل من ميكنه أن يحقق رؤيتهم".
يعتقد أن ىف إسبانيا يوجد جهل كبري بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومرتبط بالصورة
املصطنعة واملتطورة التى تنقلها وسائل
اإلعالم عن دىب" .يجهلون كل شئ تقريبا،
حتى هذا الكم من التسامح تجاه جنسيات
أخرى واالنسجام الذى تعيش فيه هذه
البالد .الكثريون يطمحون يف هذا لهم"

ـ س :وماذا عن الست إمارات األخرى؟
ما هو دورها؟
ـ ج :الكثري .إنها تتبع خطى دىب.
باإلضافة إىل أن الحكومة واعية بأنه ال
ميكن لإلمارتني الكبريتني دىب وأبو ظبى
التألق وحدهام.
ـ س :هل قمت باالستعداد؟
ـ ج :لقد قمت بحجز مكان يل يف السوق
بالفعل .عندما تأىت املنافسة ،سأكون قد
أعددت العدة لها .العميل ىف دىب ينتظر
أن تزورينه يوميا .القاطنون ىف الفجرية
عىل بعد ساعتني بالسيارة ،واملوجودون
برأس الخيمة عىل بعد ساعة ونصف،
ال ينتظرون شيئا؛ إنهم يستقبلونك بكل
رسور ألنهم هم من يتنقلون إىل دىب
(يعرض خريطة لكل إمارة مع إشارة
باألعالم لألماكن املوجود بها تيكا) .لقد

أرتورو مانسو ،املدير التنفيذى لرشكة تيكا
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العربية املتحدة .كيف ترى املستقبل؟
ـ ج :أنا لست صاحب رؤية ثاقبة لهذه
الدرجة مثل الشيوخ ،ولكنى أعتقد أنه
حتى معرض إكسبو  2020سيوجد ىف
دىب نشاط مذهل ىف مجال البناء .من
الصعب أن ننزع عنه هذه األهمية.
تم بيع الـ  ٪80مام عرض هذا العام
ىف معرض سيتى سكيب .باإلضافة إىل
ذلك ،فإن دىب تقوم بأعامل الحفر يف
كريك وجزء من املدينة سيتحول إىل
جزيرة ،مع العديد من الكليومرتات
التى سيبنى عليها قصور ،ومنازل،
وفنادق ،ومكاتب ...ستكون قريبة
الشبه مبدينة ميامى .حتى ولــو مل
متتلئ املباين ينبغي عليك اإلبقاء عليها؛
ستكون هناك طفرة من الخدمات
مــن كــل نـــوع ،بـــدءا مــن تركيبات
أجهزة التكييف وحتى إنهاء إجراءت
املمتلكات ،واملواصالت العامة...

"الكثريون كانوا يطمحون
ألنفسهم هـــذا الــكــم من
التسامح تجاه الجنسيات
األخرى واالنسجام الذى تعيش
فيه هذه البالد"

التجارة الثنائية بني إسبانيا ودىب (2010ـ )2014

الصادرات من إسبانيا إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة
االواردات إىل إسبانيا من دولة اإلمارات العربية املتحدة

3,000
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أرتورو مانسو ،املدير التنفيذى لرشكة تيكا ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة

مركز دىب لتطوير االقتصاد اإلسالمى

حتى عامني ماضيني ،كان مستوى
املعرفة باالقتصاد اإلسالمي قليل.
كانت معروفة املصارف اإلسالمية
ولكن مل متتد هذه املعرفة لالقتصاد
ككل" .رمبــا مل يتطرق أحد ملعرفة
تفاصيل أكرث أو لدراسة إمكانياته"،
هكذا يعتقد عبدالله العور ،املدير
التنفيذى ملركز دىب لتطوير االقتصاد
اإلسالمى ،الهيئة املسؤولة عن الرتويج
لدىب كمركز عاملى لالقتصاد اإلسالمى،
معتمدة عىل القيم املضافة كاملوقع

إعداد   | www.mymmerchan.comةراجت | 21

2011

املصدر :غرفة التجارة والصناعة ىف دىب باإلضافة إىل معلومات من جامرك دىب

2012

2013

2014

استحوزنا عىل السوق .أمتلك  25متجرا
ىف العني ـ مدينة ىف إمارة أبو ظبى ـ
و 60متجرا ىف الشارقة .الجميع يتمنى
أن يحذو حذو دىب.
ـ س :ما هو تصنيف تيكا بني منافسيها
ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟
ـ ج :هى رقم واحــد بثالثة مكاتب
و 282متجرا لتوزيع منتجاتنا .يوجد
 300ىف الدولة؛ نسيطر عىل  ٪97من
السوق .وأيضا نقوم بعمليات البيع
املبارش لرشكات إماراتية كبرية وصغرية
مثل إعامر وداماك ونخيل والدار .رقم
واحد بفارق كبري عن بوش وسيمينز،
منافسينا املبارشين.
ـ س :سافرت قريبا إىل إيـران .كيف
تكون هــذه الــدولــة وبــاقــي الــدول
املجاورة؟
ـ ج :تطبيع الــعــاقــات مــع إيــران
سيساعد عــى تشجيع العالقات
التجارية .فهى أفضل سوق بالنسبة ىل؛
 ٪70من األشخاص الذين ال ينفقون
أمــواال ىف متطلبات خارجية ،ولكن
النساء ميتلكن يف بيوتهن منتجات
أرماىن وجوتىش ومطابخ ذات جودة
عالية ومتوسطة.
ـ س :منذ عرشة سنوات أنشأت مع
أحد اإلسبان مجلس األعامل اإلسباىن،
الجمعية التى تنمى العالقات الثنائية
بني الرشكات اإلماراتية واإلسبانية،
وكنت نائبا للرئيس حتى عام .2013
ماذا كان يدور ىف عقلك حينها؟
ـ ج :كــان عــنــدى هــدفــان :تجارى
وإجتامعى .حينها كانت تيكا هى
الرشكة األكــر ولعدم وجــود منافسة
شديدة سيطر عىل تحقيق الهدف الثاىن.
عندنا يأىت شخص للعمل هنا مع أرسته،
يكون مهام جدا الجانب اإلجتامعى
كالعمل متاما .مجلس األعامل اإلسباىن
ساهم ىف تكوين ماركة إسبانيا؛ عىل
الرغم من أن الذى ساهم بشكل أكرث
كــان هو امللك خــوان كــارلــوس؛ فقد
جلس معنا وسأل كل منا عىل حدة عام
نحتاجه وأرص عىل املتابعة .كان يتعامل
دامئا كرجل تجارة عظيم ،كان ينقصه
فقط أن يحمل الكتالوج أسفل ذراعه.
امللك فيليب السادس أىت وهو مازال
وليا للعهد ونتمنى أن يأىت قريبا بعد أن
أصبح ملكا.
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إنرييك أورديريس ،رئيس رشكة األدوية واملعامل "سينفا"

"اإلمارات العربية املتحدة سوق صارم ،ولكن
بإمكانات هائلة"

سينفا ،أول معمل إسباين من حيث نسبة املبيعات يف الصيدليات ،يستعد
إلطالق منتجات جديدة يف 2016

إنرييك أورديريس ،رئيس رشكة سينفا

يف عام  2013بلغ إنفاق قطاع
الرعاية الصحية اإلمارايت 9500
مليون يــورو ،ويقدر أنه يف
 2018سيتجاوز الـ 17000
مليون يورو
س :وأخريا ،هل هناك أية رسالة أخرى
تود أن تنقلها إىل مجتمع األعامل
التجارية اإلسباين؟
ج :نظرا إىل التعقيد املتزايد يف عامل
األدويــة ،التي يصبح تطويرها أكرث
تعقيدا يوما بعد يوم ،هناك رضورة
إىل مزيد من التواجد الدويل .ومنطقة
الخليج هــي فرصة للبلدان التي
ميكنها تقديم أعىل معايري الجودة
األوروبية ،وعالجات تلبي املتطلبات
العالية لهذا السوق.
اإلمارات

إسبانيا

إجاميل اإلنفاق عىل الرعاية الصحية
النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجاميل

٪3,1

٪9,3

نسبة اإلنفاق املغطاة من الحكومة

٪63,6

٪73

نصيب الفرد من إجاميل اإلنفاق عىل الصحة  1.430دوالر

 2.984دوالر

املصدر :منظمة الصحة العاملية ،بيانات عام 2011

آراء حول قطاع الرعاية الصحية يف دولة اإلمارات
مــارتــن بــرلــن ،رشيـــك يف بـرايــس
ووترهاوس كوبرز

الرعاية الصحية ،والتعليم الطبي والعيادات
الخارجية .عىل الرغم من أن أزمة 2008
أدت إىل التباطؤ فيها ،إال أن بها مستشفيان
ومراكز صحية ومختربات طبية وأكرث من
 4000مهني يعملون فيها .الرعاية الصحية
يف اإلمارات معقدة بسبب القوانني القامئة

عند مغادرتها املنطقة قبل  44عاما ،مل
ترتك بريطانيا العظمى ال مدارس جيدة وال
مستشفيات جيدة ،مام أدى إىل السفر بحثا
عن العالج الطبي يف بلدان مثل الواليات
املتحدة وأملانيا .وأيضا يف إسبانيا ،ذات
السمعة الطيبة يف دولة اإلمــارات العربية
املتحدة بوجود أطباء عيون ممتازون .وتشري "يبلغ متوسط تكلفة رحلة
التقديرات إىل أن ميزان املدفوعات
الخارجية عالج واحــدة – والعمليات
عىل الخدمات الطبية باملستشفيات كان قبل
عرش سنوات  1900مليون يورو.
الجراحية غــر املعقدة –
"يبلغ متوسط تكلفة رحلة عالج واحدة
– والعمليات الجراحية غري املعقدة –  48000يوروـ ألن اإلمارايت ال
 48000يوروـ ألن اإلمارايت ال يسافر وحده ،يسافر وحده ،بل مع األرسة"
بل مع األرسة" ،يقول مارتن برلني .وهو
األملاين الذي كلفته ديب يف مطلع هذا القرن
بتصميم مدينة ديب للرعاية الصحية (مدينة املتعددة :االتحادية واملحلية والفردية
ديب الطبية) وهــي منطقة حــرة تقع يف السائدة يف مناطق التجارة الحرة كمدينة
وسط املدينة صممت لتقديم كافة خدمات ديب الطبية .ومع ذلك ،هناك عدة عوامل

تجعل السوق مثريا لالهتامم :الزيادة يف
عدد السكان وارتفاع متوسط العمر والتأمني
الصحي الخاص اإلجباري .اإلمارات العربية
املتحدة هي أحد دول العامل من حيث
أعىل نسبة اإلنفاق عىل الرعاية الصحية
للفرد .وقد اجتذب اإلنتاج املحيل املحدود
كربى العالمات التجارية العاملية مثل رشكة
جالكسو سميث كالين ،نوفارتس ،أبوت،
فايزر ،جونسون آند جونسون ،ورشكات
أخرى أقل شهرة.

الشيخ فيصل بن صقر القاسمي ،رئيس
مجلس إدارة رشكة جلفار لألدوية
يقول الشيخ فيصل بن صقر القاسمي،
رئيس مجلس إدارة رشكة جلفار ،إحدى أكرب
رشكات األدوية اإلماراتية "إذا كنت متتلك
رشكة أدوية وتريد أن تدخل أو عىل وشك
الدخول يف هذا السوق ،ال تفكر أنك وصلت
متأخرا ،ال تزال هناك أماكن شاغرة .فالسوق
آخذ يف التوسع .ونحن نرى ذلك يف تقييمنا

"إذا كنت متتلك رشكة أدوية
وتريد أن تدخل أو عىل وشك
الدخول يف هذا السوق ،ال
تفكر أنك وصلت متأخرا ،ال
تزال هناك أماكن شاغرة"
للنتائج .هناك هامش للربح .ما تحتاجه هو
العثور عىل رشيك جيد قادر عىل توصيل
منتجك إىل املستهلك ،ألن بلدنا كبري جغرافيا،
والخدمات اللوجستية هي التحدي".
عندما يتحدث الشيخ -امللقب بصاحب
السمو ألنه ابن حاكم اإلمــارة السابق-
عن الجغرافيا فهو يشري ،تقريبا مثل كل
املواطنني اإلماراتيني الذين نتحدث معهم،
إىل الـ  2000مليون نسمة الذين يعيشون
يف نطاق طريان رحلة جوية بحد أقىص أربع

ساعات ،من اإلمارات العربية املتحدة .يقع
مقر رشكة جلفار يف إمــارة رأس الخيمة،
بالقرب من مضيق هرمز .باإلضافة إىل
مصنع الرشكة يف اإلمارات العربية املتحدة،
فهي تنتج يف إثيوبيا وبنجالديش وتبني اآلن
مصنعا يف جدة ،باململكة العربية السعودية.
"العالج يعتمد عىل السكان وسكان اإلمارات
عددهم ليس كبريا" .تستثمر جلفار  ٪10من
أرباحها يف األبحاث العلمية والتنمية" :هذا
مهم جدا بالنسبة لنا .يتم إجراء ذلك هنا
يف رأس الخيمة وبعض الدراسات تجري
يف أوروبا" .ما رأي الشيخ يف املستحرضات
الصيدالنية اإلسبانية؟ "إسبانيا لديها جودة
يف اإلنتاج .لقد عملنا مع رشكة إسبانية يف
بعض أجهزة االستنشاق بالرشكة .عندما
نجلس مع الرشكات التي من املحتمل أن
تتم رشاكة معها ،فإن أولويتنا هي أن يكون
هناك طلب كبري عىل منتجاتها ،وأن تتوافر
فيها أعىل معايري الجودة ،وأن تكون العالقة
النوعية بني السعر والجودة جيدة".
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فرانسيسكو ألونسو
سفري املكسيك يف اإلمــارات
العربية املتحدة

شكل آخر من
أشكال الوالء
للقائد

سيقوم رئيس املكسيك ،إنرييك
بينيا نييتو ،بــزيــارة اإلمـــارات
العربية املتحدة يف يناير .2016
"أهم شئ يف هذا البلد هو التقدم.
إن البالد نجحت يف الوصول ملا
هي عليه أوال ألن عددهم قليل،
وثانيا ألنهم اتفقوا ،وثالثا ألنهم
ال يشككون يف السلطة .فالرشعية
تقوم عىل شكل آخر من أشكال
الوالء للقائد" ،رصح فرانسيسكو
ألونسو ،سفري املكسيك لدى دولة
اإلمارات العربية املتحدة .ويؤكد
الدبلومايس -املسترشق واملفتون
بكل ما هو عــريب ،باإلضافة إىل
أنه مسؤول ممتاز عن العالقات

فرانسيسكو ألونسو

العامة للجالية الناطقة باإلسبانية
يف اإلمارات -أنه يف الغرب مل يعد
لدينا قادة" .فنحن نصوت لهم،
ثم ننتقدهم ونطيح بهم .ال ميكننا
ارتداء عدسات الغرب للحكم عىل
واقــع ال ميسنا .يف شهر رمضان
استقبلنا صاحب السمو حاكم
الشارقة ،الشيخ سلطان بن محمد
القاسمي ،وسألنا `ملاذا ال يدعونا
أن نكون كام نحن عليه؟ أنا أعرف
كل رؤســاء العائالت يف مدينتي،
وأكرس لهم الوقت ألتقابل معهم
جميعا مــرة واح ــدة عــى األقــل
يف السنة .وهم يعرفون إىل من
يتوجهون ،هل يعرف رئيسكم
أيضا الجميع؟´ .ظللت أفكر .كان
األمر كأسطورة من الرشق .ولكنه
حقيقي .موجود .وهو سحر الرشق
الذي رحل عنا يف الغرب".

مروان الرسكال ،املدير التنفيذي لرشوق

"مع كل احرتامي ،ما هي يف النهاية مباراة كرة قدم؟"

مامرسة األعامل التجارية يف الشارقة مير عرب "رشوق" ،الهيئة التي تروج إلمارة تريد أن تكون أصيلة
ومستدامة وحديثة
لدينا رؤيــة كبرية -أن نكون قلب
اقتصاد املنطقة -ولكن ال نستطيع أن
نفعل ذلك فقط مع شعبنا! املشكلة
هي عندما ال يعرف القادمون من
نكون .هؤالء الذين ميتزجون هم من
تريد أن يكونوا جزءا من مجتمعك.
البعض ال يعرف ما يحدث خارج
املناطق الحرة .ال ميكنك أن تعتمد
عىل هــؤالء .الكثري منهم ال يعرف
حتى كلمة واحــدة بالعربية .إنه
ألمر مثري للشفقة! ولكن هناك سالم
واحــرام .وهــذا هو أهم شئ .إنها
بداية جيدة".

"لنتوقف عن بناء األسمنت .ولنبدأ يف
بناء شخصية األفراد" .هذه العبارة-
كام يقول املدير التنفيذي لرشوق،
مروان الرسكال -هي لحاكم الشارقة،
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.
كان مرورنا عرب إمارته خاطفا ،ولكن
املقابلة التي أجريناها مع الرسكال
تكشف الكثري عن روحها األصيلة.
وهذه بعض املقتطفات منها:

السياحة اإلماراتية يف إسبانيا

"لجذب املزيد من السياح ،يجب
عىل إسبانيا أن تروج لألندلس بشكل
مختلف .وميكن بذلك االستفادة
من مواطنى الخليج ،ألنهم يرغبون
ىف مشاهدة مجد العامل االسالمى.
فــالــذهــاب دون معرفة مــا سوف
تكتشفه يعد فرصة ضائعة .الكثريون
يسافرون ملشاهدة كرة القدم ،ولكن
مع كل احرتامي ،ما هي ىف النهاية
مباراة كرة قدم؟ لقد قمت بزيارة
األندلس عدة مرات .وهي تلهمني.
وال أكتفي أبدا بزيارتها .كنت أسري يف

"إذا قمنا مبنح االمتيازات،
فسوف ينتهي بك املطاف
إىل حمل كــأس ال تنتسب
إليك .والــيء نفسه ينطبق
عىل العوملة .إذا كنت أصيال،
فستكون متميزا ،وعكس ذلك
ستكون واحد أكرث ليس إال"
إشبيلية  -حيث كان يذهب اإلنجليز
إىل هناك لتعلم الربوتوكول  -وىف
القصور امللكية أقرأ باللغة العربية:
"ادخل وسوف تشعر بالسالم" .هذا
رائــع .كــم مــن الــنــاس يعلم هــذا؟
إسبانيا بحاجة لالستثامر يف تعلم
اللغة العربية .وإال لن تكون لديها
أي فكرة عن قيمة ما لديها .ذهبت
إىل قرطبة -حيث كان الفرنسيون
يذهبون لدراسة العلوم -وصاحبة
أكرب مسجد يف العامل آنذاك ...رجعت
إىل البيت وأخذت أفكر ،كيف يُعقل
أننا مل نستلهم من املساجد التي
بناها أجدادنا لبناء املساجد الحالية؟

بنية األعامل التجارية اإلسبانية

"عندما نذهب إىل إسبانيا ،يكون
الهدف األول لنا هو تقديم الفرص.
هم ال يعرفون أن ثلث سكان العامل
يعيشون عىل مسافة أربــع ساعات
طريان من ديب .إنها فرصة عظيمة.
إسبانيا متميزة يف الطاقة النظيفة.
قــمــت بــزيــارة مــحــطــات الطاقة
الشمسية .سيكون لها أثر كبري وهام
أن يكون لدينا منها يف الشارقة،
باإلضافة إىل ديب وأبوظبي اللتان
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الصحة هي من أهم أولويات دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،التي تريد
أن تصبح أكرب مركز إقليمي للسياحة
الصحية .فهي تبني املستشفيات
وتــجــتــذب املــواهــب والــعــامــات
التجارية العاملية .يف عام  2013بلغ
إنفاق قطاع الرعاية الصحية اإلمارايت
 9500مليون يورو ،وفقا للمركز املايل
الدويل ألنب كابيتال بديب ،والذي يقدر
أنه يف  2018سيتجاوز الـ 17000
مليون يورو .وهذا يفتح آفاقا جديدة
لرشكات األدويــة؛ ومن بينها رشكة
سينفا اإلسبانية ،التي يبلغ مجموع
فواتريها  358مليون يورو يف السنة،
ولديها كتاب وصفات عالجية مكون
 1200منتج .وبينام تعمل الرشكة يف

إسبانيا يف جميع املجاالت العالجية،
إال أنها تركز يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة عىل األدوية الخاصة بالربو
وارتفاع ضغط الــدم .يقول إنرييك
أورديــريــس ،رئيس رشكــة األدويــة،
"إنها أمراض مزمنة تصبح أكرث شيوعا
بشكل متزايد يف منطقة الخليج
العريب نتيجة لنمط الحياة ،والنظام
الغذايئ وقلة الحركة وزيادة السمنة".
رشكة سينفا لديها  45عاما من الخربة
يف مجال األعامل التجارية ومتواجدة
حاليا يف ما يقرب من خمسني دولة.
س :ما هي التحديات التي واجهتموها
يف السوق؟
ج :اإلطار الترشيعي يعد تحديا كبريا.
فالسوق اإلمارايت يتغري برسعة كبرية،

مام يجعل من الصعب التخطيط
عىل املدى البعيد ،ويتطلب منا قدرة
كبرية عىل التكيف .إال أن خربتنا
الدولية ،إىل جانب فريق العمل
العظيم لدينا ،يسمحان لنا بالتفاعل
واالستجابة مبرونة ورسعة .نحن نويل
اهتامما كبريا إلحاطة أنفسنا بأفضل
الــركــاء املحليني .فمنذ البداية،
ونحن نعمل عن طريق رشكة فارما
أكــســيــس ،وهــي رشكــة راســخــة يف
منطقة الخليج ،نعمل معها بشكل
متقارب جدا .وقد أثبتت رشاكتنا ،يف
تطورها ونطاقها ،أننا شكلنا فريقا
جيدا.
س :هل أنتم متواجدون يف اإلمارات
السبع لــدولــة اإلمــــارات العربية

املتحدة؟
ج :نعم ،لدينا نوعان من أدويــة
ارتفاع ضغط الدم .ودواء لعالج الربو،
ودواء للسيطرة عىل الكوليسرتول
ومــضــاد حــيــوي .وخـــارج اإلمـــارات
نحن متواجدون أيضا يف الكويت،
وقد بدأنا بالفعل يف اتخاذ إجراءات
لتسويق منتجاتنا يف اململكة العربية
السعودية واألردن وعــان وقطر
والبحرين.
س :ما هي قنوات التوزيع التي
تستخدمونها يف اإلمــارات العربية
املتحدة؟
ج :يتم توزيع أدويتنا من خالل
الرشكاء املحليني الذين يبيعون مبارشة
إىل سالسل املستشفيات والعيادات
والصيدليات .وأيضا ،وبفضل جودة
األدوية لدينا ،نتلقى طلبات من وزارة
الصحة للبيع للمؤسسات العامة،
وهواألمر الذي يؤدي بالرضورة إىل
ضامن مضاف من أجل تعزيز الرشكة
يف السوق الخاص.
س :اإلمـــارات تبحث عــن رشكــات
تقوم بتنفيذ مرافق اإلنتاج والبحث
والــتــطــويــر واالبــتــكــار يف األرايض
اإلماراتية .هل يف رأيكم هناك جدوى
من القيام بذلك نظرا للموقع الجغرايف
لدولة اإلمــارات العربية املتحدة يف
قلب "طريق الحرير الجديد" ،أو أنه
يعد أكرث فائدة استخدامها كمركز
تسويقي وإلعادة التصدير؟
ج :تقوم سينفا بتصنيع منتجاتها
يف مصنعيها املوجودين يف نافارا ،يف
إسبانيا ،لجميع البلدان التي تعمل
فيها الرشكة .يف الوقت الحارض ،مل
نفكر يف تصنيع األدويــة يف منطقة
الخليج العريب ،عىل الرغم من أننا
منفتحون لدراسة إمكانيات أخرى.
س :مــا هــو املشهد يف اإلمـــارات
العربية املتحدة ويف املنطقة عىل
املدى القصري واملتوسط ؟
ج :التحدي الــذي يواجهنا يتمثل
يف مواصلة تعزيز منتجاتنا سواء
مع قنوات التوزيع أو مع العمالء

الــنــهــائــيــن .نــحــن بــصــدد إطــاق
منتجات جديدة يف  ،2016ونحن
عىل ثقة بأن هذه األدوية الجديدة
سوف تساعدنا عىل تعزيز األعامل
التجارية الحالية واملستقبلية يف
املنطقة.
س :من خالل خربتك يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،هل تشجع رشكات
إسبانية أخرى أو من البلدان الناطقة
باإلسبانية يف نفس املجال عىل القيام
بأنشطة تجارية يف اإلمارات؟
ج :بطبيعة الحال .إنه سوق ينطوي
عىل تحديات صعبة جدا ولكن لديه
إمكانات هائلة ،إذا أحسنت العمل.
ففي النهاية يجب أن تكون هناك
ثالثة جوانب واضحة عند دخول
هذه املنطقة :توفري منتجات عالية
الجودة ،واختيار رشيك جيد يف مكانة
جيدة عىل الصعيد املحيل ،واالضطالع
بإدارة قريبة جدا من األسواق عىل
مستوى فرق العمل.
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املدخل إىل قناة القصباء يف إمارة الشارقة

ذهبت إىل قرص الحمراء حيث ميكنك
دون رفــع رأســك أن تــرى الجامل
املحيط يتجىل يف نافوراتها .يا له من
درس يف التواصل املبارش مع العقل
دون كلمة واحدة! واآلن نقوم بتنفيذ
مناذج مقلدة دون التوقف للتفكري".

الشيخ سلطان القاسمي

"فلسفته هو تأسيس عالمة صُ نِع
يف الشارقة ،مدينة إسالمية حديثة،
ذات منو طبيعي ومستدام ،يسود
فيها التعليم .لدينا أكرب حرم جامعي،
جامعة الشارقة .ويريد صاحب السمو
بعد مرور مائة عام أن تظل تحتفظ

باسمها .فإذا قمنا مبنح االمتيازات،
فسوف ينتهي بك املطاف إىل حمل
كأس ال تنتسب إليك .واليشء نفسه
ينطبق عىل العوملة .إذا كنت أصيال،
فستكون متميزا ،وعكس ذلك ستكون
واحد أكرث ليس إال .ميكننا أن نكون
كبارا يف وقت قصري ولكن هل هذا
صحي من الناحية االقتصادية ،وجيد
بالنسبة للناس والبيئة؟ إن األمر
مثل الرغبة يف الزواج وإنجاب سبعة
أطفال يف آن واحد .من املستحيل.
األصالة أمر حيوي لتحقيق النجاح .يف
اإلمارات العربية املتحدة تحولنا من
عرشات اآلالف إىل  9.3مليون نسمة.

"األمور هنا تستغرق وقتا ،ال
ميكنك أن تقول يل إنني أجعلك
تضيع الوقت"...
تعرفانها بالفعل .عندما أسافر ،أحاول
دامئا أن أتعلم .نقوم اآلن ببناء منتجع
وأدخلنا أفكارا من جنوب إسبانيا.
إنها ليست نسخة مقلدة ،ليست
نسخ ولــصــق ،ولكن مصدر إلهام
للمساحات املائية واملناظر الطبيعية.
إسبانيا جيدة مــن حيث الجودة
والسعر وخدمة ما بعد البيع ،ولكن
ينبغي أن يكون أصحاب العمل أكرث
صربا .إذا تأخرنا  20-60يوما التخاذ
قرار ،يقولون "خالص" (كلمة شائعة
مبعنى انتهى األمـــر!) .هنا األمــور
تستغرق وقتا ،ال ميكنك أن تقول يل
إنني أجعلك تضيع الوقت ...بالنسبة
لإلسباين القيام بأعامل تجارية هنا
هو أبسط بكثري من االسكندنايف أو
اآلسيوي .فبمجرد التواجد مع إسباين
يحدث انسجام طبيعي".
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سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي ،رئيس مجلس إدارة هيئة املنطقة الحرة برأس الخيمة

"رأس الخيمة" الوجهة االستثامرية الرائدة
يف الرشق األوسط"

هيئة املنطقة الحرة برأس الخيمة هي إحدى املناطق الحرة األربعني التي متتلكها دولة اإلمارات العربية
املتحدة .ووفقاً لرئيس مجلس إدارتها ،فإن عدد الرشكات املسجّ لة لديها تضاعف يف السنوات األربعة
املاضية ليصل عددها إىل أكرث من  8600رشكة ،وتطمح باستقطاب املزيد

تستغرق الرحلة مــن ديب إىل رأس
الخيمة وقتاً قصرياً ،والتي من خاللها
ميكنك االســتــمــتــاع مبنظر األرايض
املسطحة والغيوم املرتاكمة يف السامء
والكثبان الرملية املنترشة عىل جانبي
الطريق ،حتى تصل إىل سلسلة من
الجبال املائل لونها إىل الحُ مرة ،تحتضن
مدين ًة مذهلة ،وتحيطها شواطئ
فريوزية .هذه هي رأس الخيمة ،اإلمارة
األقــرب جغرافياً ملضيق هرمز ،وهي
إحدى اإلمارات السبع التي تشكل دولة
اإلمارات بانضاممها لالتحاد بعد عا ٍم من
تأسيسه والذي كان يف .1971
يرتأس سمو الشيخ أحمد بن صقر
القاسمي مجلس إدارة هيئة املنطقة
الحرة برأس الخيمة والتي تضم أكرث من
 8600رشكة ،وهو األخ الشقيق لحاكم
إمارة رأس الخيمة الحايل .يتميّز سموّه
بطول القامة وميتلك شخصية ودودة.
يسافر كثرياً ،والتحدي بالنسبة له هو
االستمرار يف الظهور بوضوح يف ظل
الحضور الطاغي ألبوظبي وديب .وقد زار
سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي
إسبانيا يف العام املايض ملقابلة رجال
أعامل من مدريد وكتالونيا.
س :يف إسبانيا يبدو أن هناك وجود
ألبوظبي وديب فقط .ولكن عند املجئ
إىل بلدكم نالحظ التنوع والتعدد.
ج :نعم .قليل جداً يعرفوننا يف إسبانيا.
إنها مسألة ترويج .إسبانيا مهمة للغاية
بالنسبة لهيئة املنطقة الحرة برأس
الخيمة .لقد تحققنا من ذلك يف حملة
ترويجية ناجحة قمنا بها يف مدريد
وبرشلونة خالل العام املايض .ويوجد
بها جزء هام من مجتمع رجال األعامل
املُهتمني جداً باستكشاف أسواق بديلة،
ورأس الخيمة تعد مكملة ألبوظبي وديب
والشارقة وتعد بوابة آلسيا واملحيط

ج :وقّعنا مذكرة تفاهم مع االتحاد
الوطني ملنظامت األعامل والرشكات يف
برشلونة .وكان داع ًام جداً لنا وتلقينا من
خالله استجابة جيدة من العمالء.
س :هل تودون القول بأن رجال األعامل
الكتالن أكرث استعداداً لالستثامر يف إمارة
رأس الخيمة من رجال األعامل يف مدريد؟
ج :أود أن أقول بأن هناك درجة أكرب
من املعرفة بهيئة املنطقة الحرة برأس
جزر الكناري يف اإلمارات

وفقاً لسمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي :تكاليف تأسيس ومزاولة األعامل يف هيئة املنطقة الحرة
برأس الخيمة تعد أوفر بنسبة  ٪25مقارن ًة بأبوظبي وديب.

"أود أن أقول بأن هناك درجة
أكرب من املعرفة بهيئة املنطقة
الحرة برأس الخيمة يف برشلونة،
ولكن هذا ال يعني أن مدريد
أقل أهمية بالنسبة لنا .نحن
مهتمون مبدريد للغاية"
الهندي .نحن اإلمارة األكرث تصنيعاً يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث أن
قاعدة التصنيع لدينا واسعة ،فعىل سبيل
املثال :مصنع جلفار (الخليج للصناعات
الدوائية) ،هو أكرب املصانع اإلماراتية
لتصنيع األدوية .ونحن وجهة سياحية
متنامية حيث ارتفع منو السياحة بنسبة

 ٪40يف عام  ،2014هذا بالرغم من أن
الهيئة ال تتدخل يف السياسة السياحية
بشكل مبارش ..لدينا رشكات من أكرث
من مائة دولة متارس أعاملها مجمعات
الهيئة املتخصصة يف التجارة والصناعة.
نحن بصدد إنشاء مجمع مرموق يضم
العديد من الجامعات واملؤسسات
األكادميية األخــرى مثل معهد بريال
للتكنولوجيا ،الــذي مياثل يف سمعته
العريقة يف الهند معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا يف الواليات األمريكية .كام
تربطنا عالقة وطيدة مع مدرسة الفنون
التطبيقية االتحادية يف لــوزان ،والتي
نقوم معها بالبحث عن مرشوع مشرتك.
ونطمح أن يستفيد الطالب من املزايا
التي نقدمها لهم يف املنطقة.
س :ما هي النتائج التي حققتموها يف
إسبانيا؟

يقولون إن إمارة رأس الخيمة تتطلع ألن
تكون يف اإلمارات العربية املتحدة مبكانة
جزر الكناري بالنسبة ألوروبــا .فصناعة
السياحة يف اإلمارة تشهد ازدهاراً هائالً،
حيث حققت منواً كبرياً يف عام 2014
بنسبة  ،٪40هذا وتهدف اإلمارة الستقبال
مليون زائر يف عام  .2018سالسل الفنادق
الفاخرة مثل ماريوت وأنانتارا موجودة
بالفعل والحكومة مستمرة يف وضع خطة
لتطوير البنية التحتية من أجل تضييق
الفجوة يف مجال املنافسة .ويف هذا السياق،
فإن مجموعة كوبرا ،التي هي جزء من
مجموعة إيه يس إس اإلسبانية لإلنشاءات
والخدمات ،تم منحها هذا العام عقد لبناء
محطة لتحلية املياه .تحتضن رأس الخيمة
العديد من الرشكات العاملية مثل رشكة
فرانيك والكوزي املسجلة لدى هيئة رأس
الخيمة لالستثامر .إن الصندوق السيادي
لإلمارة مملوك للحكومة بنسبة  ،٪100من
خالل هيئة رأس الخيمة لالستثامر ،الذي
يرتأسها أيضاً سمو الشيخ أحمد ،ويدير
ممتلكات تبلغ قيمتها  1100مليون يورو،
ويأيت يف املرتبة  62عاملياً وفقاً لتصنيف
معهد صندوق الرثوة السيادية.
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الخيمة يف برشلونة ،ولكن هذا ال يعني
أن مدريد أقل أهمية بالنسبة لنا.
نحن مهتمون مبدريد للغاية ،ونتطلع
الستكشاف فالنسيا ،ألوجه الشبه بينها
وبني رأس الخيمة .فكالهام متتلكان
ميناء بحري ذو قاعدة صناعية قوية.
س :ما سبب اختيار املستثمر اإلسباين
للمنطقة الحرة بإمارتكم بــدالً من
املناطق الحرة يف أبوظبي أو ديب ،وما
هي املنطقة الحرة املعروفة أكرث؟
ج :ألنه وبكل بساطة ميكن للمستثمر
تحقيق أرباح أكرب لدينا .متتلك جميع
املناطق الحرة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة مزايا مشرتكة تشمل اإلعفاء
الرضيبي التام مبا يف ذلــك رضائب
الرشكات ورضائب الدخل عىل األفراد
والتعريفة الجمركية عىل التصدير .كام
متنح جميعها ملكية أجنبية بنسبة ٪100
وتتيح إعادة تحويل رأس املال للخارج.
ولكن ما مييّز رأس الخيمة أن تكاليف
املعيشة ومـزاولــة األعــال فيها تعد
أوفر بنسبة  ٪25مقارن ًة بأبوظبي وديب.
باإلضافة إىل ذلك ،تتيح الهيئة حرية
جلب العاملة من مختلف الجنسيات،
وليس هناك حد أدىن لألجور .نحن
الوحيدون الذين نسهل أماكن إقامتهم
يف الهيئة والوحيدون أيضاً يف السامح
للرشكات ببناء مناطق سكنية للعامل أو
حتى تأجريها.
س :كم من الوقت يستغرق إستخراج
رخصة األعامل؟
ج :إذا كانت لديك التصاريح املشرتكة
لجميع املناطق الحرة اإلماراتية ،ميكنك
مزاولة أعاملك يف خالل  3أو  4أيام
عمل من مكتبك املشرتك يف الهيئة،
والذي يشمل الحد األدىن املطلوب من
املساحة ،وهو عبارة عن مكتب ذيك
ضمن مرافق الوحدات املشرتكة.

