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مــا بين انطالقتها فــي ٢٥ أكتوبر من العام 
١٩٨٥ وحتى اليوم حفرت طيران اإلمارات 
قصــة نجاحهــا بحــروف من ذهــب، كيف 
ال وهــي الشــركة التي انطلقــت بطائرتين 
مستأجرتين في ذلك العام لتصل اليوم إلى 
أســطول ضخم قوامــه ٢٤٠ طائرة جميعها 
من الجســم العريض تخــدم أكثر من ١٤٧ 
محطة في أكثر من ٨٠ دولة حول العالم. 

واألهــم من ذلك أن هذه الشــركة التي 
انطلقت من دبي كناقلة صغيرة باتت اليوم 
واحدة من اكثر شــركات الطيران قيمة في 
العالم من حيث عالمتها التجارية التي تقدر 
بـ ٥ مليارات دوالر وهي الناقلة التي تقطع 
مسافات اكثر من اي شركة طيران اخرى في 
العالم وتغطي قارات العالم يوميا بأكثر من 

٤٠٠ رحلة يوميا.
رحلــة طيــران اإلمــارات األولــى الــى 
كراتشــي ورقمهــا ٠٠٦ فــي ٢٥ اكتوبر من 
العــام ١٩٨٥ كانــت ايذانــا بعصــر جديد 
للطيــران المدنــي تغيرت فيــه الكثير من 
معاييــر  وخاصــة  والمعاييــر  المفاهيــم 
الرفاهيــة والفخامــة التــي وضعتها طيران 
اإلمــارات عنوانــاً لها واســتمرت فيه ولم 
تســاوم على هذه المعايير حتى في اشــد 
التحديــات واألزمات التــي واجهت قطاع 
الطيــران المدنــي. كانت معاييــر الجودة 
والخدمات العالية من األســس التي ميزت 
طيــران اإلمــارات عن غيرها من شــركات 
الطيران وحققت لها تلك الســمعة العالمية 
خصوصــا انهــا كانت لها قصب الســبق في 
العديــد من االبتكارات فــي الرفاهية على 
االرض وفي االجــواء ومنها تزويد طائراتها 
بشاشــات تلفزيون وتركيب شاور سبا على 
طائــرات ايرباص ٣٨٠ وهي غيض من فيض 

جعل من الناقلة كيانا عالميا اثار الكثير من 
الحســد في اوروبا واميــركا التي لم تتوقع 
ان تخرج شــركة من هذه المنطقة لتنافس 
كبريات الشــركات فــي القارتين. ومن هنا 
فإن االهتمــام بأدق تفاصيــل الخدمة كان 
المحرك لــكل موظف ليس فقط بالنســبة 
لموظفــي طيران اإلمــارات ولكن أيضاً مع 

الشركاء.

توالــت الوجهات بعد ذلــك، حيث حصلت 

الناقلــة على حقوق الطيــران إلى العاصمة 
األردنية عمان ومدينــة كولومبو والقاهرة 

ودكا وجميعها كانت في عام ١٩٨٦،
لنفســها  اإلمــارات  طيــران  وضعــت 
اســتراتيجية محــددة تقــوم على التوســع 
الخارجــي والبحــث عــن الوجهــات ذات 
الجــدوى االقتصــادي مدعومــة بطلبيــات 
وصفقــات تجاريــة ضخمة وقعتهــا الناقلة 
خالل مشــوارها الذي يمتــد ألكثر من ٣٥ 

عاماً.
وكان هنــاك فريــق يعمــل ليــال ونهارا 
للبحث عن هــذه الوجهات وضمان حقوق 
الطيران للناقلة الوليدة وخاصة في مطارات 
دولية كبرى حول العالم. وخالل الفترة التي 
اعقبت حرب الخليج األولى في تســعينات 
القــرن الماضي وقعت دبي اتفاقيات ثنائية 
مــع كل من لبنان وهونغ كونغ ومفاوضات 
مــع تايــوان وماليزيــا وكوريــا الجنوبيــة 
واليابــان وحتى فرنســا وهي حقوق مثلت 
اختراقات هامة لطيران االمارات في سعيها 
للتوسع الخارجي قبل ان تتوج هذه الجهود 
بحقــوق الطيران من والى مطار هيثرو في 
لنــدن وهو احــد اكثر المطــارات ازدحاما 
فــي العالم وكانت خطــوة مفصلية للناقلة 
ألن وجودهــا في لنــدن وهيثــرو تحديدا 
اعطــى عملياتها زخمــا كبيــرا ومكنها من 
زيادة مســافريها نظرا لمــا تمثله لندن من 
مركز مالي وتجــاري وثقل اقتصادي هائل. 
وســبق الوصول الى هيثرو مفاوضات شاقة 

مع الســلطات البريطانية اســتمرت خمس 
سنوات وجاءت نتيجة للنجاح الذي حققته 
فــي مطار جاتويك واالضافــة التي احدثتها 
هنــاك. وكان هيثرو يســتحق هــذا الجهد 
ألنه ما زال يمثل احد اكثر الوجهات ربحية 
للناقلــة. وقــد قضى كالرك وقتــا كبيرا في 
التنقــل بين دبي وكل من تولوز الفرنســية 
وشــيكاغو االميركية مقري ايرباص وبوينغ 
لضمــان الحصــول علــى طائــرات جديدة 

تواكب هذا النمو في المحطات.
والســناد خطــة التوســع كان البــد من 
صفقــات نوعية وكمية تدعــم هذا التوجه 
وكان التركيز تحديدا على الطائرات عريضة 
البــدن التي تالئم انموذج العمل في الناقلة 
وهــي الوجهات الطويلة التــي باتت اليوم 
ســيدة النجاح فيهــا على مســتوى العالم. 
مثلت االمارات انموذجا يختلف عن الكثير 
مــن الشــركات فهي تتخذ مــن دبي مركزا 
تشغيليا لها وبنفس الوقت فإن دبي بمثابة 
نقطة الربط بين وجهات والشــرق والغرب 
وهذا يتطلب اســطوال على درجة عالية من 

الكفاءة من الطائرات الكبيرة. 
 ولم تكتــف طيران اإلمــارات بالصفقات 
الضخمة والتوســع في األســطول والمحطات 
بل عززت مــن عالمتها التجاريــة وحضورها 
الدولي من خــالل رعايتها لكبريــات األندية 
واألحــداث الرياضية في العالم واســمها يبرز 
اليوم في كل محافل كرة القدم وعلى قصمان 

خمسة من اكبر اندية القارة األوروبية. 

 القيمة االقتصادية للشــركة يتمثل اليوم في 
مســاهمتها بأكثر مــن ٥٠ مليــار درهم في 
اقتصاد الدولــة باعتبارها قــوة جذب كبرى 
للعمل تشــغل اكثر مــن ٥٥ ألف موظف من 
١٦٠ جنســية حول العالم مــع عالمة تجارية 
قيمتها اليوم ٥ مليــارات دوالر وهي واحدة 
مــن بين االكبر في العالم في مجال الطيران. 
للناقلــة اليوم طلبيــات مؤكدة لشــراء ٣٨٠ 
طائــرة بقيمة ١٦٤ مليار دوالر وهذه األرقام 
هي الترجمة الفعلية للتخطيط االســتراتيجي 
المحكم المدعوم باستثمارات نوعية مدروسة 
حولــت الناقلة الى مجموعــة طيران ضخمة 
تضــم اليــوم كيانات بــارزة منهــا دناتا التي 

تتواجد في اكثر من ٧٠ مطاراً حول العالم.
وخالل الســنوات العشــر الماضية كانت 
طيــران اإلمارات عنوانا ألكبر الصفقات في 
تاريــخ الطيران المدني بــدءا من صفقة الـ 
٥٠ طائــرة لاليربــاص ٣٨٠ في العام ٢٠٠٣ 
مــرورا بصفقــات متعددة وانتهــاء بصفقة 
معــرض دبي للطيــران في العــام الماضي 
عندما طلبت ١٥٠ طائرة من بوينغ الجديدة 
٧٧٧ اكس اضافة الى ٥٠ طائرة من ايرباص 
طــراز ٣٨٠ وهي الصفقة التــي زادت عن 

١٠٠ مليار دوالر.

يؤكد تيم كالرك رئيس الشــركة أن طيران 
اإلمارات ومنذ ســنوات تنجز اســتراتيجية 

واضحــة المعالــم تتمثــل فــي اســتكمال 
عمليــات ربــط وجهاتهــا ومحطاتهــا عبر 
مركزها التشغيلي في دبي وهذا يعني ربط 
اســواق اسيا ومصانعها بأســواق االستهالك 
والنمــو في افريقيا وبالعكس، حيث تمتلك 
الناقلة شــبكة وجهــات تالئــم تماما هذه 
االســتراتيجية فهي مثال تطير الى ٢٢ وجهة 
فــي القارة اإلفريقية اضافــة الى اهم مدن 
وعواصــم القارة اآلســيوية ممــا يتيح لها 
وضعا مثاليا لتكون حلقة الوصل ليس فقط 
بيــن القارتين ولكن ايضــا ربطهما بأوروبا 
واميركا الشــمالية التي تمتلــك فيها الناقلة 
حقوقا واســعة وتخدم اليوم ٩ وجهات في 
الواليــات المتحــدة اضافة الــى وجهة في 

كندا.
 وما يعزز النجاح لطيران اإلمارات ليس 
العوامل السابقة فحسب بل أيضاً االستثمار 
المتواصل ســواء في الخدمات والمنتجات 
واالبتكار واالهم االســتثمار في رأس المال 
البشــري الذي يضم اليوم ٧٠ الف موظف 
توفر لهم الشــركة مختلف االمتيازات التي 
جعلت أكثر من ٢٠٪ من موظفي المجموعة 
يعملون منذ اكثر من منذ ١٠ ســنوات و٥٪ 
منهم منذ أكثر مــن ٢٠ عاماً. وتوضح هذه 
الحقائق نوعية وجودة والتزام الشــركة في 
توظيف أفضل المهارات ومواصلة تدريبهم، 
ويكفــي ان نعلم أن تكلفة تأهيل وتدريب 
الطيــار المواطن لمــدة عاميــن تصل إلى 

مليون درهم. 
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مع التوسع شــرقاً وغرباً واستالم المزيد 
مــن الطائرات كان البد للناقلة من االنتقال 
إلى مرافق أوسع وأحداث تمكنها من خدمة 
مسافريها بكل احترافية، حيث افتتحت في 
العــام ٢٠٠٨ المبنى رقم ٣ الخاص بها وهو 
اكبــر مبنى في العالم من حيث المســاحة 
وتــم تزويــده بمرافق خدمية وتســهيالت 
عاليــة منها الفنــادق وصــاالت الدرجتين 
األولــى واألعمال اضافة الــى مدخل خاص 
لــركاب الدرجتين األولى واألعمال. ثم كان 
افتتاح مبنى الكونكورس ايه في العام ٢٠١٣ 
وهو اول مبنى في العالم مخصص لطائرات 
ايــه ٣٨٠، حيث يضــم ٢٠ بوابة وكل بوابة 
ترتبط بممرين احدهمــا لركاب الدرجتين 
األولــى واألعمال والثانية لــركاب الدرجة 
االقتصادية. وجاء افتتاح هذا المبنى كنقلة 
نوعية للشــركة التي تضم اكبر اسطول في 

العالم من طائرات ايه ٣٨٠.
يتصــل «الكونكورس A»، الــذي يتألف 
مــن ١١ طابقاً وتبلــغ مســاحته اإلجمالية 
 «B ٥٢٨,٠٠٠ متــر مربع، مع «الكونكورس
ومبنــى الركاب ٣ من خالل قطار أنفاق تم 
إنشاؤه لخدمة وراحة المسافرين المغادرين 

والعابرين وضمان سهولة حركتهم عبر مطار 
 A دبــي الدولي. ويمثل افتتاح الكونكورس
عنصــراً أساســياً ضمن خطــة ٢٠٢٠ لزيادة 
الطاقة االســتيعابية لمطار دبي الدولي إلى 
٩٠ مليون مسافر ســنوياً بحلول عام ٢٠١٨ 
بتكــــلفــة إجــماليــة تبلــغ ٧٫٨ مليارات 

دوالر.
ومثــل افتتاح هــذا المبنى نقلــة نوعية 
وإنجــازاً هامــاً لمواصلــة مســيرة النمــو 
والتوسع لطيران اإلمارات، وتجسيداً عملياً 
كناقلــة عالمية رائدة تلتزم بتوفير منتجات 
وخدمــات مبتكرة تضمن تمتع مســافريها 
بتجربة ســفر ال مثيــل لها. كمــا ان افتتاح 
الكونكورس A يوفر منشــأة ضخمة حديثة 
عالمية المستوى تتماشى مع النمو السريع 
لطيران اإلمارات وتلبــي احتياجات قاعدة 
عمالئهــا الدولية وهو عنصــر حيوي ضمن 
برنامــج التوســع الطموح الجــاري تنفيذه 
فــي مطار دبي الدولــي، والبالغ كلفته ٧٫٨ 
مليارات دوالر، للتمكن من استيعاب النمو 
الســريع فــي معدالت الحركة فــي المطار 
الــذي بات اكبر مطــارات العالم من حيث 
اعــداد المســافرين الدولييــن، حيث تمثل 
طيــران اإلمارات اكثر مــن ٦٠ ٪ من حركة 

المطار.
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انطلقت عمليات دناتا كشركة صغيرة في دبي 
في عام 1959 كوكالة دبي الوطنية للسفريات 
الجوية في منطقة ســوق بر دبــي بموظفين 
اثنين، لتصل اليوم إلى شركة كبرى تضم اكثر 
من 23 ألــف موظف يعملون في 38 دولة و 
90 مدينة فــي 75 مطاراً حول العالم، وباتت 
اليوم تتمتع بحضور عالمي كبير بفضل جودة 
خدماتها واســتثماراتها المتواصلة وأنشــطتها 
المتنوعــة وان كانت جميعهــا تدور في فلك 

صناعة الطيران. 
ومن المملكة المتحدة الى اســتراليا مروراً 
بالعديد مــن مطارات اوروبــا وحتى جنوب 
افريقيا تحتل دناتا اليوم مكانة عالمية مرموقة 
في خدمــات مثل المناولــة األرضية وبرامج 

السفر وتموين الرحالت والشحن الجوي.
وباعتبــار ان اعمالهــا ترتكز إلى الســالمة 
كمحــور رئيــس في انشــطتها اطلقــت دناتا 
«ون  الســالمة  بمعاييــر  الخــاص  برنامجهــا 
ســيفتي» كمبادرة عالمية استثمرت فيها اكثر 
مــن ٧٠ مليون درهم وحقــق لها ولموظفيها 
وشــركائها مزايــا عديدة وهــو امر يصب في 

عالمية الشركة وتوسع انشطتها شرقاً وغرباً.

وخالل السنوات الماضية قامت دناتا بعمليات 
اســتحواذ نوعية في قطاعــات مختلفة تتعلق 
لتنظيــف  اعمالهــا وشــمل شــركة  بمحــور 
الطائــرات واخــرى لخدمــات الســفر وثالثة 
لتمويــن الرحــالت وغيرهــا وهي مشــاريع 
عززت عالمية الشــركة وتفــرد خدماتها التي 

تمتد اليوم إلى خمس قارات في العالم.
وعندمــا قــررت دناتــا تأســيس وحــدة 
متخصصة في الشــحن الجوي في العام ١٩٧٣ 
اثار القرار دهشــة الكثيرين مــن المراقبين، 
خاصــة وأن عــدد الناقالت التــي كانت تقوم 
بعمليات شــحن جوي في مطار دبي لم يكن 

يتجاوز التسع شركات لكنه وبعد عامين فقط 
ســجل الشــحن الجوي أعلى معدالته لتتصدر 
إمارة دبــي مكانة ريادية في مجال الشــحن 
الجوي في منطقة الخليج. وتضاعفت عائدات 
الشــحن خالل عامي ١٩٧٤ و١٩٧٥ وواصلت 
ارتفاعاتهــا بمــا يزيد عــن ٥٠٪ عاماً بعد عام 
وعلى مدار عدة سنوات متتالية لتنطلق دناتا 
بعد ذلك إلى األســواق العالمية التي حققت 
لها شــهرة واسعة مســتفيدة من حيوية دبي 
المتســارع  ونموها  االســتراتيجي  وموقعهــا 
وخاصة في قطاع الطيران حيث اعطى انطالق 
طيــران اإلمارات في العام ١٩٨٥ عهداً جديداً 
لدناتا من التوســع المحلي والعالمي على حد 

سواء. 
كان العــام الماضــي هو األكثــر نجاحاً 

لدناتــا منذ بدء عملياتها قبل ٥٦ عاماً حين 
نمت عائداتها بنسبة ١٤٪ إلى ٧٫٦ مليارات 
درهــم  وذلــك بفضــل توســيع عملياتها 
اســتراتيجيتها لشراء  القائمة والتوسع في 
شــركات في الخارج. وللمــرة األولى في 
تاريخ الشركة ساهمت عملياتها الخارجية 
خالل الســنة المالية المنقضية بنسبة ٥٠٪ 
مــن إجمالي العائدات كما تفوقت أرباحها 
على السنة التي سبقتها لتسجل ٨٢٩ مليون 

درهم. 
واستثمرت خالل العام ٢٠١٣ اكثر من ٨٥٠ 
مليــون درهم  فــي تطويــر عملياتها لخدمة 
توســعاتها المســتقبلية ومنهــا تطويــر مركز 
لوجســتيات الشحن المســمى «دناتا سيتي» 
فــي مطــار هيثرو الــذي يمتد على مســاحة 

٢٠ هكتاراً بهدف تحســين عمليات الشــحن، 
وتوفير طاقة تخزين إضافية في سبع مطارات 
فــي المملكة المتحــدة، وزيــادة طاقة بوابة 

الشحن رقم ٣ في مطار دبي الدولي.
واســتمر نمــو دناتا عبر العالــم مع إضافة 
العديــد من الشــركات إلــى محفظتهــا، بما 
فــي ذلك تملــك «برودليكس» وهي شــركة 
توفــر خدمة تنظيف الطائرات في أســتراليا، 
ومجموعــة غولد ميدال ترافيــل، إحدى أكبر 
وكاالت توزيع منتجات الســفر على الخطوط 
البعيــدة في المملكة المتحدة. وتملكت دناتا 
أيضاً شــركة «إير شيفز» في إيطاليا من خالل 
شراء حصة الـ ٥٠٪ المتبقية من «سيرف إير».

 وفــي خدمات المطــار حافظت على مكانتها 
كأكبــر موّلــد للعائــدات. وقــد تعــزز النمو 
خــالل الســنة الماليــة بفضل زيــادة الحركة 
فــي المملكة المتحــدة ودبي، بمــا في ذلك 
بــدء العمليات للمــرة األولى فــي مطار آل 
مكتوم الدولي، الذي باشــر اســتقبال رحالت 
الركاب في أكتوبــر 2013، باإلضافة إلى عدد 
من العمليات العالميــة األخرى، بما في ذلك 
الخدمــة الجديــدة من «برودليكــس. وتقدم 
دناتــا حاليــاً خدمــات مناولة لـ 250 شــركة 
خطوط جوية في 27 مطاراً ضمن 9 دول، كما 
تعد أكبــر مزود بخدمــات المناولة لطائرات 

.A380 اإليرباص
وسجلت عائدات دناتا لمناولة الشحن نمواً 
بنســبة ٨٪ إلى ١٫٢ مليار درهم وذلك نتيجة 
الرتفاع كميات الشــحن المناولة في المملكة 
المتحــدة وخدمات النقــل البري بين مطاري 
دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي. وأصبح 
مطار آل مكتوم يســتأثر اآلن بنسبة ٣٠٪ من 

عمليات دناتا للشحن في دبي.
 وفــي مجال تموين الرحــالت قامت دناتا 
بتحميل ٤١ مليون وجبة طعام مسجلة ارتفاعاً 
كبيرا بنسبة ٤٤٪، وذلك بفضل إدماج عملياتها 

في إيطاليا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وســجلت عائدات دناتا لخدمات الســفر أيضاً 
نمواً قوياً بنســبة %22 لتصل إلى 662 مليون 
درهم (180 مليون دوالر)، ويعود هذا النمو 
في جانب كبير منــه إلى ازدهار األعمال في 
المملكة المتحدة من خــالل ترافيل ريبابليك 
والعمليــات الجديــدة المتكاملــة لمجموعة 
غولد ميــدال ترافيل منذ مارس وزاد إجمالي 

قيمة المبيعات على 5.9 مليارات درهم. 
وزاد عــدد العاملين فــي دناتا إلى ٢٣ ألفاً 
بنســبة ١٤٪، وشــمل ذلك موظفي الشركات 
الجديــدة التــي تم تملكهــا. ويعمل ٦٠٪ من 

موظفي دناتا في دولة اإلمارات. 

تتمتع دناتا بحضور عالمي بارز وتعمل في 
اســواق كبيرة منها المملكــة المتحدة من 
خــالل مدينة دناتا في مطــار هيثرو حيث 
تقدم فيــه خدماتها لشــركات الطيران بما 
فيهــا خدمات الطيران الخــاص والمروحي 
وقــد زودت هــذه المنشــآت بالعديد من 
النظم واألجهزة المتطــورة ومنها وحدات 
الطاقة الجديدة التي يمكنها ســحب ودفع 
الطائرات دون تشــغيل محــركات الطائرة 
مما يوفر المزيد من الوقود. كما تلقت دناتا 
دعوة من الســلطات المختصة هناك إلبداء 
المشــورة في مشروع الحقائب المستقبلي 
في المبنى 3 بمطار هيثرو لالســتفادة من 

خبراتها الكبيرة في هذا المجال.

وفي زيوريــخ زودت دناتــا مرافقها هناك 
بأجهــزة ومعــدات جديــدة للتعامــل مع 
طائــرات ايربــاص 380. كمــا تقــدم دناتا 
خدماتهــا األرضية في عدد مــن المطارات 
األسترالية وفي الفلبين ومدن بريطانية مثل 
مانشســتر وغالسكو ونيوكاسل وبيرمنجهام 
وايســت ميدالند وجاتويك. وتمتد انشطة 
دناتا لتشــمل ســنغافورة من خالل مرافق 
ومنشــآت تخزين على مســاحة 2000 متر 

مربع.

وتنشــط دناتا في هذا المجال في اكثر من 
62 مطــاراً عالمياً في عدة اســواق عالمية 
منهــا ايطاليا واســتراليا والمملكة المتحدة 
وتزود الشــركات بأكثر من 138 ألف وجبة 

يوميــا. ولديها منشــآت ومطاعــم في كل 
من مطــارات عمان وبوخارســت وبلغاريا 

وجنوب افريقيا وسنغافورة.
أما خدمات السفر فتواصل دناتا توسعها 
فــي األســواق العالمية ســواء الشــرق 

الســوق  او خارجهــا ومنهــا  األوســط 
الســعودي حيــث تخطط الفتتــاح 50 
منفداً للبيع خالل السنوات المقبلة. كما 

ان اســتحواذها على شركة غولد ميدال 
البريطانية ســيعطيها مزيدا من  ترافيل 

النمو والتوسع.   

اعداد: عيل الصامدي - غرافيك: حسام الحوراين
ميثل نجاح دناتا ومنوها منذ انطالقتها قبل اكرث من 50 عاما انعكاسا للنمو والتوسع الكبري الذي حققته طريان االمارات 

حتى ان عملياتها الخارجية ساهمت خالل العام املايض بنسبة %50 من اجاميل العائدات املوزعة عىل اكرث من 38 
دولة حول العامل. ومتثل دناتا اليوم امنوذجا متنوعا للعمل يجمع بني الخدمات االرضية وخدمات السياحة والسفر 

ومناولة الشحن وغريها وهي ماضية يف رصد الفرص اينام كانت سواء داخل املنطقة او خارجها.

بطاقم يصل قوامه اىل 23 
الف شخص يتحرك رادار 
دناتا يف 38 دولة و90 
مدينة و75 مطارا حول 

العامل.

23 ألفاً 

 

عالية يف األرض
تحلق دناتا عاليا دون ان تغادر 
االرض فخدماتها تقوم اصال عىل 

املناولة االرضية يف السفر 
والشحن ووجبات الرحالت 

وتكنولوجيا املعلومات. 

طريان االمارات 
رث من 38

عالية يف األرض

7.6 مليارات 
الول مرة منذ انطالقتها قفزت 

عائدات دناتا بنسبة %14 لتصل 
اىل %7.6 كام استثمرت خالل 

نفس العام اكرث من 850 مليون 
درهم لغايات التوسع.

لعمل يجمع بني الخدمات االرضية وخدمات السياحة
 اينام كانت سواء داخل املنطقة او خارجها.

23
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ة والسفر 

223 ألف طن 
خالل عام واحد تعاملت دناتا 
مع اكرث من 223 الف طن من 

الشحن يف مطار آل مكتوم 
مرتفعة من 128 الف طن يف 

العام الذي سبقه.

نصف مليار
تجاوزت عائدات رشكة ترافيل 

ريببلك التي استحوذت عليها دناتا 
يف العام 2011 حاجز 500 مليون 

يورو الول مرة العام املايض.

مبادرات 
إنسانية

مل تكتف دناتا بعملياتها الفنية 
بل ساهمت بفاعلية يف مناولة 

الرحالت االنسانية من واىل 
الفلبني التي رضبها االعصار. 

منو األرباح – املصدر: دناتا 
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 ســاهمت  االنجــازات والتطــورات التــي 
حققتهــا «اتصــاالت» خالل ســنوات االتحاد 
في تحقيق أهدافها االســتراتيجية ســواء من 
حيــث تعزيــز مكانتها كمشــغل رائد يحظى 
بالتفــرد والتقدير في جميع األســواق التي 
تعمــل بهــا أو من حيــث ترجمتهــا الفعلية 
الســتراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة الخاصة بعمليــة «التوطين» والتي 
تجســدت في أن أصبح المواطنون يشكلون 
اليــوم نحو ٩٠ بالمئة مــن اإلدارة العليا في 
«اتصاالت» في حين وصلت نسبة الموظفين 
المواطنيــن إلــى ٤٥ بالمئة من إجمالي عدد 

موظفي «اتصاالت» في الدولة.
تعد شــركة اتصــاالت اإلماراتيــة األكبر في 
الــدول العربية من حيث األصــول، وتغطي 
الشــركة ١٦ ســوقاً حول العالم، انطالقاً من 
الســوق الرئيســة في اإلمــارات ودول مثل 
السعودية ومصر وباكستان ونيجيريا وغيرها، 
ويقدر عدد المشــتركين في خدمات الشركة 
بـــ١٦٩ مليوناً،  والشــركة هــي األولى التي 
تأسســت في اإلمارات ســنة ١٩٧٦ ومقرها 
الرئيس في العاصمة أبوظبي، وهي أيضا أكثر 
شــركة اتصاالت عربية موقعة لعقود تجوال 

في ١٨٦ بلداً حول العالم. 

14

باتت مجموعة اتصــاالت  واحدة  من اكبر 
شــركات االتصــاالت  في منطقة الشــرق 
االوســط والعالم  وذلك عقب التوســعات 
الكبيرة التي مكنتها من دخول اسواق  نحو 
١٦ دولة  في مختلف القارات باســتثمارات  
تصــل قيمتهــا الــى  نحو ٤٢ مليــار درهم  
أي ما يســاوي  ١١٫٣ مليار دوالر  بحســب 
احدث االحصائيات الرســمية التي  اظهرت  
نجــاح سياســة المجموعــة فــي التوســع 
خــارج دولة االمــارات  العربيــة المتحدة  
التي شــكلت  النــواة االولى  لهــذا الكيان 

االقتصادي المتميز.
ويتضح من خالل تحليل للبيانات المالية 
لمجموعــة اتصــاالت  مدى التطــور الذي 
شــهدته فقــد  ارتفــع عد المشــتركين في 
خدماتهــا فــي ١٦  ســوقا الى  نحــو ١٦٩ 
مليون مشترك وبلغت األرباح الصافية بعد 
خصم حق االمتياز االتحــادي ٨٫٩ مليارات 
درهم بنمو ســنوي نسبته ٢٦٪ خالل العام 
٢٠١٤  ونمت اإليرادات الموحدة إلى ٤٨٫٨ 
مليــار درهم وبلغت اإليــرادات الموحدة، 
قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالســتهالك 
واإلطفاء خــالل العــام ٢٣٫٤ مليار درهم، 
لتصل نســبة هامــش اإليــرادات الموحدة 
قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالســتهالك 

واإلطفاء إلى ٤٨٪.
وشكلت الصفقة االخيرة التي استحوذت 
بموجبهــا  مجموعة اتصاالت خــالل العام 
الماضي على  حصة شركة فيفندي الفرنسية 
فــي اتصــاالت المغرب البالغــة ٥٣ بالمئة 
مقابل نحو ٥٫٣ مليارات دوالر  أكبر عملية 
اســتحواذ خارجية لها بشــراء حصة شركة 
المغرب  اتصــاالت  الفرنســية في  فيفندي 
البالغــة ٥٣ بالمئة مقابل نحو ٥٫٣ مليارات 

دوالر  االمــر الــذي شــكل اضافــة نوعية 
الستثمارات المجموعة الخارجية.

ويبلــغ  إجمالي االســتثمارات الخارجية 
التصاالت نحو ٦ مليارات دوالر قبل صفقة 
المغرب، باستثناء الســوق السعودي الذي 
تمتلك فيــه المجموعة حصة ٢٦ بالمئة من 
شركة ”موبايلي“ وتعد السعودية من  أبرز 
األسواق الخارجية التي تعمل فيها اتصاالت  
وتمثل  األســواق الخارجية نحو ٣٠ بالمئة 

من إجمالي إيرادات المجموعة و٢٠ بالمئة 
من األرباح، مقابل ٧٠ بالمئة من اإليرادات 
و٨٠ بالمئة من األرباح من سوق اإلمارات، 

السوق الرئيسي للمجموعة.

واستثمرت مجموعة اتصاالت خالل األشهر 
التســعة األولــى مــن العام الماضــي  نحو 
٦,١ مليارات درهم بارتفاع نســبته ٤٨,٨٪ 
على اســتثماراتها في الفترة ذاتها من العام 
الماضي والبالغة ٤,١ مليارات درهم، وذلك 
بغرض توســعة شــبكات األليــاف الضوئية 
في الدولة، وتلبية توســعاتها في أســواقها 

الخارجية.
وتتزايــد مســاهمة األســواق الخارجية 
في إيــرادات وأربــاح اتصــاالت عاماً بعد 
آخر، ويعتبر الســوقان السعودي والمصري 
أهم ســوقين بين األسواق الخارجية، حيث 
تحتاج بقية األســواق إلــى فترة من الوقت 
حتى ترفع نســبة مشــاركتها في اإليرادات 

واألرباح.
وكانــت الوحــدة األفغانيــة التصــاالت 
حققت أرباحاً بعد ٣ سنوات، رغم الظروف 
الصعبة التي تمر بها أفغانســتان، وفي ظل 
محدودية الســوق من حيث عدد الســكان 
قياســا إلى أســواق كبيرة مثل الســعودية 

ومصر.
واتاحت الخدمــات والحلول اإللكترونية 

المبتكرة التي تقدمها مجموعة «اتصاالت» 
مثل خدمة «المصــرف المتحرك» الجديدة 
والتــي تتلخــص فكرتها بتحويــل األجهزة 
الذكيــة لــدى التجار مثل الهواتــف الذكية 
والحواســب اللوحية إلى نقــاط بيع وتتيح 
لهــم قبول الدفعات عبــر بطاقات الصراف 
البطاقــات   / االئتمــان  بطاقــات  اآللــي/ 
المدفوعة مســبقا ـ ومنصة االتصال «ســي 
مــي» والتي تســمح للمســتخدمين بجمع 
العديد من وسائل اإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي تحت تطبيق واحد وأشار كذلك 
إلــى خدمــة «موبايــل كونكــت» الخاصة 
بخدمة الهوية الرقمية التي أتاحت للعمالء 
فرصــة إجراء عمليات التســجيل والدخول 
اآلمن علــى المواقع اإللكترونية وتطبيقات 
الهواتــف المتحركــة التــي أتاحــت فرصا 
جديــدة لمجموعــة «اتصاالت» وبالشــكل 
الذي مكنها مــن تعزيز صورتهــا اإليجابية 
بأهم حدث لشــركات االتصــاالت في عام 

.٢٠١٥

 ونتيجة لتوســعها وانتشــارها الكبير خالل 
عام ٢٠١٤ فقد أسهمت خدمات مثل خدمة 
«فلوس» التي تعتبر بمثابة محفظة متحركة 
متكاملــة تعمــل فــي الكثيــر من أســواق 
«اتصــاالت» و«وينا» أحد برامــج التمكين 
الــذي تــم تصميمه مــن قبــل «اتصاالت» 

بهدف توفيــر حياة أفضل للمــرأة الفقيرة 
فــي جميــع المجتمعــات التي تعمــل بها 
«اتصاالت» والمنتشــرة في منطقة الشرق 

األوسط وآسيا وأفريقيا.
 واســهمت هــذه الخدمــات المبتكــرة 
في تســليط الضــوء على التــزام مجموعة 
الخدمــات  بتوفيــر مختلــف  «اتصــاالت» 
التــي تحتاجهــا  التحويليــة واإللكترونيــة 
مختلف األسواق التي تعمل بها «اتصاالت» 
والمنتشــرة في منطقة الشــرق األوســط 

وآسيا وافريقيا.
كما ساهمت  استثمارات المجموعة في 
التقنيات الحديثــة والمتقدمة بوضعها  في 
مكانة مثالية لالســتفادة من التغّيرات التي 
تشــهدها صناعة االتصــاالت، وخصوصاً في 
األسواق الناشئة، مما يمّهد الطريق لتحقيقها 

عائدات قوّية في السنوات المقبلة.
وبرغــم ان وحــدة الخدمــات الرقمية 
أنشئت قبل عامين  في مجموعة اتصاالت 
اال انهــا  عملت  على تقديم حلول جديدة 
ومبتكــرة مثــل تقنيــة االتصــال اآللــي 
بيــن األجهــزة (M٢M) - التــي أصبحت 
جــزًءا أساســياً في نموذج عمل شــركات 
االتصــاالت، إضافة إلى الخدمات التجارية 
والخدمات الترفيهية الرقمية، ومن شــأن 
ذلك توفير مزايا كبيرة لمشتركي اتصاالت 
فــي كافة األســواق الدولية التــي تتواجد 

فيها.

تجاوزت قاعدة مشــتركي اتصاالت المغرب 
بنهاية ديســمبر ٢٠١٤  الـ٤٠ مليون عميل ، 
لتمثل نمواً ســنوياً بـــ ٨٪. ويعود هذا النمو 
في المقام األول إلى العمليات الدولية التي 

زادت ١٧٪.
وبلغــت اإليرادات الموحدة ٣٫٠ مليارات 
درهــم خالل الربع الرابع مــن العام ٢٠١٤، 
و١٢٫٧ مليــار درهــم خــالل العــام بزيادة 
سنوية نسبتها ٢٪. ويرجع نمو اإليرادات في 
المقام األول إلى النمو المزدوج في إيرادات 
العمليات الدولية وتراجع انخفاض اإليرادات 

في المغرب.

نيجيريــا: شــهدت نمــواً قويــاً فــي عــدد 
المشــتركين، حيث بلغ معدل النمو السنوي 
٢٤٪ نتيجة لزيادة صافية في عدد المشتركين 
بلغت ٤٫١ ماليين مشــترك ليصل اإلجمالي 
في نهايــة العام إلى ٢١٫١ مليون مشــترك. 
المشــتركين  قاعــدة  تراجعــت  باكســتان: 
الســنوية بنســبة ٧٪ لتصل إلى ٢٦٫٣ مليون 
مشــترك، متأثرة بعملية تسجيل المشتركين 
التــي فرضتها الجهات المنظمة والمنافســة 

الشديدة في قطاع الهاتف المحمول.

وزادت اإليرادات خالل الربع الرابع بنسبة 
٤٪ لتصل إلى ١٫١ مليار درهم مقارنة بنفس 
الفتــرة مــن العــام ٢٠١٣، بينمــا انخفضت 
بنســبة ٢٪ مقارنــة بالربع الثالــث من عام 
٢٠١٤، ويرجــع نمــو اإليرادات فــي المقام 
األول إلى خدمات البيانات خاصة وخدمات 
النطــاق العريض نتيجــة للنمــو القوي في 
إل)  إس  (دي  الثالثيــة  الـبيانــات  قطاعــي 
والبيانات المتحركــة (إيفو)، حيث زاد عدد 
المشــتركين فيهما بنسبة سنوية بلغت ٢٤٪ 
و٤٦٪ علــى التوالي. وقد بلغــت اإليرادات 
الســنوية ٤٫٧ مليــارات درهم خــالل العام 
٢٠١٤، بانخفــاض نســبته ١٪ مقارنة بالعام 
الســابق نتيجــة النخفــاض معــدل الدقائق 
الــواردة مــن االتصاالت الدوليــة والتي لم 
يتم تعويضها بشكل كلي من قطاعي النطاق 
العريــض الثابت والالســلكي. مصر: وصلت 
اإليرادات خالل الربع الرابع من العام ٢٠١٤ 
إلــى ١٫٣ مليــار درهــم بزيادة نســبتها ٣٪ 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متأثرة 
بانخفاض سعر العملة، بينما زادت بنسبة ٨٪ 
مقارنة بالربع الثالث من العام ٢٠١٤. وخالل 
العام ٢٠١٤، بلغت اإليرادات الســنوية ٤٫٨ 
مليــارات درهم بزيادة نســبتها ٢٪ مقارنة 
بالعام الســابق كنتيجة لنمــو قطاع خدمات 

البيانات.

كبريــات  مــن  واحــدة  اتصــاالت   تعــد 
المرسســات العالميــة التــي نهجــت نحو 
تغطيــة الدولة بشــبكة حديثة متطورة من 
االلياف الضوئية وبنســبة تصل الى اكثر من 
٩٠ ٪  علــى مســتوى الدولة . وتأتي ريادة 
المؤسسة في هذا المجال انطالقا من سعيها 
نحو االبتــكار والتميز في خدماتها وتعزيزا 

لسمعتها العالمية.
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تعتبر موانئ دبي العالمية أحد أكبر مشغلي 
الموانــئ في العالــم، كيــف ال ومحفظتها 
تضــم أكثر مــن ٦٥ ميناًء موزعــًة على ٣١ 
بلــداً في قــارات العالم الخمــس. وتلعب 
الشركة دوراً بارزاً في تعزيز دور اإلمارات 
إقليمياً وعالمياً في مجال تشــغيل الموانئ 
والمحطــات البحرية وإثبــات موقع الدولة 
كمصــدر للخبرات في مختلــف المجاالت، 
وخاصــة فــي قطــاع الموانــئ والتجــارة 

والشحن واللوجستيات.
وتضــم محفظــة الشــركة موانــئ في 
قارة إفريقيا فــي كل من : جنوب أفريقيا 
وجيبوتــي ومصــر والســنغال والجزائــر 
والموزمبيــق، بينما تملك الشــركة موانئ 
في قارة آسيا في كل من اإلمارات وكوريا 
الجنوبية والفلبين والســعودية وسورينام 
وتايالند وفيتنام والصين والهند وإندونيسيا 
وباكستان. كما تتواجد موانئ دبي العالمية 
في القارة األميركية في الشمال من خالل 
كنــدا، وفي الوســط من خــالل جمهورية 
الدومينيــكان، باإلضافة إلى جنوب القارة 
في كل من البيــرو واألرجنتين والبرازيل. 
أما في القارة األوروبية، فتتواجد الشركة 
اإلماراتية بقوة في كل من فرنسا وألمانيا 
وهولندا ورومانيا وإسبانيا وتركيا وبلجيكا 
والمملكــة المتحــدة، في حيــن تملك ٤ 

موانئ في قارة أستراليا.

وقال ســلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس 
إدارة الشــركة : «نفخر بمساهمتنا في رفع 
ألوان علم اإلمارات حــول العالم، ليرفرف 
عالياً بــكل اعتزاز بإنجــازات دولتنا الفتية 
ومســيرتها الناجحــة التي أصبحــت اليوم 
نموذجاً يحتذى من قبل الدول في ســعيها 
نحــو التطور والنمو». وأكد التزام الشــركة 
بالعمــل على تحقيق مزيد مــن اإلنجازات 
الكبــرى وتقديم خدمــات عاليــة الكفاءة 
للعمالء في الموانئ اإلماراتية والمســاهمة 
في الرفاه االقتصــادي للبالد ونقل خبراتها 
وتجربتهــا الرائدة إلى مختلف أنحاء العالم 

التي تتطلع إلى االســتفادة من الدور الرائد 
للدولة في االقتصاد العالمي. وأضاف قائًال: 
"تعتبــر موانئ دبي العالمية ســفيراً تجارياً 

لدولة اإلمارات".

العالميــة،  محفظتهــا  صعيــد  وعلــى 
وبعــد دخــول محطــة «لنــدن غيتواي» 
و«إمبرابــوت» في البرازيــل الخدمة في 

٢٠١٣، قامــت الشــركة العــام الماضي، 
مجموعــة  حصــة  علــى  باالســتحواذ 
فــي محطــة حاويــات  «يوروبورتــس» 
«لييــج»  مينــاء  فــي  «تريلوجيبــورت» 

البلجيكي، لتتولى المسؤولية الكاملة عن 
تطوير المحطة. كما وضعت حجر األساس 
لتطوير محطة نافاشــيفا في ميناء جواهر 
الل نهرو الرئيســي في الهند. كما وقامت 

بتوقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة الوطنية 
للســكك الحديدية في كازاخســتان ينص 
على تقديم الشركة لخدمات االستشارات 
المناطــق  تطويــر  لمشــروع  اإلداريــة 
االقتصادية الخاصة في خورغاس ومخزن 
الحاويات في المناطق الداخلية. وستقدم 
الشــركة كذلك خدمات مماثلة، بموجب 
عقــد منفصل في مينــاء أكتاو، الذي يعد 
محطة الشــحن والبضائع السائبة الرئيسة 

لكازاخستان على بحر قزوين.
كمــا شــهد ٢٠١٤ اســتحواذ «بي آند 
أو ماريتايــم»، التابعة لموانئ دبي، على 
حصة األغلبية فــي «ريمولكادوريس دي 
المشغل  يالتورا» (ريباســا)، وهي  بورتو 
اإلسباني لســفن الدعم في البحار لقطاع 
الطاقة. وســينتج عن االســتحواذ، إنشاء 
شركة مشــروع مشترك جديد تحت اسم 
العالمــة التجاريــة لشــركة «بــي آند أو 

ماريتايم».  

إعداد : عبد الرحيم الطويل - غرافيك : محمد أبوعبيدة
تعترب موانئ ديب العاملية، واحداً من أكرب مشغيل املوانئ يف العامل، وأرسعها منواً، حيث تأسست رسميا يف العام 1999، ومنذ ذلك الحني مل تتوقف الرشكة الطموحة عن التوسع، وهي 

اليوم تدير أكرث من 65 ميناًء حول العام تتوزع عىل 31 بلداً.

محطة حاويات
محطة دون حاويات

توسعات رئيسية

جيبويت
دورايل

الصني
هونغ كونغ
شينغداو (3)
تيانجني
يانتاي
املفتاح
كندا 
فانكوفر (2)

الربازيل
سانتوس 

بلجيكا
أنرتب (2)

أسرتاليا
سيدين
ملبورن
بريسبان
فرميانتيل
األرجنتني
بوينس آيرس (2)

الجزائر
الجزائر العاصمة
جن جن

مرص
العني السخنة (2)

فرنسا
فوس (2)
لو هافر (3)

أملانيا
غارمريشيم

الهند
شناي
كوشني
كولبي
موندرا
نهافا شيفا (2)
فيزاخاباتنام

إندونيسا
سورابايا

املوزمبيق
مابوتو (3)

هولندا
روتردام

باكستان
كراتيش (2)

البريو
كاالو

الفلبني
باتانغاس

مانيال

رومانيا
كونستانتا

السعودية
جدة

السنغال
دكار (2)

جنوب أفريقيا
دربان

كوريا الجنوبية
بوسان

إسبانا
تاراغونا

سورينام
باراماريبو (2)

تايالند
اليم شابانغ

تركيا
يارميكا 

اإلمارات
ديب (5)
الفجرية

اململكة املتحدة
لندن غيتواي

ساومثبتون 

فيتنام
هويش مينه

جمهورية الدومينيكان
كاوسيدو
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اعداد: مرشق عيل حيدر - غرافيك: حسام الحوراين
أصبح التنوع املعامري الذي تتميز به دولة اإلمارات والسيام ديب مطلب مدن العامل وأسواقها العقارية، فبعد النجاح املميز الذي حققته الرشكات اإلماراتية ويف مقدمتها إعامر يف تطوير مشاريع برج خليفة األعىل يف العامل ووسط 

املدينة وتالل اإلمارات ومرىس ديب وغريها، باتت هذه الرشكة العمالقة وعدد آخر من املطورين العقاريني يتلقون دعوات لنسخ تجاربهم االستثامرية الفريدة يف تلك الدول. وترتكز رغبات تلك املدن يف احتضان مشاريع مامثلة 
لنظريتها اإلماراتية التي تتميز بكونها مشاريع حياة عرصية تشمل قطاعات تطوير املجمعات السكنية املتكاملة، واملنشآت التجارية، ومراكز التسوق، ومتاجر التجزئة، ومنشآت الضيافة والرتفيه املتكاملة.

بعض املشاريع أصبحت أيقونات معامرية وهندسية يف بلدان العامل والبعض اآلخر قيد اإلنجاز ومنها ما هو قيد الدراسة، ويف هذا الرصد يقدم «البيان االقتصادي» خريطة التواجد اإلمارايت يف األسواق العاملية.

تطوير  عىل  األوسط»،  الرشق  «إعامر  رشكة  تعمل 
مشاريع « مدينة امللك عبد الله االقتصادية» و«باب 
جدة» املتعدد األغراض يف وسط مدينة جدة الجديد؛ 
ومرشوع «بحريات الُخرب» ذي الواجهة املائية الرائعة. 
وأطلقت الرشكة مرشوع «إعامر رزيدنسز بفريمونت 

مكة» يف مكة املكرمة.

نقلت إعامر العقارية تجربتها اىل اقليم كردستان العراق لتطوير 
مرشوعها (داون تاون أربيل) وباستثامرات تصل إىل 11 مليار درهم 

.اعامر بدأت العمل وتتوقع إنجازه عىل مرحلتني خالل 4 أو 5 سنوات. 
ويعد املرشوع مجمعاً عرصياً متكامالً سيعيد رسم مالمح الوسط الجديد 
ملدينة أربيل، وميتد عىل مساحة 541 ألف مرت مربع أكرث من 133 فداناً. 
املرشوع مملوك لرشكة إعامر بالكامل ما يعزز استثامرات املساهمني يف 

الرشكة عىل املديني القصري والبعيد. 

تقدم رشكة «إعامر الدولية األردن» منوذجاً مبتكراً 
ملشاريع التطوير العقاري يف البالد من خالل مرشوع 

منتجع عاملي يعزز الجذب السياحي ملنطقة البحر 
امليت. ساهمت «إعامر الدولية األردن» يف تعزيز 
قطاع العقارات األردين بشكل ملحوظ من خالل 

إطالقها مرشوع «منتجع سامرة البحر امليت» الذي 
يحتضن العديد من منشآت السكن والرتفيه والتجزئة. 

ويعد «منتجع سامرة البحر امليت» مجمعاً سكنياً 
مزدهراً يطل عىل البحر امليت، وهو املرشوع الرائد 

واألول من نوعه يف اململكة. 

طورت «إعامر» مرشوع «البوابة الثامنة» يف 
منطقة يعفور بدمشق عرب رشاكة مع 

مجموعة االستثامر ملا وراء البحار. ويتألف 
هذا املرشوع من ثالث مناطق متميزة: املركز 

التجاري، والواجهة املائية، واملنطقة السياحية. 
يضم مرشوع «البوابة الثامنة» شققاً سكنية باإلضافة 

إىل ساحة واسعة مصممة بطراز كالسييك ساحر، عالوة عىل برج تجاري 
ومركز للتسوق يستوحي تصميمه من األسواق الدمشقية العريقة، 

والعديد من املنافذ التجارية الراقية واملطاعم املميزة يف الهواء الطلق.

ملكرمة.

ً» منوذجاً مبتكراً 
 من خالل مرشوع 

يف

ط
من

تعمل «إعامر» عىل تطوير كل من «أميلكيس» و«سفرية» و«طنجة»؛ وقدمت 
«إعامر املغرب»، التابعة لرشكة «إعامر العقارية»، «طريق األحالم» الذي يضم 
مناذج متعددة عن الفيالت ومنازل «التاون هومز» يف مرشوع «طنجة». وتبدأ 

الرحلة يف «طريق األحالم»، الذي وصل إىل مراحله النهائية، انطالقاً من مركز 
مبيعات الرشكة، ليقدم للعمالء ملحة متكاملة عن أجواء الحياة وتفاصيل 

الوحدات السكنية ضمن املرشوع الكبري الذي تتوىل «إعامر املغرب» تطويره.

السياحي  املرشوع  «مرايس»،  من  كالً  الدولية  إعامر  مشاريع  قامئة  تشمل 
ومرشوع  القاهرة؛  يف  املتكامل  السكني  كايرو»  تاون  «أب  ومجمع  الضخم؛ 
السكني  املرشوع  القاهرة»،  و«بوابة  الجديدة؛  بالقاهرة  السكني  «ميفيدا» 
التجاري عىل طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحراوي؛ كام أطلقت الرشكة أيضاً 
مرشوع «إعامر سكوير» والذي ميثل مدينة ضمن املدينة يف «أب تاون كايرو» 
وأكربها  العربية.  مرص  جمهورية  يف  املشاريع  هذه  جميع  وتقع   .2012 عام 
مرشوعا مرايس بقيمة استثامرية تصل اىل 22.5 مليار جنيه وعىل مساحة 6.5 
عىل  جنيه  مليار   13.5 استثامرية  بقيمة  كايرو  تاون  وأب  مربع،  مرت  ماليني 
اىل 17.5 مليار  بقيمة استثامرية تصل  مساحة 4.5 ماليني مرت مربع وميفيدا 

جنيه وعىل مساحة 3.8 ماليني مرت مربع وبوابة القاهرة تحت التخطيط.

م

 ن «أميلكيس» و«سفرية» و«طنجة»؛ وقدمت
 إعامر العقارية»، «طريق األحالم» الذي يضم

روسيا

فيتنام

ماليزيا أندونيسيا

املغرب
السعودية

سوريا
االردنقطر

العراق
باكستان

مرص
لبنان

تمضــي "إعمــار" فــي خططهــا الهادفة إلى 
التوســع فــي مختلف األســواق الدولية وفقاً 
للفــرص المتاحة والجــدوى االقتصادية حيث 
تمتلك هناك مشــاريع متنوعة ســواء للطبقة 
المتوســطة أو تلــك المشــاريع ذات الجودة 

العالية المخصصة لذوي الدخل المرتفع.
 ووفقاً لتصريحات رئيس مجلس ادارة الشركة 
محمــد العبار فــي المنتــدى اإلفريقي الذي 
استضافته دبي في العام الماضي، فإن الشركة 
تنظر إلى العديد من األسواق اإلفريقية حيث 
تتوفر فيهــا مقومات عالية لالســتثمار ومنها 
وفــرة الميــاه والمواد المعدنيــة والمطلوب 

فقط توفــر القوانين واألنظمة والتشــريعات 
التي تســهل األعمــال وتجذب االســتثمارات 
الخارجيــة علــى اختــالف انواعهــا.    ورغم 
التحديات التي تواجه أعمال الشركة في بعض 
األســواق مثــل البيروقراطية اال ان الشــركة 
لن تتوقــف عن البحث عن فرص االســتثمار 
فهــي تمضي قدمــاً لتجــاوز كل ذلك رغم ان 
الشــركة تشــعر دوما بالراحة لالســتثمار في 
دبي نظرا لما تملكه المدينة من رؤية واضحة 
ومرونــة في تأســيس األعمال. وقــال العبار: 
ان التحديــات تتواجد دوما مع األعمال وكان 
لدينا مثًال مشاكل مع احد الشركاء في مصر ثم 

اخترنا الخروج من هذه األعمال اال اننا واصلنا 
النمو في السوق المصري ونمت أعمالنا هناك 
خــالل العامين الماضيين بنســبة ٤٠ ٪ مؤكدا 
ان مشــاريع الشركة موجودة في عدة أسواق 

إفريقية مثل اوغندا ونيجيريا وغيرها.
اختيــار  فــي  تعتمــد  اعمــار  ان  وأضــاف: 
استثماراتها ومشاريعها على عوامل عدة ومنها 
وجود المساحات الكبيرة والتعاون الحكومي 
الحكومــات اإلفريقية إلى  واالســتقرار داعياً 
تسريع العمل باإلصالحات وخاصة فيما يتعلق 
بالقطاع العقاري ذلك ان معظم دول القارة ال 

يوجد فيها قوانين للرهن العقاري.
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تطور إعامر مرشوع «بيت مسك» السكني 
اللبنانية.  الطبيعة  أحضان  يف  الساحر 
استقدمت رشكة «إعامر» إىل لبنان من خالل 
عاملية  كفاءات  مسك»  «بيت  مرشوع 
نوعه  من  فريداً  مرشوعاً  ليكون  املستوى 
املشاريع  عامل  يف  جديداً  منوذجاً  ويقدم 
السكنية. حققت «إعامر» حضوراً متميزاً لها 
مسك»  «بيت  مرشوع  بوابة  من  لبنان  يف 
الذي ميتد عىل مساحة 655 ألف قدم مربع 
يف أعايل جبال لبنان، ويتمحور مفهومه حول 
تطوير مجتمع شاسع يشتمل عىل مساحات 

للبيع بالتجزئة وساحات عامة.

ألعاب  و«قرية  آباد؛  حيدر  يف  العاملي  والرتفيهي  السكني  بولدر»  «تالل  مرشوع  تطوير  عىل  «إعامر»  تعمل 
الكومنويلث» يف دلهي؛ و«موهايل هيلز» يف البنجاب و«ذا بامل سربنغز» و«ذا بامل دريف» يف جورجوان يف الهند. 
رشكة إعامر إم.جي.إف وهي مرشوع مشرتك مملوك لكل من إعامر اإلماراتية للتشييد وإم.جي.إف ديفلومبنتس 
الهندية عىل ترصيح لتصبح أول رشكة تحصل عىل ترخيص إلقامة مرشوع يف منطقة ممر دلهي مومباي الصناعي 
دي.إم.آي.يس. وحصلت «إعامر إم.جي.إف» عىل كل الرتاخيص املطلوبة من السلطات املحلية إلقامة مرشوع 
«إندور جرينز» وهو مرشوع سكني يقام عىل مساحة 200 فدان من املساحات الخرضاء يف منطقة إندور بوالية 

مادهيا براديش. 

أصبحت «إعامر» من رواد تطوير املجمعات السكنية املتكاملة يف باكستان من خالل مرشوع «كانيون 
فيوز» يف إسالم آباد و«كريسنت بيه» يف كراتيش. ويقدم املرشوعان مفهوماً جديداً للمجمعات السكنية 
املتكاملة التي تدمج املرافق السكنية مع املدارس، والرعاية الصحية، ومراكز التسوق والفنادق واملطاعم 

والرتفيه، لتحقيق منط حياة ذات مستوى عاملي للبالد. 

تتواجد إعامر يف تركيا عرب «إعامر تركيا» ولديها 
مشاريع نوعية أبرزها مرشوعها الرئييس «إعامر 

سكوير» الكائن يف مدينة اسطنبول، ويعترب مجّمع 
«العنوان رزيدنس إعامر سكوير اسطنبول» السكني 

ثاين مشاريع «إعامر تركيا» الكربى يف تركيا، وميتد عىل 
مساحة 66 ألف مرت مربع يف مقاطعة جامليكا. ومن 

املقرر أن يضم مرشوع «إعامر سكوير» عموماً ما يزيد 
عىل ألف وحدة سكنية، باإلضافة إىل فندق «العنوان» 

من فئة الخمس نجوم والذي سيضم 180 غرفًة، ومركزا 
للتسوق، وبذلك يكون واحداً من أضخم املشاريع 

العقارية املتكاملة يف تركيا. 

امر مرشوع «بيت مسك» السكني 
اللبنانية.  الطبيعة  أحضان  يف 
 رشكة «إعامر» إىل لبنان من خالل 
عاملية  كفاءات  مسك»  «بيت 

ن اً ف اً رش ن ك ًل

عامر يف ترككيا عرب «إعامر تركيا» ولديها 
نوعية أبرزهها مرشوعها الرئييس «إعامر 

مجّمع ويعترب اسطنبول، ممدينة يف ععالكائن ّ

تأسيس  خالل  من  الشاملية  أمريكا  يف  وجودها  إعامر  وسعت 
وأطلقت   .2007 عام  فانكوفر  يف  ومقرها  كندا،  إعامر  رشكة 
الرشكة مرشوع ويليس كريك ويشتمل املرشوع عىل مجموعة 
متنوعة من الفلل ومركز اجتامعي، ومساحات خرضاء شاسعة، 
ومسارات للميش بالقرب من أشهر مناطق التزلج الشتوية عىل 
مستوى العامل. ويتميز مرشوع ويلز كريك مبوقعه بالقرب من 
يف  سريي  ساوث  منطقة  يف  للغولف  كريك  مورجان  ملعب 
تاون  منازل  ويحتضن  الكندية،  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة 
مبرافق  تجهيزها  تم  نوم،  غرف  أربع  أو  ثالث  تضم  هومز 
متكاملة. ويتميز مرشوع ويلز كريك بأناقة تصميامته وبكونه 
للبيئة، إضافة إىل موقعه الفريد يف أحد أفخم مناطق  صديقاً 

مقاطعة بريتيش كولومبيا.

قررت «ماجد الفطيم»، كربى رشكات التسوق والتجزئة واملنشآت الرتفيهية 
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ضخ استثامرات للسوق املرصية بقيمة 18 
مليار جنيه عىل مدار خطة مدتها خمس سنوات قيد التنفيذ. وتتضمن خطة 
الرشكة االستثامرية: إقامة عدد من املشاريع الجديدة، باإلضافة للتوسع يف 
ألف   144 خلق  يف  الخطة  تلك  تساهم  أن  املتوقع  ومن  القامئة.  املشاريع 

فرصة عمل مبارشة وغري مبارشة يف السوق املحيل. 
وتتضمن خطة ماجد الفطيم استثامر 4.9 مليارات جنيه مرصي يف مرشوعها 
العمالق «مول مرص»، الذي يقع عىل طريق الواحات مبدينة السادس من 
أكتوبر. فضال عن مشاريع أخرى يجري مناقشتها. وكانت ماجد الفطيم قد 
أعلنت أخرياً عن االنتهاء من املرحلة الجديدة يف سيتي سنرت اإلسكندرية عىل 
مرصي،  جنيه  مليون   70 استثامرات  وبإجاميل  مربع  مرت   12.000 مساحة 

ووفرت تلك التوسعات 500 فرصة عمل جديدة.

فطيم»، كربى رشكات التسوق والتجزئزئة واملنشآت الرتفيهية 
8ط وشامل إفريقيا، ضخ استثامرات للسسوق املرصية بقيمة 18

مدار خطة مدتها خمس سنوات قيد اللتنفيذ. وتتضمن خطة 

تنفذ ليمتلس مرشوع هالونغ ستار يف فيتنام وبارش مكتب االستشارات الهندسية أعامل التخطيط 
للمرشوع، ومن املتوقع انجازها خالل الفرتة الربع االول من العام الجاري 2015 عىل أن تبدأ األعامل 
يف الربع الثاين من العام ذاته. يقع مرشوع هالونج ستار يف مدينة كوانج نينه الفيتنامية، ويتكون من 

وحدات سكنية ومرافق البنية التحتية ومنشآت فندقية. كام تطور ليمتلس مرشوع زاغورودين 
كوارتال القائم بالقرب من مدينة موسكو، وتشمل املرحلة األوىل من مرشوع زاغورودين كوارتال، 

التي تغطي 14 هكتاراً والتي يفرتض امتامها يف العام 2015 عىل 14 برجاً سكنياً مكونة من 728 شقة 
و46 فيال صغرية ومرافق تجزئة وحديقة مبساحة 8000 مرت مربع. ويجري العمل حالياً عىل بناء سبعة 
أبنية سكنية وجميع الفلل الصغرية وأعامل البنية التحتية عىل يد 300 عامل يعملون يف املوقع. ومن 

املقرر البدء بأعامل تنسيق الحدائق هذا العام.

تطور «داماك العقارية» مشاريع يف السعودية، وتعمل أيضاً عىل 
تطوير مشاريع يف قطر ولبنان واألردن. وقد نجحت يف تسليم 

مرشوع برج «الجوهرة» يف مدينة جّدة السعودية وتستعد لتسليم 
برجني يف نهاية العام الحايل يف العاصمة الرياض.

تطور رشكة تسويق للتطوير العقاري وهي رشكة إماراتية مرشوع مدينة مراكش الطبية مفهوماً جديداً بالكامل للتطوير العقاري يف 
املغرب، حيث يتألف املرشوع من مستشفى خاص ومركز للياقة البدنية وفندق بوتيك مؤلف من 56 غرفة وقرية من الشقق السكنية 
الخاصة تحتوي كل واحدة منها عىل بركة سباحة وتتصل جميعها ببحرية جميلة وحدائق خاصة. كام تطور الرشكة فيالت يف باهانغ، 
وهافن ليكسابد ريزدنسز يف ماليزيا وهناك خطط لتنفيذ مرشوع مشرتك لبناء مجمع جديد متعدد االستخدامات لألغراض السكنية 

والتجارية والفندقية ميتد عىل مساحة 26 هكتاراً يف إندونيسيا.

يبلغ عدد املشاريع متعددة 
االستخدامات التي نفذتها أو تواصل 
تنفيذها الرشكات اإلماراتية يف دول 

العامل 31 مرشوعاً.

 31
تبلغ القيمة اإلجاملية التقريبية 

للمشاريع التي نفذتها أو تواصل 
تنفيذها الرشكات اإلماراتية يف دول 

العامل نحو 60 مليار درهم.

60 
رشكة إعامر لوحدها نفذت أو 

تواصل تنفيذ مشاريع يف دول العامل 
تبلغ القيمة االستثامرية التقريبية 

لها نحو 46 مليار درهم. 

46
عدد مشاريع إعامر العقارية يف 
دول العامل يصل إىل 21 مرشوعا 

متثل الحصة األكرب من إجاميل عدد 
املشاريع. 

21
تتنوع استخدامات املشاريع بني 

السكني والتجاري والفندقي إال أن 
نسبة املشاريع متعددة 

االستخدامات تصل إىل 66 %.

66 

امريكا 
الشاملية

%

للفنــادق والمنتجعات  تركز شــركة إعمار 
المملوكــة بالكامل إلعمــار العقارية وهي 
علــى أعتــاب عشــر ســنوات مــن تاريخ 
تأسيســها، على تطويــر وإدارة محفظة من 
الفنــادق فائقة الفخامة في المدن العالمية 

الرئيسية من بينها دبي. 
ومــع بداية العام الجاري اشــارت إلى انها 
طرحــت بالتعــاون مع «مــراس القابضة»، 
مشــروع العالمة الفندقية الجديدة «فنادق 
روف» فــي دبي والتي ستشــهد افتتاح ١٠ 
فنــادق تحت مظلتها بحلــول ٢٠٢٠، ضمن 

أهم المواقع في «إمارة دبي». 

وقالت «إعمــار» إنها حققــت تقدماً كبيراً 
في مشــروعها األول من هذه الفنادق وهو 
«روف زعبيل» الذي ســيتبعه في السنوات 
القادمــة افتتاح ٥ مشــاريع أخــرى في كل 
من الوصل، وميناء سعيد، والجافلية، وعود 

ميثاء، ومرسى دبي. 
وتنتمــي هذه الفنــادق إلى فئــة الفنادق 
المتوسطة، وتبلغ مســاحة الغرفة الواحدة 
فيها ٢٦ متراً مربعاً، وفق بيان صدر اليوم. 

وقالت «إعمار للضيافة» إن «فنادق روف» 
تواكب تطلعات دبي باســتقطاب ٢٠ مليون 
زائر بحلول ٢٠٢٠، تزامنا مع عقد المعرض 

العالمي «إكسبو ٢٠٢٠» أيضاً. 
وأنشــئت الشــركة في عام ٢٠٠٥ وتمتلك 
وتدير وتطور حزمة متنوعة من المشــاريع 
الفندقيــة والمنتجعــات واألندية الترفيهية 

الراقية. 
 وتعد شــركة «مراس القابضة» إحدى أهم 
الشــركات التي تعنــى بالتطويــر العقاري 

والترفيه والتجزئة وإدارة األصول.
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تعتبر منشــآت جميــرا ومرافقهــا من أفخم 
المنشآت السياحية في العالم، وأكثرها إبداعاً 
مع حصولها على العديد من الجوائز العالمية 
فــي مجال الســياحة والســفر. وكان الهدف 
وراء تأســيس المجموعة في عــام ١٩٩٧ أن 
تصبح العالمة الرائدة فــي عالم الضيافة من 
الفنــادق والمنتجعات  خالل تشــغيلها أفخر 
فــي العالــم. واليوم تفخــر جميــرا بحقيبة 
أعمالها التي تضم أفخم الفنادق والمنتجعات 

العالمية.
وتدير المجموعة جميرا حالياً ٢٢ فندقاً في 
أكثر من ١١ وجهة عالمية، وتنوي المجموعة 
أن تضيــف ٢٠ فندقــاً جديداً إلــى محفظتها 
بحلول نهاية العام ٢٠١٧، ليصل إجمالي عدد 
الفنادق التــي تديرها المجموعــة اإلماراتية 
فــي العالــم إلــى ٤٣ فندقاً تتــوزع على ١٨ 
بلــداً كالتالي: ١٣ فندقاً في اإلمارات (فندقان 
قيــد اإلنشــاء)، ٨ فنادق في الصيــن (٧ قيد 
اإلنشــاء)، ٣ فنادق في العاصمــة البريطانية 
لندن، وفندقــان في المالديف وتركيا (فندق 
قيــد اإلنشــاء)، وفندقــاً في كل مــن ألمانيا 
وأذربيجــان،  وإســبانيا  والكويــت  وتركيــا 
وإيطاليــا. بينما تدخــل المجموعة ألول مرة 
في أســواق المغرب وسلطنة عمان من خالل 
فندقين قيد اإلنشــاء فــي كل منهما، وفندقاً 
فــي كل مــن األردن ومصــر وموريشــيوس، 
والهند وإندونيسيا وروسيا. وبهذه التوسعات 
ســتنمو إيرادات المجموعة من فنادقها بنحو 
الضعف فــي الفترة المقبلــة. ولهذا الغرض 
اعتمــدت حكومــة دبــي في شــهر مايو من 
العام الماضي، مشــاريع توســعية للمجموعة 
فــي ١١ دولة بقيمة ٨ مليارات درهم بهدف 
إضافــة أكثر من ٤٣٠٠ غرفة فندقية لمحفظة 
المجموعة خالل الســنوات الثــالث المقبلة. 
وتخطط مجموعة جميرا من هذه المشــاريع 
إلى تنمية إيراداتها للضعف خالل الســنوات 
القليلــة المقبلــة وتوســيع محفظــة إدارتها 
للفنــادق لتصل إلى أكثر مــن ٤٠ فندقاً و١٠ 
آالف غرفــة فندقية حتى العام ٢٠١٧، إضافة 
إلى االنتهاء من المرحلة الرابعة من توسعات 
مدينــة جميرا في دبي مع بداية العام ٢٠١٦، 
والتــي تقع مقابل فندق برج العرب بمنطقة 
جميرا بدبي. ويشــمل المشروع أربعة أجزاء 
رئيسية، هي فندق ضخم من فئة خمس نجوم 
ومجمــع للمطاعــم، إضافة لممشــى مفتوح 
ومركز تجــاري لمحال التجزئة، كما ســتقوم 
المجموعة بأكبر توسع خارجي في جمهورية 
الصين الشعبية، حيث تنوي الحضور في أكبر 

خمس مدن صينية خالل الفترة المقبلة.

وعن هــذه الخطط التوســعية قــال جيرالد 
لوليس، الرئيس التنفيــذي لمجموعة جميرا: 
إن المجموعة تملك حالياً ١٢ فندقاً مستقبلياً 
تضم فنادق قيد اإلنشــاء وفنــادق تم توقيع 
عقودهــا بالفعــل منها ٥ فنادق فــي الصين 
فــي كل مــن جوانجــو وهانغجــو وســانيا 
ومــاكاو وقينداهــاو، والتي تعتبــر من أكبر 
المــدن في الصيــن، إضافة إلــى منتجع في 
بالي في إندونيســيا وفنــدق في مومباي في 
الهند وفندق في مســقط العمانية وآخر في 
مدينة ســان بيتسبرغ الروســية، وفندق في 
عمان باألردن، مضيفــاً أن المجموعة تدرس 
أيضاً التوسع في األســواق اإلفريقية وأميركا 

الالتينية.
وأضاف: «تلقينــا عروضاً قوية من أوروبا، 
ونحــن اليــوم نتطلــع إلــى دخول الســوق 
الفرنســية التــي تعتبــر الوجهــة الســياحية 
الرئيســية الوحيدة التي ال نملك فيها فندقاً»، 
وأشــار أيضاً إلى أن أبوظبــي ورأس الخيمة 

تعتبر أهدافاً توســعية مميــزة لما تمثله من 
نســب نمو قويــة. وقــال: «التوســعات في 
مجموعــة جميــرا تتــم بعد دراســات وافية 
لألســواق التــي تمثل بعــداً اســتراتيجياً لنا 
وتتميز بالنمو المستقر والواعد. والمجموعة 
لديهــا العديد من الفرص في مجموعة كبيرة 
من األســواق حول العالم. ولكن نلتزم دائماً 
اختيار أفضل الفرص بما يتناسب مع خططنا، 
وبمــا يكمل أيضاً حضــور شــركاتنا الوطنية 
األخــرى في هذه األســواق الجديدة، ويعزز 
وجودهــا ويدعــم فرصهــا االســتثمارية في 

القطاعات االقتصادية األخرى.

وتتطلع جميــرا من خالل خطتها التوســعية 
إلــى تعزيز مكانتها العالمية وضم المزيد من 
الفنــادق والمنتجعات الســياحية إلى حقيبة 
أعمالهــا. وقد ســبق للمجموعــة أن أعلنت 
عــن منشــآت جديدة قيــد اإلنشــاء في كل 
مــن اإلمــارات، واألردن، وقطــر، والكويت، 
ومصــر، والمغرب، والهند، وتايالند، والصين، 
وأذربيجــان، وأندونيســيا وجــزر الكاريبي. 
وتتضمــن المشــاريع المســتقبلية الفنــادق 

التالية:
  مدينة جميرا المرحلة الرابعة، دبي

 جميرا سرايا العقبة، األردن
 جميرا جزيرة السعديات، أبوظبي

 منتجــع جميرا مراكش للغولــف والبولو، 
المغرب (مشروعان)

 منتجع جميرا جمشة باي، مصر
 جميرا ســرايا بندر الجصة، ســلطنة عمان 

(مشروعان)
 جميرا موريشيوس

 منتجع جميرا كليرووتر باي، سانيا، الصين
 جميــرا غوانجــو، الصيــن (فندق وشــقق 

دمة)  فندقية مخَّ
 جميرا هانجو، الصين

 جميرا نانجينج، الصين
 جميرا هايكاو، الصين
 جميرا ووهان، الصين

 منتجع جميرا ثاوساند آيالند ليك، كياندو، 
الصين

 جميرا مومباي، الهند
 جميرا بالي، إندونيسيا

 جميرا سانت بطرسبرج، روسيا
 جميرا بودروم باالس، تركيا

أما عن التوســعات في إمــارة دبي، فقد أكد 
الرئيس التنفيذي للمجموعة أن عدد الفنادق 
التــي ســتديرها المجموعة فــي دبي بحلول 
العام ٢٠٢٠ ســيبلغ ٢٠ فندقــاً، هي كالتالي: 
٩ فنــادق حالياً، إضافــة إلى فندق ضخم قيد 
اإلنشــاء يضــم ٤٣٠ غرفة للنــزالء ويقع في 
منطقة جميرا ٤ مقابل فندق العرب، على أن 
تفتتح المجموعة ١٠ فنادق أخرى في الفترة 
القادمة إلى غاية ٢٠٢٠. وعليه ســيصل عدد 
الغــرف الفندقية التي ســتديرها المجموعة 
بحلول العام ٢٠٢٠ إلى ما يفوق ٧٢٠٠ غرفة 

مقابــل ٣٢٠٤ غرف تديرها في اإلمارة خالل 
الوقت الحالي.

وأكــد أن المجموعــة تخطــط إلطالق عالمة 
الفنــادق  قطــاع  تغطــي  جديــدة  فندقيــة 
االقتصادية، وأشــار إلــى أن العالمة الجديدة 
ســتحتفظ بنفس ثقافة الجميــرا التي لطالما 
اشتهرت بالفخامة والجودة التي وصفها بأنها 
األفضل بالعالم، وأشــار إلى أن الجميرا كانت 
تدرس إطالق هذه العالمة من مدة «لكننا كنا 

ننتظر الوقت المناسب».
وأشــار إلى أن المجموعة تدرس أيضاً أن 
يكون نصف الفنادق الجديدة التي ســتضيفها 
في دبي من فئة الفنادق االقتصادية لما يمثله 

هذا القطاع من فرص نمو قوية، خصوصاً بعد 
قرار حكومة دبي إعفاء الفنادق الجديدة من 
فئتي ٣ و٤ نجوم التي ســتطلق في الفترة ما 
بين ٢٠١٤ و٢٠١٧ من رســوم البلدية البالغة 
١٠٪. والــذي أكــد أن لــه األثــر الكبيــر في 
تسريع أعمال بناء الفنادق من أجل االستفادة 
من قــرار اإلعفــاء، خصوصاً فــي ظل حاجة 
الســوق إلى هذا النوع من الفنادق. وأكد أن 
مدينــة دبــي بحاجة في الفتــرة المقبلة إلى 
التركيز على الفنــادق من الفئات االقتصادية 
بشكل أكبر، وذلك الستقطاب مختلف شرائح 
السياح والزوار، خصوصاً وأن دبي تملك بنية 
فندقيــة فاخرة (٥ نجوم) قويــة وكافية، مع 
المخططات المســتقبلية، مشيراً إلى أن قرار 

اإلعفاء يصب في هذا السياق.

مركز ديب للسلع املتعددةمركز ديب للسلع املتعددة

إعداد: عبدالرحيم الطويل - غرافيك : أحمد عباس
تدير مجموعة جمريا يف الوقت الراهن 22 فندقاً يف أكرث من 11 وجهة عاملية، وتنوي املجموعة أن تضيف 20 فندقاً جديداً إىل محفظتها 

بحلول نهاية العام 2017، ليصل إجاميل عدد الفنادق التي تديرها املجموعة اإلماراتية إىل 43 فندقاً يف 18 بلداً تتوزع عىل 25 مدينة 
حول العامل، ويصل بذلك إجاميل الغرف التي ستديرها املجموعة بعد عامني إىل أكرث من 10 آالف غرفة.
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فنادق حالية
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% 85
حققت فنادق جمريا يف كل أنحاء 

العامل معدالت إشغال قوية 
تراوحت ما بني 80 إىل 85 % 

خالل العام املايض 2014 ، كام 
تتوقع إدارة املجموعة أن تواصل 

املعدالت مستوياتها العالية بنهاية 
العام الحايل 2015

املالديف
2



تعتبــر األحــواض الجافة العالميــة الذراع 
الصناعــي البحــري لـــ «دبــي العالميــة»، 
البحريــة  للخدمــات  الدولــي  والمــزّود 
والمالحية لقطاعات الشحن والنفط والغاز 
والطاقــة، واحدة من أكثر أحواض الســفن 
العاملــة إنتاجية بفضل تمركزها في إحدى 
أســرع المدن نمواً في العالم وأكثر الطرق 
التجاريــة ازدحاماً، إلى جانــب كونها أكبر 

منشأة من نوعها في الشرق األوسط. 
وتتواجد الشــركة في اكثر مــن ٢٢ بلداً 
من خالل القطاعين الرئيسين ألعمالها، فمن 
حيث المشاريع المتعلقة بالمنصات البحرية 
اإلماراتية في  الشــركة  تتواجد  البتروليــة، 
كل مــن أميركا وروســيا وألمانيا والمملكة 
المتحدة وأســتراليا وإيطاليــا واليونان، أما 
من حيث إصالح الســفن وبنائهــا فتتواجد 
فــي أكثر مــن ١٨ بلداً كما هــو موضح في 
الخريطة. كما تملك الشــركة وكالء لها في 
شــتى أنحــاء العالم، يتوزعــون على بلدان 
الدانمــارك وهولنــدا والســويد والنرويج 
واليونــان  وألمانيــا  المتحــدة  والمملكــة 
وقبرص وإيطاليا في أوروبا، بينما في القارة 
األميركيــة تملك وكالء في كل من الواليات 
المتحــدة والبرازيل، أما في آســيا فيتوزع 
وكالء الشــركة على كل مــن اليابان وكوريا 
وهونــغ كونــع والصيــن وماليزيــا والهند 

وإيران.

 وتعمل الشــركة ســنوياً علــى صيانة عدد 
كبير من أضخــم الجرافات ومنصات الحفر 
والتنقيب البحريــة، حيث تمتلك األحواض 
الجافــة العالميــة إمكانيات خاصــة لصيانة 
ناقالت الغاز الطبيعي المسال. كما أن الورش 
الموجودة فــي األحواض الجافــة العالمية 
مجهــزة بمعــدات وأجهزة حديثــة  قادرة 
على العمل وفقاً لمعاييــر دقيقة وصارمة. 
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً أن أحواض 
الســفن التابعــة لها فــي دبي تقــوم حالياً 
بتقديم خدمات الصيانة واإلصالح والتجديد 
لنحو تســع منصات حفــر بترول بحرية في 
وقــت واحد. وقد حققت إيــرادات إصالح 
الســفن ومنصات الحفر خــالل العام ٢٠١٤ 
نمواً بلغت نســبته ٩٪، مقارنة بعام ٢٠١٣، 
وهو ما فاق توقعات األرباح الُمســتهدفة، 
ومــع حلول عام ٢٠١٥ فــإن توفير خدمات 
اإلصــالح والصيانــة لنحو ٩ منصــات حفر 
بحرية فــي وقت واحد ومــن مناطق عدة 
من العالم، وانتظار وصول ٤ منصات بحرية 
أخــرى في القريــب العاجل ُيشــكل بداية 
رائعة وُمبشــرة للعام الجديــد. وُيذكر في 
هذا الســياق، أن مجموعة األحواض الجافة 
العالمية وحسب نظرتها المستقبلية «تحّول 
األعمال من خالل االبتكار المستمر» وسعت 
من عملياتها وقامت بتأســيس قســٍم خاص 
بمنصــات الحفــر البحرية لتدعيــم تميزها 
ويرتكــز اهتمــام هــذه اإلدارة على تنفيذ 
مشروعات متخصصة تتعلق بمنصات الحفر 
البحرية بشــكٍل يلبي احتياجات ومتطلبات 
العمــالء، ويعكس تزايد عدد منصات الحفر 
البحرية التي تستقبلها على مستوى الجودة 

في الخدمــات وإدارة المشــاريع التي يتم 
تقديمها لهذه الشريحة المهمة من األنشطة 

واألعمال البحرية والمالحية. 

كما أعلنت شــركة «كيو غروب» في شهر 
مايو من العام الماضي عن توقيعها اتفاقية 

مــع األحــواض الجافــة العالميــة لتوفير 
مجموعة كاملة من حلول إدارة العمليات 
والخدمات البحرية المســاهمة في تطوير 
جزيــرة بريطانيا العظمــى الواقعة ضمن 
مشــروع جــزر العالــم بدبي. وســتقوم 
األحــواض الجافــة العالميــة، والتي تقدم 
والتشغيلية  التكنولوجية  الخدمات  أحدث 

لتطويــر منتجع مــن فئة الخمــس نجوم 
ووجهة سكنية متميزة في جزيرة بريطانيا 
العظمى، ببناء ووضع أسس حلول المرافق 
البحرية، بما فيها البنية التحتية األساسية.

منصات حفرية
وقد ســّلمت شــعبة المنصات الحفرية 
في األحــواض الجافة العالمية خالل العام 

الماضــي بنجــاح العديــد من المشــاريع 
وتعمــل علــى تنفيــذ خطة عمــل لتكون 
هي الوجهة لمناطــق الخدمات المتكاملة 
البحريــة  الهندســة  متطلبــات  لجميــع 
والحلول الهندســية. وفــازت  المجموعة  
فــي شــهر أكتوبــر الماضي بعقــد إصالح 
منصة الحفــر البحرية  «هاي آيالند _ آي 

.في» المملوكة لشــركة «شلف دريلينج» 
أحــد أبرز الشــركاء العالمييــن في مجال 
الحفــر والتنقيب عــن النفط فــي المياه 
الضحلة، وهــي تمتلك أســطول حفارات 
بحرية يتألف مــن ٤٠ منصة حفر بحرية، 
وتعمــل وحــدات هــذا األســطول فــي 
مختلــف أنحــاء العالم.  وتمتلك شــركة 
األحــواض الجافــة العالمية ســجًال حافًال 
بالمشــروعات الناجحة مع شــركة «شلف 
دريلينج» حيــث قامت بتزويد ٦ وحدات 
من حفارتها البحرية بنطاق واسع ومتنوع 
مــن الخدمات والعمليــات، وقد تراوحت 
هــذه األعمال بيــن تطبيــق المواصفات 
والمقاييــس الصــادرة من شــركة أرامكو 
الســعودية، ووصــوًال إلى إجــراء أعمال 

تطوير وتحديث رئيسية.

كمــا وقعت األحواض الجافة العالمية  في 
نفس الشــهر (أكتوبر) اتفاقية مع تحالف 
يضم « بتروفاك » و»ســيمنس« و»تينت«، 
لبنــاء منصة بحريــة عمالقة تحمل اســم 
« بورويــن ٣» أللمانيــا وتقــع علــى بعد 
١٠٠ كيلومتــر قبالة الســاحل األلماني في 
بحــر الشــمال ، وذلك الســتالم وتحويل 
ونقل تيار الجهد العالي المستمر، و سوف 
يجــري تجهيزها بأحدث مــا توصلت إليه 
تكنولوجيات الكهرباء المتقدمة والكابالت 
ونقل الطاقــة الكهربائية عن طريق التيار 
المســتمر، والذي سيعرف باسم « بوروين 
جاما » بعد االنتهاء من تشييدها ،وستسهم 
المنصــة الكهربائية، في توفير مصدر مهم 
للطاقــة البحرية المتجددة من الرياح، من 
شأنه أن يلبي الطلب المتزايد على موارد 

الطاقة.

وقــد نجحــت مجموعة األحــواض الجافة 
العالميــة، في الفوز بعقــد تقوم بموجبه 
بتصنيــع وتجهيز وتحميــل منصة المحطة 
الكهربائيــة « بوروين ٣ » والتي ســتنقل 
الطاقــة الكهربائيــة المتولــدة من مزارع 
الريــاح البحريــة إلى األراضــي األلمانية. 
والًمقرر أن تدخل المحطة حيز التشــغيل 
الفعلــي في العــام ٢٠١٩، وســيتم وضع 
المنصــة في بحر الشــمال على عمق يبلغ 
تقريبــاً ٤٠ متــراً .أما في أغســطس فقد 
أعلنت الشــركة االنتهــاء بنجاح من إنجاز 
منصتين برجّيتين، ضمن مشروع بناء أكبر 
ُمنشــأة عائمة للغاز الطبيعي الُمسال في 
العالم، وهي تتبع شــركة «شل» العالمية، 
التي تقوم بتدشين هذه المنشأة الٌمبتكرة، 
ضمن مشــروع «بريلود» الستخراج الغاز 
الطبيعي قبالة الشــواطئ األسترالية. األمر 
الذي ســوف يتيــح إمــدادات جديدة من 
موارد الطاقــة البحرية، التي ُتعد ضرورية 
لتلبية الطلب الُمتزايــد. ومع االنتهاء من 
إنجــاز المنصات البرجية الســت، ســيتم 
تجميعهــا مع بعضهــا البعض فــي كوريا 
الجنوبيــة، ثــم نقلها إلى أســتراليا، حيث 
ستشــكل هذه المنصــات ُمجتمعًة أضخم 
منصة برجية عائمة في العالم والتي يزيد 

وزنها على ١١,٠٠٠ طن.

قال خميس جمعة بوعميم، رئيس األحواض 
العالمية أن:  العالميــة والمالحــة  الجافــة 
٤٠ ٪ من اســتثمارات العــام الماضي كانت 
خــارج اإلمارات بينما بلغت نســبتها داخل 
الدولة ٦٠ ٪، موضحاً أن الشــركة تركز في 
أعمالها الخارجية على األســواق التي تملك 
نســب نمو عالية ونســب مخاطــر ضئيلة، 
ومنها أســواق شــرق آسيا وشــمال أوروبا 
وأميركا باإلضافة إلى وجود خطط للتوســع 
داخــل اإلمــارات وبلدان مجلــس التعاون 
الخليجي التي تتميز بخفض تكاليفها وقربها 

الجغرافي بالنسبة للشركة.

وأضاف أن حجم اســتثمارات الشركة خالل 
العام الماضي قد بلغ ٢٫٦ مليار درهم (٧٠٠ 
مليون دوالر) وذلك بنســبة نمو تقارب ٤٣ 
٪ مقارنة مع العام األسبق الذي سجلت فيه 
الشركة رقم ١٫٨ مليار درهم. مشيراً إلى أن 
أسباب هذا النمو القوي تعود باألساس إلى 
تنامي مكانة الشــركة على الصعيد العالمي 
مــا خول لهــا الحصول على ثقة الشــركات 
العالمية في االعتماد عليها لتنفيذ المشاريع 
الكبيــرة التي حصلت عليها الشــركة خالل 

.٢٠١٣
ولفت إلى أن كل حجم إنفاق الشركة على 

سالسل الشــراء للمشــاريع التي تم العمل 
عليهــا خــالل العام الماضي بلــغ ٢٫٢ مليار 
درهــم (٦٠٠ مليون دوالر) وهي مرشــحة 
للزيــادة بقوة خالل العــام الحالي خصوصاً 
فــي ظل المشــاريع الضخمة التــي وقعتها 
الشــركة، مشــيراً إلى أن هذه المشتريات 
تنعكــس بشــكل إيجابي ومباشــر على كل 
الشركات المحلية والوطنية المتخصصة في 
قطــاع الصناعات البحرية. وتجدر اإلشــارة 
إلــى أن أربــاح الشــركة في العــام ٢٠١٤ 
تجاوزت المتوقع بنسبة ٩ ٪ لتصل إلى ٤٤٠ 

مليون درهم.
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اعداد : عبدالرحيم الطويل - غرافيك : أحمد عباس
تجسد األداء املايل واالستثامري املميز لرشكة األحواض الجافة العاملية خالل العام املايض أيضاً عىل 
الشق التشغييل، حيث استطاعت الحصول عىل عقود ملشاريع عمالقة يف كل من روسيا والواليات 

املتحدة وأملانيا واململكة املتحدة وإيطاليا واليونان وأسرتاليا. كام استطاعت الرشكة إصالح وتجديد 
48 سفينة يف 18 دولة حول العامل، واحتلت اإلمارات النصيب األكرب منها بـ 13 سفينة متبوعة 

باليونان بـ 7 ثم الهند بـ 5 واليابان 4 سفن.

الواليات املتحدة
الصني

اليابان

اإلماراتالهند 

2

1

1

سنغافورة 2

4

513
السعودية

مرص

العراق

اليونان

قربص

اململكة املتحدةأملانيا

11

إندونيسيا
كينيا

1

الرنويج 1

1

1
سويرسا8

إيطاليا
2

3
هولندا

2
2

1
1

2

عدد املشاريعإصالح سفن ومنصات بحريةمشاريع منصات بحريةمشاريع إصالح سفن

8
أعلنت الرشكة يف شهر نوفمرب 
املايض عن رسو متزامن لثامين 
منصات حفر برتول بحرية يف 

أحواض السفن التابعة لها، وهو 
حدث غري مسبوق عىل مدى 

تاريخها وبدء عملياتها.
 

289
طلباً تلقتهم الرشكة خالل العام 

املايض فقط إلصالح وصيانة 
السفن سواًء من داخل الدولة أو 

من باقي دول العامل، وتستمر 
بذلك األحواض الجافة يف تعزيز 

مكانتها كأكرب رشكة وطنية يف 
هذا القطاع.

    17
طلباً استقبلتهم األحواض الجافة 
خالل العام املايض تتعلق بحفر 

منصات البرتول العمالقة توزعت 
عىل كل من اإلمارات وروسيا 

وأسرتاليا والواليات املتحدة.

440
مليون درهم أو ما يعادل 110 

ماليني دوالر أرباح الرشكة يف 
العام 2014 املتوقع بنسبة 9 %، 
وأكدت الرشكة نجاحها يف ضامن 

93 % من األعامل املستهدفة 
منذ بداية العام الحايل.

2.6
مليار درهم (700 مليون دوالر) 

حجم استثامرات الرشكة خالل 
العام املايض وذلك بنسبة منو 

تقارب 43 % مقارنة مع العام 
األسبق الذي سجلت فيه الرشكة 

رقم 1.8 مليار درهم.



قــال تجار مجوهــرات إن مزاولة أنشــطة 
تجــارة المجوهــرات في مدينــة الذهب، 
يحقق فوائد ومكاسب، تعزز قدرة الشركات 
علــى االنتقال بسالســة مــن «المحلية إلى 
العالميــة»، فهــي تعطي لتجارهــا معارف 
وخبــرات، يصعب اكتســابها فــي أي مكان 
على ســطح المعمورة، من خــالل التعامل 
مع أذواق مســتهلكين ينتمون إلى ما يزيد 
على مئتي جنسية، األمر الذي  جعل تجارها 
في موقع التفاعل المباشــر مع مســتهلكين 

عالميين.

 وضــع تجــار مجوهــرات فــي دبــي عناصر 
ومكونــات ما يمكــن وصفه مجــازاً بـ«وصفة 
النجــاح» في الحصول علــى موطئ قدم مؤثر 
في األســواق المؤثــرة لتجــارة المجوهرات 
والذهب. وســلط أميت دهمانــي على بعض 
عناصر هذه الوصفة لدى سؤاله عن المتطلبات 
الرئيســية المفتــرض توفيرهــا لترقية أعمال 
شــركة المجوهــرات إلــى العالميــة، بقوله: 
يتمثل المتطلب الرئيســي في توفير منتجات 
وتشكيالت راقية الجودة، ولن يكون باإلمكان 
التحدث عن العالمية دون توفير هذه النوعية 
مــن المنتجــات، كمــا أنه مــن المهــم توفير 

شــهادات معتمدة دولية لهذه المنتجات عند 
بيعها، حيث يميل المســتهلكون في األســواق 
الجديدة إلى شــراء المنتجات ذات العالمات 
التجارية الجديدة، بحســب البيئــات الثقافية 
التي يعيشــون في ظلها، ولكن العامل الحيوي 
والرئيســي هنا، يتمثل في تميــز وتفرد محل 
المجوهــرات لــدى الناظرين إليــه». وبدوره 
عرض كريم ميرشــانت عناصــر أخرى لوصفة 
النجاح، قائًال: يســتلزم التوســع في األســواق 
الخارجية، توافر الكثير من المتطلبات الُمتعين 
توفيرهــا قبل اإلقدام علــى خطوة فتح محال 

تجارية في األسواق الخارجية.
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انطلــق العديد من تجار الذهــب من محطة 
البدايــات األولى في ســوق الذهــب بإمارة 
دبي نحو فضــاء العالمية، لتصبح أســماؤهم 
فــي حد ذاتها عالمات تجاريــة ذائعة الصيت 
والسمعة في مختلف األســواق حول العالم، 
ويختــزن هؤالء التجار فــي عقولهم ذكريات 
عزيزة وغالية على قلوبهم، فمن هذا المكان، 
بدأ هؤالء التجار يتحسسون خطواتهم األولى 
في دخــول دهاليز هذه التجــارة بتعقيداتها 
المختلفــة والمتنوعــة، وكما كبرت أســواق 
الذهــب والمجوهرات في دبي، كبرت أعمال 
هــؤالء التجار، من خالل قيامهم بفتح محالت 
ومنافــذ تجارية لبيع منتجاتهم وتشــكيالتهم 
لشرائح متنوعة من المستهلكين حول العالم، 
وتألقــت أعمالهــم لتصبح أســماء محالتهم، 
بمثابــة عالمــات تجارية ذات صيــت عالمي 
واســع النطــاق، لتقــدم ملمحاً آخــر متميزاً 
لعالمية أســواق المجوهرات في دبي، بحيث 
أضحــوا من العالمات البارزة لهذه األســواق، 
وصار لكل واحــد منهم قصة ُتحكى فصًال من 

فصول تاريخ الذهب في إمارة دبي.
وحتــى اللحظة الراهنــة لم تتــوارى كلياً 
اســماء هــؤالء التجــار الذين كانــوا في يوم 
مــن األيام يتصدرون مشــهد تجــارة الذهب 
فــي دبي، وكانت حواراتهــم وحكاياتهم ملء 
السمع والبصر في سوق الذهب بدبي، ويبدو 
أنهم فّضلوا أن يســتجيبوا لدورة الحياة، بأن 
اتجــه البعض منهــم، نحو منح األبنــاء مزيداً 
مــن الســلطات فــي إدارة وتوجيــه األعمال 
مع احتفاظهم بوضعيتهم كمرجعية يســتلهم 

األبناء منها الرؤية والنصح واإلرشاد.
وهكــذا، تقــدم الجيل الثاني فــي عائالت 
شــهيرة في تجــارة المجوهــرات بدبي نحو 
المقدمــة ممســكا بزمام دفــة إدارة األعمال 
بعدما ارتضى الجيل األول «اآلباء المؤسسون 
» بــأن يتوارى إلى الخلف قليال إلعطاء األبناء 
دوراً رئيســياً في توجيه الدفة عمًال بالحكمة 
القائلة «أجيال تسلم أجياال»، ورغم أن القسم 
الغالــب منهم لــم يتجاوز العقــد الثالث، إال 
أنهــم مثلهم مثل آبائهــم مهمومون بالقضية 
الرئيســية التي تــؤرق األعمــال العائلية منذ 
القدم وهي كيفية الحفاظ على هذه األعمال 
من التبــدد واالندثــار مع تعاقب وتسلســل 
األجيال، وتظل خياراتهم محصورة بين اإلبقاء 
علــى هذه األعمال في إطارهــا العائلي دون 
تفريــط فــي ملكيتهم لها إلى من يســمونهم 
بـ «الغربــاء» أو فتح الباب وبدرجات متباينة 

لدخول شركاء جدد. 
وبات المشــهد مختلفا عمــا كان عليه منذ 
سنوات قليلة مضت، وصار مألوفا تردد أسماء 
جديدة في حوارات وأحاديث الســوق، ومن 
بيــن هؤالء، كريم ميرشــانت المدير اإلداري 
لشركة بيور جولد وهو نجل فيروز ميرشانت 
المؤســس والمالــك لهــذه الشــركة، وآميت 
التنفيذي والمديــر العام  دهمانــي الرئيــس 
لمجوهرات دهماني، ومحمد أبو الحاج رئيس 
شــركة «جولد أيه.إي» وغير ذلك من أســماء 
تنتســب إلى الجيل الثاني لعائالت عريقة في 

تجارة الذهب والمجوهرات في دبي.
وعلى هــذه األرضية، أتى طــارق المدقة 
المدير العام لشركة كالوتي للمجوهرات على 
شــرح مــا تتمتع به دبــي من مزايا تكســب 
متفــرداً ومتميزاً،  التجارية وضعــاً  عالماتهــا 
بقولــه: «ترتكز تجارة الذهــب في دبي على 
قاعــدة مرنة وقوية وصلبة مــن التجار الذين 
يمتلكــون قدرات وإمكانــات تؤهلهم للعمل 
فــي مختلف األســواق على الصعــد المحلية 
واإلقليميــة والعالمية، ويعمــل تجار الذهب 

بالجملــة مع تجــار التجزئة في دبــي وتجار 
التجزئة والجملــة خارج دبي، وهو ما ينطبق 
على شــركة كالوتي للمجوهــرات التي تعمل 
مــع تجــار الذهب فــي داخل وخــارج دبي، 
فيما يعمل تجار الذهب بأسلوب التجزئة مع 

المستهلكين».
وأضاف قائًال: «تحقق أســواق الذهب في 
دبي نجاحاً منقطع النظير في ســحب البساط 
من تحت أقدام منافســيها العالميين بشــكل 
هــادئ وتدريجي، فهــي تعمل علــى الدوام 
وعلى مدار الوقت دون توقف، وذلك بخالف 
األســواق األخرى في العالم، وهو ما يناسب 
تجــار الذهب الذين ال يتوقفــون عن مزاولة 
أعمالهــم وأنشــطتهم مهمــا تكــن الظروف 

واألسباب».

تقدم شــركة داماس نموذجاً للشــركات التي 
تألقــت عالمياً انطالقا من دبي، وتعود قصتها 
مــع تجــارة المجوهرات إلى ســنوات القرن 
الماضــي، وعلى وجه التحديد في عام ١٩٠٧، 
وعلــى مدى ما يقرب من ربــع قرن تطورت 
دامــاس مــن مجرد متجــر صغير في ســوق 
الذهــب فــي دبــي إلى شــبكة واســعة من 
المحــالت، تتوزع على عدد كبيــر من الدول 
بمــا في ذلــك مختلف دول الخليــج وايطاليا 
والمالديــف وليبيا والهند. وقد أســس محمد 

طاهر عبدالله الشــركة في عــام ١٩٤٥، وقد 
انضــم جيل المطورين وهمــا توفيق عبدالله 
وتوحيد عبدالله إلى الشــركة في عام ١٩٨٠. 
ثم تحولت الشــركة إلى شركة مساهمة عامة 
بطرح أســهمها للتداول في بورصة ناســداك 
دبي، تال ذلك االســتحواذ عليهــا كلياً من قبل 

مجموعة «المناعي». 
وقبل انضمامهما إلى الشــركة، حرصا على 
الجمــع بيــن الممارســة العملية والدراســة 
العلميــة، ويــروي هنــا توفيــق عبدالله هذا 
المقطــع مــن حياتــه المهنية بقولــه «كنت 
أتردد علــى متجر العائلة في ســوق الذهب 
منذ الســبعينات بينما كنت أواصل دراســتي، 
وتحولــت إلى العمل الكامــل منذ عام ١٩٨٠ 
وقــد درســت بصــورة عمليــة المجوهرات 
واألحجار الكريمة ألنني أردت أن يكون لدي 
فهم كامل لهــذا المجال الذي توارثناه أبا عن 
جد، كمــا أردت أن احدث نقلــة نوعية على 
صعيــد التســويق والترويج وتطويــر العالمة 
التجارية بما يتجاوز ورشة الصياغة أو المتجر 

التقليدي».
وأضاف مســتدركا: «لقــد أردت أن اثبت 
ذاتــي وفي رأيــي فإن الفارق األساســي بين 
رجــل األعمال الناجح وغير الناجح هو إدراك 
المتغيرات في الســوق واتخاذ القرارات، لقد 
أردنــا أن نطور البيزنــس وان نحقق هوامش 
ربــح عاليــة ووجدنــا أن تســويق الماركات 

العالميــة المعروفة يحقق أرباحاً عالية، حيث 
كانت هنــاك ثغرات في الســوق ووجدنا أن 

فرصتنا هي في سد تلك الثغرات».
وهكــذا أقدم جيل المطورين في الشــركة 
على اإلعالن عن تحويــل إمبراطورية داماس 
إلى شــركة مســاهمة عامة، وفي شهر مارس 
من العام ٢٠١٤، استحوذت مجموعة شركات 
المناعــي «المناعــي» علــى شــركة دامــاس 

بالكامل.

تقدم السيرة الذاتية لفيروز ميرشانت مؤسس 
شــركة بيور جولد، نموذجا يختزل في طياته 
مراحل تطور ســوق الذهب في دبي، فعندما 
أطلــق البعض عليــه لقب «صاحــب األصابع 
الذهبية» انطلق هذا التوصيف من نجاحه في 
تأسيس مكانة متميزة له على خريطة الالعبين 
الرئيســيين في ســوق المجوهرات بأشكالها 
المتنوعة، وارتياده مجاال كان له أثر السحر في 
تغيير مســار حياته العملية والمهنية، فبعدما 
كان يؤهــل نفســه إلدارة أعمــال والده في 
مجال العقارات في بومباي، وجد نفسه خالل 
قضائه شهر العســل في دبي مفتونا بالمعدن 
األصفر في ســوق الذهب بديرة، وحمله هذا 
االفتتــان إلى اقتحام هذا المجال من األعمال، 
وبعدما أمضى في تجارة المجوهرات ما يزيد 
على عقدين، أضحت شــركته واحدة من أكبر 

ثالث شــركات للمجوهــرات، وتمتلك فروعا 
في عدد من دول المنطقة. وبعدما كان مجرد 
زائر ساقته قدماه ذات مرة إلى سوق الذهب، 
أصبــح عالمة بارزة في تجــارة المجوهرات، 
وبعدمــا كان فــي بداياته، يتحســس الطريق 
بحــذر وببطء، صــار اآلن يتبنى اســتراتيجية 
توســعية تتســم بالجرأة وترنو إلــى تحقيق 
أهــداف تالمس عنــان الســماء، وبعدما كان 
أفراد أســرته بمن فيهم والده يتندرون عليه 
عنــد مفاتحتــه لهــم بعزمه علــى العمل في 
دبــي في تجــارة الذهب، صــار بعدما كبرت 
الضاحكيــن والمتندرين، ويروق  أعماله آخر 
له ترديد إحــدى المأثورات اإليرانية القديمة 

والتي تقول إن «الذهب يلد ذهبا».
 وهكــذا، انضمــت شــركة «بيــور جولد» 
إلى قائمة األســماء الالمعة عالميا في تجارة 
المجوهرات، وغدت تمتلك شبكة من المحالت 
تنتشر في العديد من الدول، واختلف وضعها 
كليــاً عما كان عليه فــي الماضي، وهو ما أتى 
كريم ميرشــانت المدير اإلداري للشركة على 
ذكــره، بقوله: «نحن بدأنــا أعمالنا في إمارة 
دبــي منذ حوالي ٢٥ عامــا مضت، ولكننا في 
الوقت الحالي نمتلك سلســة متاجر ٌمنتشــرة 

في عدد من الدول حول العالم».

ُتعد شــركة مجوهرات دهمانــي، واحدة من 

الشركات التي انطلقت من دبي، ونجحت في 
االرتقاء بأعمالها إلى فضــاء العالمية، وتمثل 
الســبب الرئيســي وراء توســيع نطاق نشاط 
أعمالهــا فــي األســواق الخارجية فــي نجاح 
الشــركة في امتالك عدد كبيــر من المحالت 
داخل أسواق الدولة، األمر الذي جعل توسعها 
في األسواق الخارجية، بمثابة الخيار الطبيعي 
والمنطقي لالستجابة لطلبات ورغبات قاعدتها 
من العمالء الذين أبدوا مشاعر الحب والتقدير 
لتشكيالتها من المجوهرات ، وأبدوا حرصهم 
على شراء واقتناء هذه التشكيالت، ومن شأن 
هذا الدعم القوي من جانب المستهلكين، أن 
حفز الشركة على التوجه نحو توسيع تواجدها 
في األســواق العالمية الرئيسية للمجوهرات، 
ال سيما وان تصميمات وتشكيالت مجوهرات 
دهمانــي، تلقى قبوًال عالميــاً منقطع النظير، 
وهــو األمر الذي دفعهــا نحو العمل بقوة من 
أجل االرتقاء بعالمتهــا التجارية لتكون ضمن 
العالمــات التجارية العالمية. ولم يكن طريق 
شــركة مجوهرات دهماني، للوصول بعالمتها 
التجاريــة إلــى مســتوى العالمية، مفروشــاً 
بالورود، بل كان مليئاً بالنتوءات والتعرجات، 
واقر أميت دهماني، الرئيس التنفيذي والمدير 
العام لشركة دهماني لتجارة المجوهرات أن 
الشــركة واجهت تحديات وصعوبات عديدة 
فــي الوصــول إلــى العالميــة، شــارحاً هذه 
الصعوبات، بقوله: «تكمن التحديات الرئيسية 
في وضع تصميمات ومنتجات ُتالئم الخيارات 
المتعددة والمتنوعة للمســتهلكين الدوليين، 
ولكن ما عزز قدراتنا على التعامل مع شرائح 
متنوعة من المســتهلكين، هــو الخبرات التي 
اكتســبناها في التعامل مــع أذواق وخيارات 
متنوعة، جراء انطالق البدايات األولى ألعمالنا 
من إمارة دبي التي تحتضن ما يزيد على مئتي 
جنسية، ومع مواصلة الشركة لتأقلمها وتكيفها 
مع االحتياجات المتغيرة للمستهلكين، صارت 
فــي وضع مختلف كلياً عمــا كانت عليه، عند 
مطلع تأسيســها».  وهكذا، حلقت الكثير من 
العالمــات التجاريــة في قطــاع المجوهرات 
بإمــارة دبي، في فضــاء العالميــة، بحصولها 
علــى مكانة مرموقة ومتميــزة في الكثير من 
األســواق العالمية، لتؤكد أن عالمية أســواق 
الذهب في دبي قد تجاوزت الشكل التقليدي 
والمألــوف الُمتمثل فــي نجاح إمارة دبي في 
جــذب كبريات الشــركات العالمية في مجال 
تجــارة المجوهــرات، وغــدت اإلمــارة اآلن 
فــي موقع الُمصــدر لعالمات تجارية نشــأت 
وتطورت في أســواقها، وصــارت اآلن تمتلك 
ســمعة عالميــة مرموقــة ال تقــل بــأي حال 
من األحوال عن ســمعة بيــوت المجوهرات 

الشهيرة في العالم. 

ُتحقق شركات المجوهرات مكاسب وفوائد 
عديدة نتيجة لتوســيع أعمالها في األسواق 
العالميــة، وتعد هــذه المكاســب، بمثابة 
محفزات رئيســية تدفعها إلى النظر بجدية 
إلى الفرص والمكاسب التي تتيحها األسواق 
الخارجيــة. وفي هذا المجال، تحدث أميت 
دهمانــي، عــن هــذه المكاســب، قائــًال: 
«بالتأكيــد، هناك مكاســب قابلــة للتحقق 
جراء توســيع أعمال الشــركة في األسواق 

الخارجيــة، ويبرز مــن بينهــا، تحقيق نمو 
طويل األجل لألعمال من خالل االســتفادة 
مــن عناصــر قوة كل ســوق حــول العالم، 
كما أنه باإلمكان اســتخدام موسمية أسواق 
المجوهــرات بطريــق إيجابيــة، من خالل 
نقــل البضائع من ســوق إلى آخر بحســب 
مواســم صعود الطلب علــى المجوهرات، 
وبالنســبة لنا، نحن نشعر بالفخر بأن تكون 
دبي واإلمارات القاعــدة التي انطلقنا منها 
فــي تحقيق نمو وتوســع كفال لنــا تحقيق 
شهرة عالمية مرموقة». وعلى المنوال ذاته، 

اســتعرض أميت أبرز مكاســب التوسع في 
األســواق الخارجية، قائًال: «هناك أســباب 
عديــدة تجعــل الشــركات تقرر التوســع 
فــي األســواق الخارجية، حيث ان توســيع 
المبيعات يعنيان تحقيق  األســواق وزيادة 
المزيــد من األرباح، وهو مــا يعني بدوره 
أن األعمــال تحقق المزيد مــن النجاحات، 
وبطبيعــة الحــال، ترغــب كافــة قطاعات 
األعمال في تخفيض التكاليف، ولذا، تدخل 
بعض الشركات االســواق الدولية، مدفوعة 

بالرغبة في تقليص التكاليف». 
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