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) ذبيان اإلماراتية لصناعات األلمنيوم .... 
تقرع أبواب العالمية (

ــد  ــة، فق ــة والعالمي ــا اإلقليمي ــزز نجاحاته يع
واجهــات  تركيــب  أعمــال  الشــركة  طــورت 
أكثــر  فــي  الزجــاج  وتكســيات  األلمنيــوم 
ــب  ــث تتطل ــي، حي ــارة دب ــي إم ــاً ف ــن 70 برج م
ومواصفــات  قــدرات  األعمــال  تلــك  بعــض 
ــك  ــي ذل ــة ف ــي الدول ــبوقة ف ــر مس ــة غي فني
ــي  ــل ف ــن قب ــركة م ــه ش ــم تحقق المجال،ول
دقــة ووتيــرة اإلبــداع  واالبتــكار فــي تنفيــذ 

المنجــزة. األعمــال 
ــة،  ــة الراهن ــي المرحل ــركة ف ــوم الش ــا تق كم
والمداخــل  األماميــة  الواجهــات  بتركيبــات 
أكســبو  مبانــي  مــن  بالمائــة   30 مــن  ألكثــر 
دبــي، كمــا نجحــت الشــركة فــي تنفيــذ أعمال 
ــة  ــة لحكوم ــاع والداخلي ــي الدف ــن وزارت كل م
أثيوبيــا، كمــا أنهــت أعمــال المصــرف المركــزي 
ذبيــان  شــركة  قامــت  ومؤخــراً  تنزانيــا،  فــي 
التوســعية  رؤيتهــا  عبــر  بالتوجــه  العالميــة 
المدروســة والثقــة العالميــة فــي تاريخهــا، 
ــيات  ــة وتكس ــات الزجاجي ــب الواجه ــي تركي ف
األلمنيــوم، لبرجيــن فــي الواليــات المتحــدة 
مــع  وبروكليــن.  مانهاتــن  كل  فــي  مؤخــراً 
فــي  حاليــاً  تنفيذهــا  جــاري  مشــروعات 
بروكلين،ونيوجيرســي، مــع تعاقــدات شــبه 
مؤكــدة فــي الواليــات المتحــدة، بأكثــر مــن 
100 مليــون دوالر فى أســواق الواليــات المتحدة 
، لتحقــق  و افريقيــا و غيرهــا مــن دول العالــم 
شــركة ذبيــان، وتفــرد صفحــة جديدة مــن صفحات 
آلفــاق  تحلــق  التــي  اإلماراتيــة  الشــركات  تطــور 
ــب  ــرع ومكات ــينها أف ــى تدش ــاً عل ــة، فض العالمي
المتحــدة،  الواليــات  كل  فــي  لهــا،  تمثيليــة 
وكنــدا، وأفريقيــا، والمملكــة المتحــدة، وقبــرص، 
مــع مفاوضــات ناجحــة فــي المرحلــة الراهنــة مــع 
كبريــات الشــركات الســعودية والمصريــة للتوجــه 
واالســتفادة مــن الطفــرة العمرانيــة فــي كلتــا 

الدولتيــن.

االســتاذ  بدأنــا لقاءنــا  مــع   اإلطــار،  وفــي ذلــك 
/ طــارق ذبيــان المديــر الشــريك لشــركة ذبيــان 

والزجــاج،  األلمنيــوم  لصناعــات 

وقبلــة  مهــد  باتــت  اإلمــارات  دولــة  ألن 
الشــركات العالميــة الناجحــة، ومقــر إقليمي، 
مؤسســات  لكبريــات  اســتثمارية  ووجهــة 
ــات  ــوء التوجيه ــي ض ــة، ف ــتثمار العالمي االس
الصائبــة لقيادتهــا الرشــيدة "حفظهــا اللــه 
تعالــى"، وشــيوخها الكــرام، وفــي إطــار تصــدر 
الصناعــات التحويليــة الوطنيــة كـ"أوليــة علــى 
تعزيــز  وباألخــص  اإلمــارات"،  حكومــة  أجنــدة 
العقــاري،  القطــاع  فــي  اســتثمارات  وضــخ 
العمرانــي  التطويــر  خطــى  مــع  تماشــياً 
والمجتمعــي المتســارعة فــي الدولــة،  فــإن 
ــة  ــركات اإلماراتي ــاح الش ــص نج ــتعراض قص اس
)هنــا علــى منبــر مجلــة اســتثمارات(، التــي 
ــة،  ــركات العالمي ــة للش ــى الريادي ــد الخط ترص
ــركة  ــاء بش ــن االحتف ــاص م ــد من ــن نج ــا ل فإنن
واالنتشــار،  اإلنجــاز  عالميــة  إماراتيــة،  عربيــة 
أزمــات  أصعــب  فــي  النمــو  معــادالت  غيــرت 
لتحقــق  العالمــي،  االقتصــادي  التباطــوء 
ــة  ــبته طيل ــزت نس ــنوياً، ناه ــواً س ــركة نم الش
مــا  يتــراوح  مــا  الماضيــة،  الثمانــي  األعــوام 
بيــن 20 إلــى 30 بالمائــة. ليرتفــع ذلــك الصــرح 
بعيــداً عــن ســرب أزمــات التباطــوء االقتصــادي.

وهنــا تبــرز شــركة "ذبيــان لصناعــات األلمنيــوم 
اإلماراتيــة  الشــركة  تعــد  والتــي  والزجــاج"، 
الواجهــات  تنفيــذ  فــي  الرائــدة  العالميــة 
الزجاجيــة وتكســيات األلمنيــوم ألبــرز المبانــي 
الشــاهقة فــي دولــة اإلمارات، كشــركة وكيان 
ــر  ــاع التطوي ــم لقط ــي داع ــتثماري وصناع اس
العقــاري – ليــس فــي اإلمــارات وحســب، ولكن 
فــي العديــد مــن دول العالــم، حيــث بلغــت 
مليــون   400 مــن  أكثــر  الســنوية  مبيعاتهــا 
مؤكــدة  تعاقــدات  مــع  إماراتــي،  درهــم 
 100 تناهــز  المقبلــة  المرحلــة  فــي  مقبلــة 
مليــون دوالر أمريكــي، فــي أســواق الواليــات 
المتحــدة وأفريقيــا وغيرهــا مــن دول العالــم.

شــركة  إنجــازات  فســجل  ذلــك،  عــن  فضــاً   
ذبيــان العالميــة المشــرف فــي دولــة اإلمــارات  
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طارق ذبيان المدير الشريك في ذبيان العالمية 
لأللمنيوم في حواره مع "استثمارات" :-

•انطاقنـــا مـــن دولـــة اإلمـــارات منـــذ 40 عاماً 
حفـــز قدراتنـــا للوصـــول للعالمية 

الرشـــيدة  اإلمـــارات  دولـــة  قيـــادة  •نشـــكر 
وحكومـــة الشـــارقة على ما وفرتـــه من دعم 

والمســـتثمرين   األعمـــال  لرجـــال 

•طورنـــا أطول برج فـــي إمارة الشـــارقة العام 
1995

•أكثـــر مـــن 450 بـــرج ومبنـــى أعمـــال "ذبيـــان 
العالميـــة"

•رغماً من تباطـــوء االقتصـــاد العالمي "ذبيان 
مبيعـــات  فـــي  طفـــرة  تحقيـــق  العالميـــة" 

الشـــركة فـــي األســـواق المحليـــة والدوليـــة  
أعـــوام الماضية  خـــال الخمـــس 

•تشـــييد مبنى وزارتي الدفـــاع والداخلية في 
أثيوبيا  دشـــن توســـعنا في أفريقيـــا وبدايات 

للعالمية تحولنا 

بروكليـــن  فـــي  مؤخـــراً  مشـــاريع   4 •أنجزنـــا 
.. ونيوجيرســـي  المتحدة  بالواليات  ومانهاتن 

محطتنـــا المقبلـــة

•15 مليـــون دوالر تعاقدات مؤكدة و30 مليون 
دوالر تعاقـــدات تحـــت التفاوض للشـــركة في 

المقبلة  المرحلة  المتحـــدة  الواليات 

نريد ان نتعرف على قصة نجاح 
األلمنيوم  صناعات  عمالق 
شركة ذبيان منذ 40 عامًا كيف 
كانت البدايات؟ وكيف تحققت 
بوصولكم  النجاج  مسارات 
للعالمية انطالقًا من اإلمارات؟

كانت البداية عام 1976، حينما 
جاء الوالد لدولة اإلمارات حيث 
كانت األسرة تتوزع في كل من 
المتحدة،  والواليات  البرازيل، 
مع  شرع  حيث  ولبنان، 
أعمامي في تأسيس الشركة 
العام 1977، بعد تأسيس اتحاد 
بستة  العام  اإلمارات  دولة 
أعطتنا  األمر  وحقيقة  أعوام، 
في  ووجودنا  الخطوة  تلك 
تلك الفترة في دولة اإلمارات 
السوق  دخول  في  األسبقية 
من  واالستفادة  اإلماراتي 
ثم  آنذاك،  الواعدة  الفرص 
"نحن  أكمالنا  مع  ذلك  ترافق 

األكاديمية  دراستنا  أوالده"، 
حيث  المتحدة،  الواليات  في 
توجهنا  في  ذلك  ساهم 
الوالد  لمساعدة  لإلمارات 
أفضل  ونقل    ،1995 العام 
التي  والتقنيات  الممارسات 
الشركة  بدأت  حيث  درسناها، 
كما  أعمالها،  وتتوسع  تكبر 
وتنفيذ  تطوير  في  بدأنا 
األلمنيوم  تكسيات  أعمال 
إمارة  في  برج  ألطول  والزجاج 
العام  نفس  في  الشارقة، 
الشركة  انجازات  تاحقت  ثم 
في التوسع في كافة إمارات 
طفرة  نشهد  وبدأنا  الدولة، 
باألخص  اإلمارات،  في  جديدة 
مع   ،2004 العام  بدايات  منذ 
توجه إمارات الدولة  لتدشين 
بلغت  حيث  الضخمة،  اإلبراج 
اإلبراج والمباني التي نفذتها 
واجهات  كتكسيات  الشركة 

والمداخل  والزجاج  اإللمنيوم 
أكثر  التكميلية  والتجهيزات 
منها  ومبنى،  450برجاً  من 
اإلمارات،  في  معروفة  مباني 
رقم  السفر  قاعة  وباألخص 
وتوسعة  دبي،  مطار  في   3
دبي،  مول   - خليفة  برج 
ونالت  المشاريع  من  وغيرها 
الرئيسيين  المطوريين  ثقة 
كشركات  اإلمارات  دولة  في 
وداماك،  إعمار،  حجم  في 
الكثير  وغيرهم  والشعفار، 
منذ  ثم  تعالى...  الله  بفضل 
الشركة،  توجه  بدء  أعوام   3
وبعدما رسخت سمعتها في 
التوسع  شطر  اإلمارات،  دولة 
انجازات  حققنا  حيث  عالمياً، 
غير متوقعة خال تلك الفترة 

النسبية القصيرة.
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شركة  استفادت  كيف 
ذبيان لصناعة األلمنيوم والزجاج 
شطر  األن  تحلق  باتت  والتي 
القوانين  من  العالمية،  آفاق 
والتشريعات الجاذبة لالستثمارات 
بمعنى  الدولة؟  في  األجنبية 
كيف ساهمت البيئة الخالقة في 
نمو أعمال الشركة فضالً عن نجاح 
في  األخرى  الشركات  من  العديد 
الذي  الدعم  ضوء  في  اإلمارات 

قدمته السلطات االقتصادية؟

نتأمـــل  ونحـــن  أننـــا  شـــك  ال 
االقتصاديـــة  مســـيرةالتطورات 
المتاحقـــة في دولـــة اإلمارات، 
لبوتقـــة  تحولـــت  والتـــي 
عالميـــاً  نشـــطة  اســـتثمارية 
لها  الشـــركات  تجذب  وإقليميـــاً 
فإننـــا  وصـــوب،  حـــدب  كل  مـــن 
والمؤثر  الحيـــوي  الـــدور  ســـنرى 
االستثمـــــارية  للتشـــريعات 
القوانيـــن  مجمــــــــــــــل  و 
االقتصاديـــة. وهنـــا يعـــد اإلطـــار 
التشـــريعي فـــي غايـــة األهمية 
التطـــور  تنشـــد  دولـــة  ألي 
االقتصـــادي وجذب االســـتثمارات 
األجنبيـــة، فالمســـتثمر األجنبي 
يهدف فـــي المقام األول للثقة 
فـــي قـــوة وتوافر التســـهيات 
فـــي  التشـــريعية  البيئـــة  فـــي  
فيهـــا  ســـيضخ  التـــي  الدولـــة 

. ته ا ر ســـتثما ا

العيـــن،  رأي  نـــرى  نحـــن  وهـــا   
التشـــريعات  ومتانـــة  قـــوة 
االقتصـــــــــادية واالستثمارية في 
نلتمــــس  كمـــا  اإلمـــارات،  دولـــة 
أعمال  وأرباب  كمستثمـــــــــــــرين 

التحديث  وتيـــرة  وأجانـــب،  عـــرب 
التشـــريعات  لتلـــك  المســـتمرة 
مـــن قبل الســـلطات االقتصادية 
فـــي الدولـــة، بمـــا يتواكـــب مع 
كافـــة المتغيـــرات ســـواء علـــى 
صعيد االقتصاد العالمي أو على 
الوطنـــي.. كما  صعيـــد االقتصاد 
أن تلـــك التشـــريعات وتحديثهـــا 
يخضـــع دومـــاً لقـــراءة الحكومة 
فـــي دولـــة اإلمـــارات للمتغيرات 
المقبلـــة، أو باألحرى على صعيد 
للمســـتقبل،  استشـــرافها 
وهذا إطـــار متكامـــل يؤكد قوة 
ورســـوخ البيئة التشـــريعية في 

اإلمـــارات. دولة 

تعديـــات  صـــدرت  ومؤخـــراً   
عديـــدة منهـــا قانون الشـــركات 
الجديد والقوانين الداعمــــــــــــــة 
باالخــــــــــــــص  لاســـتثمارات 
الكيانـــات  أو  االســـتثمارات 
الضخمة،  األجنبيــــة  االستثمارية 
حيـــث توافـــرت تلك التشـــريعات 
التســـهيات  مـــن  المزيد  علـــى 
فـــي  االســـتثمار   تجعـــل  التـــي 
جاذبـــاً  خيـــاراً  اإلمـــارات  دولـــة 
والمســـتثمرين  للشـــــــــركات 

األجانـــب.

كيـــف حصلت الشـــركة علـــى ثقة 
العقاري  التطوير  شـــركات  كبريات 
الدولـــة؟  وخـــارج  اإلمـــارات  فـــي 
كشـــركة  أن تصنيفكـــم  باألخـــص 
يتـــم تعينهـــا باألســـم مـــن قبل 
مـــن  ومـــن  الرئيســـي؟  المطـــور 
هـــم أبـــرز عمـــالء شـــركة ذبيـــان 
محليـــًا  األلمنيـــوم  لصناعـــات 

؟ وعالميـــًا  وإقليميـــًا 

نتعامـــل بفضل اللـــه تعالى مع 

أكثـــر مـــن 400 شـــركة إماراتيـــة 
ســـواء  وعالميـــة  وإقليميـــة 
شـــركات تطويـــر عقـــاري عاقتنا 
معها مباشـــرة ويتم تســـميتنا 
) NOMINATED(، وهـــذه  كشـــركة 
شـــركة  ألي  خاصـــة  وضعيـــة 
إنشـــاءات، وكذلـــك نحظى بثقة 
شـــركات مقاوالت كبيرة رئيسية، 
فضاً على شـــركات االستشارات 
الهندســـية، بما فيها الشركات 
ولدينـــا  العالميـــة  االسشـــارية 
قائمـــة واســـعة مـــن الشـــركاء 
معهم  نتعامل  االســـتراتيجيين 
وحققنـــا  عقـــود،  مـــدار  علـــى 
بفضل  واســـتطعنا  نجاحات  معا 
ثقتهـــم أن نكون عامـــة تجارية 
اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  مرموقـــة 
ودول مجلـــس التعاون الخليجي 
ومؤخـــراً ســـطع أســـم "ذبيـــان" 

العالمية. الخارطـــة  علـــى 
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هـــل مـــن كلمـــة تـــود إدارة الشـــركة 
توجيههـــا للقيـــادة الرشـــيدة لدولة 
للشـــركات  دعمهـــا  علـــى  اإلمـــارات، 
إلنجـــاح  المثلـــى  البيئـــة  وتهيئـــة 
األعمـــال والمشـــاريع واالســـتثمارات؟

االمتنان  ببالغ  نشعر  شك  ال  نحن 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 
من  الرشيدة  قيادتها  رأسها  وعلى 
رؤية  وباألخص  وحكامها  شيوخها 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
قيم  على  اإلمارات  دولة  مؤسس 
الجنسيات  بكل  والترحيب  االنفتاح 
الله  "طيب  األرض  أصقاع  كافة  من 
الحكيم  النهج  وهو  ثراه"،  تعالى 
سلف،  لخير  خلف  خير  عليه  صار  الذي 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
"حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد 
السمو  صاحب  وأخيه  تعالى"،  الله 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 
الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله تعالى"،  
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
نائب  أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان،  آل 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
كما نرفع أسمى آيات االمتنان بصفة 
خاصة لصاحب السمو الشيخ سلطان 
بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة 
عهده  وولي  تعالى"،  الله  "حفظه 
بن  سلطان  الشيخ  سمو  األمين 
"رعاه  القاسمي،  سلطان  بن  محمد 
الشارقة  إمارة  لكون  تعالى"،  الله 
رحبت منذ العام 1976 بشركة "ذبيان"، 
اإلماراة  من  انطاقاً  أعمالنا  ومارسنا 
لباقي اإلمارات ثم للعالم، ونحن نرى 
للقيادة  الحكيمة  السياسة  بفضل 
أن تشريعات  اإلمارات،  الرشيدة لدولة 
لإلمارات  حققت  االستثماري  الجذب 
نقطة فارقة بين الدول العربية على 
الحضاري  والتطور   ، النمو  مسارات 

واالقتصادي.

والمبانـــي  اإلبـــراج  عـــدد  كـــم 
انجزتهـــا  التـــي  والمشـــاريع 
وتركيبـــات  كأعمـــال  الشـــركة 
تاريخهـــا؟ طيلـــة  الواجهـــات  

قمنـــا  تعالـــى  اللـــه  بفضـــل 
األلمنيـــوم  تركيبـــات  بأعمـــال 
برجـــاً   450 مـــن  ألكثـــر  والزجـــاج 
ومبنـــى، بخـــاف أكثـــر مـــن 48 
الفلـــل  آالف  يضـــم  منتجـــع 
والوحـــدات الســـكنية في دولة 
اإلمـــارات، علـــى مـــدار مســـيرة 

عامـــاً.  44 وطيلـــة  الشـــركة 

الجـــودة  فلســـفة  تعنـــي  مـــاذا 
لشـــركة  العليـــا  اإلدارة  لـــدى 
الســـيما  باألخـــص  ذبيـــان؟ 
تخصصكـــم فـــي قطـــاع يتطلب 
أعلى درجات األمان والســـامة؟

شـــركة  أوليات  الجـــودة  تتصـــدر 
كركيـــزة  العالميـــة،  ذبيـــان 
منذ  ونموها  أعمالنا  لفلســـفة 
ومفهـــوم  التأســـيس  بدايـــات 
الجـــودة يعنـــي لدينـــا رهـــان ال 

عليـــه. مســـاومة 

ذبيـــان  شـــركة  تتطلـــع  هـــل 
شـــركاء  اســـتقطاب  أو  للدخـــول 
المســـتثمرين  كبـــار  مـــن  ســـواء 
أو الصناديـــق االســـتثمارية ؟ مـــا 
التـــي تتطلع  المواصفـــات  هـــي 
شـــركة  ورؤيـــة  إدارة  إليهـــا 
اإللمنيـــوم  لصناعـــات  ذبيـــان 
والزجاج فـــي الشـــريك أو الكيان 
االســـتراتيجي؟  االســـتثماري 
بقـــدرات  الدخـــول  فقـــط  هـــل 
التحلـــي  أهميـــة  أم  تمويليـــة؟ 
وحنكـــة  استشـــرافية  برؤيـــة 

؟ ية ر ســـتثما ا

نحـــن بفضـــل اللـــه تعالـــى في 
ظـــل مجريـــات قوية للشـــركة ال 
الســـتقطاب  اللجوء  فـــي  نفكر 
فقـــوة  اســـتراتيجيين،  شـــركاء 
لنـــا  تحقـــق  المالـــي  وضعنـــا 
حتمـــاً  ولكـــن  االكتفـــاء،  ميـــزة 
وأعمـــال  مســـيرة  توســـع  مـــع 
شـــركة ذبيـــان العالميـــة مؤخراً 
فـــي الواليات المتحـــدة وتواجد 

أعمـــال منجزة وعقـــود مؤكدة 
فضـــاً علـــى وتيـــرة النمـــو في 
العمرانيـــة  التنميـــة  مشـــاريع 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
الســـعودية ومصـــر فهـــذا قـــد 
يخلـــق المجال لكـــي ندخل في 
تحالفات اســـتثمارية ســـواء مع 
كيانـــات اســـتثمارية أو صناديـــق 
اســـتثمار  في اإلمـــارات أو الدول 
من  لاســـتفادة  المســـتهدفة 
تلـــك  فـــي  الهائلـــة  الفـــرص 
الوجهـــات الدوليـــة. إذا توجهنا 
التخاذ قرار باســـتقطاب شـــركاء 
اســـتراتيجين فالقـــدرات المالية 
ال تهمنـــا، بقـــدر مـــا يهمنـــا أن 
برؤيـــة  الشـــريك  ذلـــك  يتحلـــى 
الفـــرص  الستشـــراف  شـــمولية 
بوتيـــرة  مســـيرتنا  ودعـــم 
قـــادر  يكـــون  وأن  اإلبـــداع  مـــن 
علـــى فهـــم أســـواق قطاعنـــا 
وشـــبكة  أعمالنـــا  ومتطلبـــات 
نباشـــر  التي  والـــدول  الوجهات 

فيهـــا أعمالنـــا.

مجلة استثمارات عدد برعاية شركة ذوبيان
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 عدد برعاية شركة ذبيــــان العالمية عدد برعاية شركة ذبيــــان العالمية

العالمية  ذبيان  في  الشريك  المدير  ذبيان  عماد 
لأللمنيوم في حواره مع "استثمارات"

وزارة  مبنى  مساحة  مربع   متر  ألف   40
لـ"ذبيان  قياسي  وإنجاز  أثيوبيا  في  الدفاع 

العالمية" 
العالمية،  مرحلة  ذبيان  شركة  دخول 
الممارسات  أفضل  نتبني  البداية  منذ  ألننا 

العالمية
400 مليون درهم مبيعات ذبيان العالمية 
درهم  مليون   150 بـ  مقارنة    ،2019 العام 
االقتصادي  التباطؤ  من  رغمًا   2019 العام 

العالمي
فقط  ينحصر  ال  شركة  أي  عالمية  تصنيف 
ما  بقدر  الدولية  فروعها  عدد  نمو  في 

يرتبط بممارستها للمعايير العالمية 
مفاوضات لبدء مشاريع قريبًا في بريطانيا 

وقبرص والسعودية ومصر
بيوت  كبريات  من  العالمية  للثقة  حصادنا 
االستشارات الهندسية في أوروبا والواليات 

المتحدة ثمرة فلسفة شركتنا
الجودة في شركة  ذبيان العالمية "رهان 

ال مساومة عليه"
تطوير الشركة للواجهات الزجاجية  لـ30% 
فخورين  يجعلنا  دبي"  "أكسبو  مباني  من 

بمشاركتنا في ذلك الحدث االستثنائي
وعامل  ومصمم  ومهندس  فني   2300
يرفعون شعار ذبيان على خارطة مشاريعنا 

في العالم

 مـــا هي أبـــرز خطط توســـع شـــركة
هـــل  .. المقبلـــة  المرحلـــة   ذبيـــان 
 ســـتركز علـــى التوســـع اإلقليمـــي
نجـــاح مـــع  باألخـــص  العالمـــي،   أم 
 الشـــركة في التوســـع مؤخـــراً في
أســـواق فيهـــا  بمـــا  أخـــرى   دول 

المتحـــدة؟ الواليـــات 

 خطط التوســـع لـــدى شـــركة ذبيان
دوماً تخضـــع  اإللمنيـــوم   لصناعـــات 
لفلســـفة التأســـيس  بدايات   ومنذ 
 ورؤية الشـــركة، وتلـــك الرؤية ترتبط
  بتبنـــي الشـــركة ألفضـــل المعاييـــر
فـــي العالميـــة   والممارســـات 
األبـــراج والوحدات  عالـــم تكســـيات 
األلمنيـــوم بواجهـــات   الســـكنية 
ســـاهمت الرؤية  وهـــذه   والزجـــاج، 
الشـــركة أعمـــال  تكـــون  أن   فـــي 
مســـتوى علـــى  بداياتهـــا   منـــذ 
العالميـــة، وهذا ســـاهم  األعمـــال 
للتوســـع التحـــول  ســـهولة   فـــي 
 اإلقليمـــي والعالمي الذي شـــرعنا

 فيه بالمعنـــى الحرفي، وبتعاقدات
 وتوجـــه الشـــركة لدخـــول أســـواق
بالفعل،بـــل جديـــدة   ووجهـــات 
فـــي واالرتيـــاح  لانتبـــاه   الافـــت 
 ذلـــك األمـــر، هـــو أن دخولنـــا لتلك
وتعاقدات باعمال  ارتبط   األســـواق، 
 ضخمة، وكانـــت في المقـــام األول
 تعاقدات مع حكومـــات تلك الدول،
 حيـــث توســـعنا فـــي البدايـــة فـــي
 إفريقيا الســـيما مع امتاك شركتنا
 ألفـــرع وخطوط تصنيع فـــي العديد
 مـــن الـــدول اإلفريقية ومـــن ضمن
 أعمالنـــا المنجـــزة هنـــاك، المبنـــى
وكذلـــك الدفـــاع،  لـــوزارة   الكامـــل 
أبابـــا، أديـــس  فـــي  الداخليـــة   وزارة 
 وكذلـــك مبنـــى المصـــرف المركزي
تعاقـــدات وهنـــاك  تنزانيـــا،   فـــي 
 عديـــدة جـــاري تنفيذهـــا فـــي عدد
ويعـــد حاليـــاً.  إفريقيـــا  دول   مـــن 
 التطور اإلبرز في سياســـة التوســـع
"ذبيـــان لصناعات  العالمي لشـــركة 

مؤخراً توجهنـــا  فـــي   األلمنيـــوم"، 
الواليـــات فـــي  العقـــاري   للســـوق 
تعـــرف بالطبـــع  وأنـــت   المتحـــدة، 
 صعوبة التوجـــه والدخول ومزاحمة
ذلـــك فـــي  األمريكيـــة   الشـــركات 
 الســـوق األكثر تطوراً ونشـــاطاً في
الله تعالى"،  العالم، حيث "بفضـــل 
 انهينـــا تكســـيات عـــدد برجين في
مدينـــة فـــي  وبروكيـــن   مانهاتـــن 
 نيويـــورك وهـــي بالمناســـبة تعود
 الحد أفراد أســـرة الرئيـــس اإلمريكي
 دونالـــد ترامـــب، وال شـــك أن نجاحنا
 في تلك التعاقـــدات وفي الواليات
 المتحـــدة األمريكية يدشـــن مرحلة
 التحـــول للعالمية ألعمال شـــركتنا.
 ويعـــد التحـــول األبـــرز فـــي توجهنا
 مؤخراً إلنجاز مشـــاريع كبيـــرة داخل
المتحدة بمـــا تحمله من  الواليـــات 
 مفـــردات متباينـــة، حيث أنه ســـوق
المقاييس بكافـــة  وعالمـــي   صعب 
مـــن شـــديدة  فيـــه   والمنافســـة 



ونحن  األعوام.  عشرات  من  تأسست  شركات  من   
بفضل الله تعالى، لدينا خطط وسياسات التوسع في 
حققتها  التي  للثقة  وتخضع  مدروسة،  المجموعة 
المجموعة طيلة 40 عاماً من العمل الجاد في سوق 

اإلمارات. 

واإلقليمي  العالمي  التوسع  بخطط  يتعلق  وفيما 
الواليات  في  ولنجاحاتنا  فإننا  المقبلة،  المرحلة  في 
مؤكدة  شبه  تعاقدات  إبرام  في  شرعنا  المتحدة، 
المتحدة  الواليات  تناهز قيمتها 100 مليون دوالر في 
و  افريقيا  و  المتحدة  الواليات  أسواق  فى  األمريكية 
مفاوضات،  حالياً  نخوض  كما  العالم،  دول  من  غيرها 
أسواق  في  للدخول  متقدمة  لمرحلة  ووصلنا 
النهضة  العربية السعودية، خاصة في ضوء  المملكة 
التنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة في ضوء 
تعالى"،  الله  "حفظها  الرشيدة  قيادتها  توجيهات 
استقطاب  الدراسات  تقدر  حيث  نيوم،  مدينة  السيما 
مبدئية  كاستثمارات  إنشائية  لعقود  المنطقة  تلك 
بنحو نصف تريليون دوالر ، حيث تناهز مساحة مشروع 
نيوم حوالي 26,500 كم2، أي أن مدينة نيوم الجديدة 
ستكون أكبر ب33 مرة من مدينة نيويورك في الواليات 
 كم  783.8 مساحتها  تبلغ  التي  األمريكية  المتحدة 

فقط. ، وهذا ال شك يخلق فرص هائلة تسعى شركة 
الوضع  وينطبق  القتناصها  والزجاج  لأللمنيوم  ذبيان 
العاصمة  مثل  الجديدة  المدن  في   ، مصر  على  أيضاً 

اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين.

أسواق  شطر  المقبلة  المرحلة  في  للتوسع  توجهكم 
المتحدة  الواليات  لماذا  األمريكية  المتحدة  الواليات 

تحديدًا؟

بعد  التالية  التوسعية  محطتنا  تعد  المتحدة  الواليات 
مكتب  افتتاحنا  مع  ذلك  جاء  وقد  اإلفريقية،   الدول 
المتحدة  الواليات  من  كل  في  للشركة  تمثيلي 
التكسيات  أعمال  في  الشركة  لسمعة  ونتاجاً  وكندا، 
احترافية  تتطلب  والتي  المعقدة،  األبنية  لواجهات 
تطوير  ألعمال  بمناقصتين  الشركة  فازت  فقد  عديدة 
برجين في كل من مانهاتن وبروكلن في نيويورك،بعد 
المطور  اعجال  نال  تسوق  مركز  تكسيات  انجزنا  أن 
هو  أخر  أمر  لذلك  يضاف  األمريكي،  الرئيسي  العقاري 
تزكية بيوت الخبرة الهندسية العالمية ألعمال شركة 
هناك  تعالى،  الله  وبفضل  األلمنيوم،  لصناعات  ذبيان 
تعاقدات حالياً مؤكدة نشرع في التجهيز لتنفيذها بما 
قيمته نحو 15 مليون دوالر أمريكي فضاً عن مفاوضات 
 30 قيمتها  بما  أخرى  واليات  في  أعمال  لتنفيذ  أخرى 

نجاجكـــم المحقق في الدخول للســـوق األمريكي 
وتطويركـــم لعـــدد من المبانـــي، مـــاذا يعني على 
أجنـــدة شـــركة ذبيـــان لصناعـــات األلمنيـــوم؟ هل 

العالمية ؟ يعني تدشـــين دخولكـــم 

يتطلـــب  األمريكـــي  الســـوق  لـــك  قلـــت  كمـــا 
وتطبيـــق  المنافســـة  لزيـــادة  كبيـــرة  خصوصيـــة 
أفضل الممارســـات في قطاع األعمال اإلنشـــائية 
التكميليـــة للمبانـــي، ونحـــن بالفعـــل بدأنـــا منذ 
فترة فـــي تأســـيس مكتب فـــي قبـــرص للتواجد 

مـــن  بحصـــة  والفـــوز   األوربيـــة  الـــدول  كل  فـــي 
المشـــاريع. ووصفـــك لتصنيف الشـــركة كعالمية 
ال يرتبـــط برقعـــة جغرافيـــة ألعمال الشـــركة بقدر  
ما يرتبـــط لتبنيها الممارســـات ومفاهيم الجودة 

العالمية. واإلبـــداع 

لدينـــا مســـألة فـــي غايـــة األهمية 
نريـــد طرحهـــا فـــي ذلـــك النقـــاش، 
التصميـــم  علـــى  المقـــدرة  وهـــو 
اإلبداعي ألعمال الشـــركة في مئات 
المبانـــي والمشـــاريع التـــي انجزتها 

شـــركة ذبيـــان لصناعـــات؟؟ 

يوجد لدينـــا أكثر مـــن 150 مهندس 
اســـتقطابهم  تـــم  ومصمـــم 
مـــن كبريـــات الشـــركات العالميـــة، 
الهندســـية  االستشـــارات  ومكاتب 
والواليـــات  واليابـــان  أوروبـــا  فـــي 
بأهميـــة  نؤمـــن  ألننـــا  المتحـــدة.. 
إنجـــاح  فـــي  البشـــري  االبتـــكار 
مؤسســـة.  أو  قطـــاع  أي  مســـيرة 

وهـــذا يرتبـــط أيضـــاً بتواصـــل كوادر 
شـــركتنا  فـــي  المصمميـــن  مـــن 
الدولية  للمعـــارض  زيـــارات  وترتيـــب 
المتخصصـــة في أعمالنـــا والتعاون 
الشـــركات  مـــع  الخبـــرات  وتبـــادل 
فـــي  اإلنشـــائية  الخبـــرة  ومكاتـــب 
دول العالـــم المتقدمـــة للوقـــوف 
علـــى كل جديـــد، كما نحـــرص على 
خاصـــة  هويـــة  االبتـــكار   يحمـــل  أن 
بشـــركة ذبيـــان العالميـــة. كمـــا إننا 
نتعامل مـــع كبريات بيـــوت تصميم 
العالمية مثل  والزجـــاج  اإللمنيـــوم 
شـــركات ) رينـــرز – شـــوكو – تكنـــال( 
الكبـــرى  الشـــركات  مـــن  وغيرهـــا 

نطلـــع  يجعلنـــا  وهـــذا  العالميـــة. 
على أفضـــل الممارســـات االبتكارية 
فـــي  العالميـــة  والتكنولوجيـــا 
أعمـــال تركيبـــات الزجـــاج وواجهات 
األلمنيـــوم، بما فيها نظـــم وألوان 

اإلضـــاءة أيضـــاً.
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لدى  العاملـــة  القـــوى  عـــدد  كـــم 
شـــركة ذبيان ســـواء فـــي خطوط 
أم  اإلمـــارات  فـــي  الشـــركة  انتـــاج 
فـــي الـــدول اإلفريقيـــة؟ وما هو 
معـــدل النمو في حجـــم الطاقات 

؟ ملة لعا ا

يوج لدينـــا 2300 فني ومهندس 
ومصمـــم وعامل يقومـــون برفع 
ذبيـــان  شـــركة   وبصمـــة  شـــعار 
على خارطة مشـــاريعنا العالمية، 
ونشعر بالســـعادة ان معظمهم 
فـــي  عامـــاً   20 منـــذ  يعملـــون 
الشـــركة، ونعتبرهم شـــركاء في 

العمـــل وضمـــن عائلـــة الشـــركة 
وليســـوا موظفيـــن.. أمـــا فيمـــا 
فهـــذا  النمـــو  بوتيـــرة  يتعلـــق 
يتـــراوح مـــع النمـــو العـــام فـــي 
أعمال الشـــركة حيـــث يناهز ذلك 
فـــي  بالمائـــة ســـنوياً  النمـــو 20 

الجديـــدة التعيينـــات 

إلحاقًا بما سبق تفردتم في إنجاز  أعمال لبرج في منطقة الجميرا )جي بي 
ار( بإمارة دبي كان من الصعوبة تنفيذه بل اعتذر شركات كبيرة مرموقة عن 
ذلك  حققتم  كيف  ذبيان  شركة  انجزته  ذلك  من  ورغمًا  لصعوبته،  المشروع 

اإلنجاز؟ وهل تعتزون به في مسيرة الشركة اإلبداعية؟

 Jumeirah Gate( نعـــم هـــذا البـــرج اســـمه هـــو
Towers( وهـــو عبارة عن برج مـــزدوج مكون من 
74 طابق متعـــدد االســـتخدامات بارتفاع حوالي 
) فنـــدق  نجـــوم   5 ،  ويضـــم فنـــدق  290 متـــرا 
االدرس ( بطاقـــة 182 غرفـــة، وعـــدد 479 شـــقة 
ســـكنية باإلضافـــة الى 496 شـــقق فندقية مع 
خدماتهـــا ، وبمســـاحة بنـــاء تبلـــغ 242 الف متر 

. بع مر

 ويقـــع المشـــروع فـــي نهايـــة منطقـــة جميرا 
المشـــروع علـــى  ريزيدنـــس JBR ويطـــل  بيتـــش 
الشـــاطىئ ، المشـــروع يتكون من 3 مستويات 
يحتـــل الفندق 14 طابقاً، اما الشـــقق الفندقية 
فهـــي 54 طابقا ،  ويعلو المبنـــى مطعم فريد 
مـــن نوعـــه باالضافـــة الـــى المطاعـــم العالمية 
الفخمـــة،  كما أن البرجين متصلين مع بعضهما 
بواســـطة برج علـــوي فضـــا عـــن اتصالهما من 

قاعـــات اللوبي .

وال شـــك أن تنفيذ كا البرجين يحتاج ألســـطول 
مـــن العمالـــة المدربة فضـــا عن أســـطول من 
المهندســـين والفنييـــن ،  وقد قامت الشـــركة 
"بحمـــد الله تعالـــى"، بتنفيـــذ البرجيـــن بأعلى 
فيـــه  مســـتعملة  المتناهيـــة،  الدقـــة  درجـــات 
أعلـــى وأفضـــل التقنيـــات الهندســـية، مراعية 
في ذلـــك الجـــودة والســـامة بالتنفيـــذ .  وقد 
اعتذرت شـــركات عديدة عن القيـــام بتنفيذ هذا 
المشـــروع ،  وكان هـــذا بمثابة التحـــدي لقدرات 
وامكانيـــات شـــركة ذبيـــان حيث نجحنـــا "بفضل 
اللـــه تعالـــى"، ثـــم  بدعـــم مـــن جميـــع طاقات 
الشـــركة اإلداريـــة والمالية والهندســـية والتي 

نعتـــز بها دومـــا فهـــم رأس مالنـــا الحقيقي.
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جمـــال الطيبي المديـــر المالي واإلداري ومايســـترو 
االدارة المالية لمجموعة ذبيان العالمية لأللمنيوم 

في حواره مع "اســـتثمارات"

وسياســـات  اســـتراتيجيات  وضعنـــا 

للعالمية التحـــول  لمرحلـــة  صائبـــة 

800  مليـــون درهـــم تســـهيالت 

بنكيـــة متاحـــة لـ"ذبيـــان العالمية" 

.. وقدراتنـــا الذاتيـــة حصانـــة لنا من 

ض ا قتر ال ا

العالمية ليس  الفخـــر ذبيـــان  بكل 

لديهـــا إلتزامـــات ماليـــة أو قـــروض 

جهة ألي 

%11 نســـبة نمـــو مبيعـــات "ذبيان 

 –  2015 األعـــوام  خـــالل  العالميـــة" 

2019

الهندســـة  لممارســـات  أتباعنـــا 

الماليـــة ســـاهم فـــي تحصيننا من 

أزمـــات تأخـــر الدفعـــات
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هـــل عانـــت الشـــركة مـــن أشـــكاليات تباطـــوء االعمـــال 
ارتباطـــًا بالتطـــورات الدوليـــة، كانـــت هناك أزمـــة تباطؤ 
االقتصـــاد العالمي فـــي اعقاب االزمة الماليـــة العالمية 
العـــام 2008، ثم لحـــق ذلك أزمة انخفاض اســـعار النفط 
منتصـــف العـــام 2014، وأخيرًا أزمـــة فيـــروس كورونا ... 
مـــا هـــي منهجية شـــركة ذبيان فـــي التعامـــل مع تلك 

التأثر؟ األزمـــات، وكم نســـبة 

بفضـــل "اللـــه تعالى"، يمكننـــا القول أننا كشـــركة بات 
تحظـــى بتقديـــر عالمـــي وثقـــة، باألخـــص مـــن كبريات 
شـــركات التطويـــر العقـــاري فـــي اإلمـــارات، فإننـــا بتنـــا 
محصنين نســـبياً تجاه التداعيات األليمـــة لتلك األزمات، 
والتـــي عانت منهـــا العديد من الشـــركات فـــي العالم 
، )ونحـــن بالطبـــع ال نقـــول أننا لـــم نتعـــرض لتداعيات (، 
ولكن لمعطيات كثيـــرة أبرزها أننا شـــركة يتم اختيارها 
باألســـم من قبل المطور الرئيســـي، فضاً على قدراتنا 
الماديـــة التـــي مثلت دعم كبير للشـــركة فـــي األوقات 
العصيبـــة، فهـــذا دعـــم قدراتنا علـــى مواصلـــة النمو 
المســـتمر بفضل اللـــه تعالى، بل الافـــت لانتباه هنا، 
هـــو أن الشـــركة اســـتطاعت مواصلـــة مســـيرة النمو 
طيلـــة الخمس أعوام المقبلة، وهـــي ذات الفترة التي 
شـــهدت تباطوء حركـــة األعمـــال واالقتصـــاد العالمي 
علـــى  وألدلـــل  وكمثـــال  النفـــط،  اســـعار  وانخفـــاض 
كامـــي، فإنـــه بفضل "اللـــه تعالى"، قفـــزت مبيعاتها 
الســـنوية  العام 2015، من نحو 150 مليـــون درهم، إلى 
مـــا يناهـــز 400 مليون درهـــم العـــام 2019، بمعنى أننا 
بفضل الله تعالى شـــركة. تســـتطيع التكيف والتأقلم 
مع الواقـــع، وال يعوقها التباطؤ االقتصـــادي العالمي، 

ألن منهجيـــة األداء تعتمـــد على قـــوة اإلرادة واإلدارة  
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مـــا هـــو الوضـــع المالـــي لشـــركة ذبيـــان؟ بمعنى 
هل هنـــاك قروض بنكية مســـتحقة على الشـــركة 
للمشـــاريع  التمويـــل  سياســـات  تتبـــع  وكيـــف  ؟ 

الجديـــدة؟

كمـــا ذكرت اعاه فاننا في وضـــع مالي جيد، وذلك 
يعـــود فـــي األســـاس ألتبـــاع الشـــركة وتنفيذهـــا 
لسياســـات واســـترايجيات وبدائـــل وخطـــط مالية 
نشـــطة وحكيمة مـــع أخـــذ االحتياطيـــات المالية 
بعين االعتبار ، مما ســـاهم في تنفيذ مشاريعها 
والعمـــل فـــي أكثر من مشـــروع قد تصل لــــ) 10 أو 
15(ـ مشـــروع في وقـــت واحـــد .. وإليضـــاح الصورة 
لـــك أكثـــر ، ســـابقاً كان لدينـــا حتى أكثـــر من 800 
مؤقتـــة  تمويليـــة  كتســـهيات  درهـــم  مليـــون 

ومباشـــرة لتنفيـــذ المشـــاريع مقدمة مـــن بنوك 
عديـــدة بالدولـــة ، وقـــد تـــم االســـتفادة الجزئية 
من تلـــك التســـهيات بفتح ضمانـــات واعتمادات 
بنكيـــة مباشـــرة لتنفيـــذ مشـــاريع الشـــركة، وقد 
تركنـــا الباقي لعـــدم احتياج الشـــركة لـــه ،  ونحن 
شـــركة ليس عليها أي قروض شـــخصية للشـــركاء 
مـــن أي جهـــة تمويليـــة، ســـوى مـــا يترتـــب على 
تمويل المشـــاريع التي تقوم الشـــركة بتنفيذها، 
وهـــذا يترجم قـــوة ومتانة ورصانـــة اإلدارة المالية 

. للشركة 
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هـــل تعانـــي الشـــركة أي تداعيـــات نتاجـــًا للتأخـــر 
فـــي ســـداد الدفعـــات مـــن المورديـــن ؟ وهـــل أثـــر 

ذلـــك علـــى االلتزامـــات الماليـــة للشـــركة؟

ــرة  ــاكل كبيـ ــه مشـ ــم نواجـ ــا لـ ــة فإننـ ــة عامـ بصفـ
فـــي ذلـــك الصـــدد، ألننـــا نتعامـــل مـــع شـــركات 
كبيـــرة، ولهـــا أوضـــاع ماليـــة ضخمـــة، كمـــا يتـــم 
تعيينـــا مـــن قبـــل المطورالرئيســـي، وأن كان ذلـــك 
ال يمنـــع حـــدوث بعـــض التأخيـــرات، كمـــا أغلـــب 
التكميليـــة،  والتجهيـــزات  اإلنشـــاءات  شـــركات 
ولكـــن "بفضـــل اللـــه تعالـــى"، نســـتطيع التغلـــب 
عليهـــا لقـــوة اإلدارة والخطـــط الماليـــة قصيـــرة 
ـــات  ـــي أوق ـــى ف ـــس حت ـــل بالعك ـــل، ب ـــة االج وطويل
تأخيـــر الدفعـــات نباشـــر فـــي أعمـــال جديـــدة ألننـــا 
بعـــد  الذاتيـــة  الماديـــة  قدراتنـــا  علـــى  نعتمـــد 
توفيـــق اللـــه عـــز وجـــل. إذ أن قـــوة قيادتنـــا لـــإلدارة 
ــات  ــات وتعليمـ ــت توجيهـ ــا كان تحـ ــة دائمـ الماليـ

ممـــا  بالشـــركة  والشـــركاء  التنفيذيـــن  المـــدراء 
ســـاهم فـــي وضـــع الخطـــط الماليـــة والعمـــل 
علـــى تنفيذهـــا بمـــا يخـــدم مصالـــح الشـــركة علـــى 
المســـتويين قصيـــر وطويـــل االجـــل ،  ومســـيرة 
نجـــاح الشـــركة واســـتمرارها بهـــذا النمـــو والتطـــور 
مـــن ســـنة ألخـــرى كان جـــزء كبيـــر منهـــا نتيجـــة 
تنفيـــذ الخطـــط الناجحـــة لـــإلدارة الماليـــة والتـــي 
تحقيـــق  نحـــو  للتوجـــه  دومـــاً  تســـعى  كانـــت 
الشـــاملة  االســـتراتيجيات  وفـــق  األهـــداف 

للشـــركة.
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الدكتورة / أحالم 
الحوسني 

رئيسة ومؤسسة 
جمعية اإلمارات 

لإلدارة العامة 

في حوار مع "استثمارات" 
اإلدارة  لعلـــم  ودراســـتي  *تخصصـــي 
تطويـــر  فـــي  الســـر  كلمـــة  لكونهـــا 

ت سســـا لمؤ ا
"جمعيـــة  تأســـيس  فـــي  *نجاحـــي 
اإلمـــارات لـــإدارة العامـــة" مـــن أهم 
ســـعدت بتحقيقها التـــي  أهدافـــي 
*ال نتوقـــع نجـــاح أي مؤسســـة دونما 

الصائبة  اإلداريـــة  للنظـــم  تبنيها 
اإلمـــارات  "جمعيـــة  فـــي  *هدفنـــا   
لـــإدارة العامـــة تنميـــة ونشـــر الفكر 

فـــي  العامـــة  اإلدارة  فـــي  العلمـــي 

دولة اإلمارات
*علـــم اإلدارة شـــهد تطـــورات هائلة 
وارتبـــط بنشـــأة المجتمعـــات لتنظيم 

احتياجـــات األفـــراد والدول
 *العنصر البشـــري وتحفيـــزه وتقديره 

هو غايـــات علـــم اإلدارة الحديثة 
 

أوالً مقدمة الحوار :

حينما ســـأل احـــد اإلعاميين العرب 
صاحـــب الســـمو / الشـــيخ محمـــد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيس 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  الدولـــة، 
حاكـــم دبـــي "رعـــاه اللـــه تعالـــى"، 
عن ســـبب تقـــدم دول وتخلف دول 
دول  تصنيـــف  ســـلم  علـــى  أخـــرى 
العالـــم، لم يتـــردد ســـموه )برؤيته 
الثاقبـــة والســـديدة(، فـــي أن يبوح 
بمكنون وســـر تطور األمـــم والدول 
أن   : بالقـــول  ســـموه،  ليختصرهـــا 
الـــدول ال تقـــاس بإمكانياتهـــا وإنما 
الحكيمة لمواردها  اإلدارة  بطريقـــة 

البشـــرية والماليـــة.

الوثابـــة  اإلمـــارات  فـــإن  وهنـــا 
بكفـــاءات  والزاخـــرة  للمســـتقبل 
وضعـــت  وطنيـــة،  إداريـــة  وخبـــرات 
علـــم اإلدارة فـــي قائمـــة أولويـــات 
يأتـــي  لـــذا  العلمـــي،  التحصيـــل 
أيضـــاً  اســـتثمارات  مجلـــة  احتفـــاء 
لهـــا  بـــارزة  نســـائية  بشـــخصية 
ومســـيرتها  الســـاطعة  بصماتهـــا 
المكلـــة باإلنجـــازات والفكـــر والرؤى 
فـــي  اإلدارة  علـــم  تطويـــر  فـــي 
اإلمـــارات، وهـــي الدكتـــورة / أحام 
ورئيســـة  مؤسســـة  الحوســـني، 
اإلمـــارات  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
وضعـــت  حيـــث  العامـــة،  لـــإلدارة 
هـــدف  حياتهـــا  مســـيرة  طيلـــة 
ســـامي، وهـــو تطويـــر والنهـــوض 
بالممارســـات اإلدارية للمؤسســـات 
العامـــة ، عبـــر شـــغفها الامحدود 
ودراســـتها المتخصصة والمستمرة  
لعلـــم اإلدارة المعاصـــرة، إذ بعدمـــا 
حصـــدت ضيفنـــا  درجة الماجســـتير 
مســـارها  أكملـــت  اإلدارة،  فـــي 

التعليمـــي واإلكاديمـــي التخصصي 
بالحصول على الدكتـــوراة في علم 
وال  كلـــل  دونمـــا  مواصلـــة  اإلدارة، 
ملـــل، جهدها الـــدؤوب ومنجزاتها 
وتنظيمها  قيادتها  عبر  المشـــرفة 
ومشـــاركتها في  مئات المؤتمرات 
الدوليـــة واإلقليمية، حـــول تطورات 
علـــوم اإلدارة المعاصرة، كما عملت 
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  فـــي  
الحكوميـــة االتحادية منها  والدوائر 
عملهـــا  فيهـــا  بمـــا  والمحليـــة، 
مجلـــس  فـــي  طـــوال  لســـنوات 
الوزراء مـــع عضويتهـــا الفاعلة في 

الدوليـــة. اإلدارة  جميعـــات 

بصمـــة  صاحبـــة  اليـــوم  فضيفتنـــا 
ســـاطعة، ومســـيرة ال تضاهي في 
وتيـــرة اإلنجاز في تعزيـــز علم اإلدارة 
اإلمـــارات،  دولـــة  فـــي  المعاصـــرة 
كما ســـاهمت فـــي تأســـيس اتحاد 
 ،2005 عـــام  الخليجيين  المدربييـــن 
كمـــا قامـــت مـــن خـــال المناصـــب 
الحكوميـــة العديـــدة التـــي تولتها 
وصياغـــة  ووضـــع  تنفيـــذ  فـــي 
وخطـــط  االســـتراتيجية  األهـــداف 
مـــن  لعـــدد  والتوطيـــن  اإلحـــال 
المحلية،  الحكوميـــة  المؤسســـات 
فضـــاً على أشـــرافها علـــى خطط 
والبعثـــات  للدراســـات  المنـــح 
التعليميـــة الحكوميـــة، كما قامت 
وإعادة  تصميـــم  في  بالمســـاهمة 
البشـــرية  المـــوارد  لوائـــح  تصميـــم 
لعشـــرات الجهات الحكومية وشبه 
الحكوميـــة في الدولـــة، فضاً على 
تنفيذهـــا لبرامج ومبـــادرات هدفت 
لرفع كفـــاءة أداء العناصر البشـــرية 
فـــي األجهـــزة الحكوميـــة للدولة. 

ضيفتنـــا اليـــوم هـــي بنـــت اإلمارات 

الدكتـــورة / أحام الحوســـني التي 
الريادية،  مبادرتهـــا  فـــي  اســـتمرت 
والتـــي كان مـــن ضمنهـــا تأليفهـــا 
لكتـــاب "تقييـــم فاعليـــة  الهياكل 
المنظمـــات  فـــي  التنظيميـــة 
مناصـــب  تولـــت  كمـــا  العامـــة"، 
استشـــارية في العديد من الجهات 
والتـــي كان مـــن ضمنها مستشـــار 
لتأهيـــل المنتســـبين فـــي "برنامج 
الشـــيخ / صقـــر القاســـمي للتميز 
الخيمـــة".  رأس  فـــي  الحكومـــي 
وغيرهـــا مـــن المناصـــب الحكومية 
التـــي تركـــت فيها بصمة مشـــرفة.
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بدايـــًة نريـــد أن نعرف ســـبب اختيـــارك لعلـــم اإلدارة؟ 
تحديـــدًا لمـــاذا هذا الشـــغف وحملـــك لهـــم وأعباء 

العلم؟ ذلـــك 

فـــي حقيقة األمر، أدركـــت منذ بدايـــات وجودي في 
الحيـــاة ومنذ الصغر، أن تنظيم كل شـــئ في حياتي 
بالطريقـــة المثلـــى يســـاهم فـــي تحقيـــق النجاح، 
حيـــث كنـــت شـــغوفة بالتخطيـــط لكل مفـــردة من 
مفـــردات حياتي، وبمعنـــى أصح كنت أســـعى إلدارة 
كل مـــا يرتبـــط بحياتي، بمـــا فيها تنظيمـــي ألوقات 
الدراســـة والترفيـــه، ووضع خطـــة للنجاح الدراســـي 
ومســـتقبلي ككل.. فأنت ال تستطيع تحقيق النجاح 
فـــي حياتـــك، أو تنجـــح فـــي مواجهة أي مشـــكلة، 
دونمـــا وضع خطـــة وإدارتها والتحقق مـــن تنفيذها 
علـــى وجـــه الدقـــة. وهـــذا معنـــى وجوهـــرة علم 
وعمليـــة اإلدارة كمنهجية ضامنـــة لتحقيق النجاح، 
ســـواء كان هذا النجاح على المســـتوى الشخصي أو 
مســـتوى المؤسســـات والكيانات، وصوالً لمســـتوى 
اإلدارة الكليـــة للدولـــة أومـــا يعـــرف بـــإدارة وتســـير 

الحكومات. شـــؤون 
في نظرك هل شـــهد علـــم اإلدارة تغيـــرات وتبدالت 

المعاصرة؟ المرحلـــة  في 

فـــي حقيقـــة األمـــر، فـــإن علـــم اإلدارة تواجـــد منذ 
وإن  المجتمعـــات  وتطـــور  اإلنســـان  نشـــأة  بدايـــات 
كانـــت هناك ممارســـات بدائية ومفاهيـــم محدودة 
لذلـــك العلـــم آنـــذاك، كـــون التطـــور ارتبـــط بحاجـــة 
ملحـــة لتنظيـــم معيشـــة البشـــر وتلبيـــة احتياجات 
المجتمعـــات، إال أنـــه العلـــم األبرز الذي شـــهد مزيد 
مـــن التطـــورات المتاحقة علـــى مر الحقـــب، وصوالً 
لمـــا نشـــهد اليوم مـــن تطـــور هائل فـــي مفاهيم 
اإلدارة في كل المؤسســـات والكيانـــات وأيضاً الدول.
اإلدارة  علـــم  وأدبيـــات  للنظريـــات  كان  فقـــد  وهنـــا 
النصيـــب األكبر مـــن التطور والتحديـــث، اعتماداً على 
مفهوم أن اإلنســـان ســـواء في المؤسسة الخاصة 
أو الحكوميـــة هـــو محـــور التنميـــة الشـــمولية، لذا 
فـــإن علـــم اإلدارة الحديثة يركز على تطويـــر القدرات 
اإلداريـــة للعنصـــر البشـــري، ويمكـــن أن تتخيل حجم 
المؤسســـة  تحققهـــا  أن  يمكـــن  التـــي  النجاحـــات 
أو الشـــركة، إذا اتبعـــت إدارتهـــا العليـــا أو المديريـــن 
والعناصـــر  للموظفيـــن  وتقديـــر  تحفيـــز  عمليـــة 
مهارتهـــم  وتنميـــة  المؤسســـة،  فـــي  البشـــرية 
اإلبداعيـــة، وأشـــعارهم بأنهم جزء من المؤسســـة، 

فهنـــا ســـنضمن وال شـــك النجاح للمؤسســـة.
كيـــف تبلـــورت لديـــك فكـــرة نشـــأة جمعيـــة اإلمارات 

باهتمـــام  حظيـــت  التـــي  المبـــادرة  وهـــي  لـــإدارة، 
حكومـــة اإلمارات وتمـــت الموافقة على تأسيســـها؟

فـــي حقيقـــة األمـــر، ونظـــراً إلطاعـــي علـــى تجارب 
المؤسســـات والكيانـــات اإلداريـــة فـــي العديـــد من 
الـــدول المتقدمـــة، فقـــد الحظـــت وجـــود مظلـــة 
مؤسسية مجتمعية تســـعى لدعم ومؤازرة جهود 
الحكومـــات والســـلطات فـــي تلـــك الـــدول، لتطوير 
ممارســـات اإلدارة العامـــة، ومـــن هنا ســـعيت بقوة 
لتأســـيس كيـــان مؤسســـي مجتمعـــي مماثل في 
دولـــة اإلمارات، وتماشـــياً مـــع التوجيهات الســـامية 
للقيـــادة الرشـــيدة لبلـــدي اإلمـــارات "حفظهـــا الله 
تعالـــى"، ممثلة في صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، رئيـــس الدولـــة "حفظـــه اللـــه 
تعالـــى" وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء، حاكم دبي 
"رعاه اللـــه تعالى"، وصاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان، ولي عهد أبوظبـــي "حفظه الله 
تعالـــى"، ونتاجاً لدعـــم حكومتنا، فقد تـــم الحصول 
علـــى موافقـــة وزارة تنمية المجتمع، على إشـــهار 
جمعية اإلمارات لإلدارة العامـــة العام 2016. لتمارس 

دورهـــا الريـــادي الداعم كمؤسســـة نفـــع عام.
ما هي أهداف جمعية اإلمارات لإدارة العامة؟

تنميـــة  فـــي  الجمعيـــة  وغايـــات  أهـــداف  تتمثـــل 
فـــي  العامـــة  اإلدارة  فـــي  العلمـــي  الفكـــر  ونشـــر 
دولة اإلمـــارات، وتقديم المشـــورة والخبـــرة اإلدارية 
والدراســـات الازمة، وفق أحـــدث وأفضل التطبيقات 
داخـــل  المعنيـــة  للجهـــات  الحديثـــة  والممارســـات 
اإلمـــارات وخارجهـــا وإتاحـــة الفرصـــة للعاملين في 
المجـــاالت اإلدارية للمســـاهمة في تطويـــر التقدم 
ذات  واالبحـــاث  والخبـــراء،  الخبـــرات  وتبـــادل  اإلداري، 
الصلـــة بممارســـات وعلـــوم اإلدارة مـــع المنظمات 
والهيئـــات والجمعيـــات داخـــل وخارج الدولـــة، فضاً 
علـــى التعاون مع الجهـــات المعنية بإجـــراء البحوث 
والدراســـات واإلدارية، بهدف تطويـــر االداء الوظيفي 
العاقـــات  وتفعيـــل  وبنـــاء  والمؤسســـات  لألفـــراد 
المحليـــة  والهيئـــات  المعاهـــد  مـــع  التنظيميـــة 
وأفضـــل  أخـــر  علـــى  اإلطـــاع  بهـــدف  والعالميـــة، 
الممارســـات اإلدراية، وتوطينها في اإلمـــارات، دولة 
التقـــدم والنمـــاء أعـــز اللـــه تعالـــى ازدهارهـــا فـــي 
ضـــوء الحكمة والـــرؤى الثاقبـــة لقيادتها الرشـــيدة 

تعالى اللـــه  "حفظهـــا 

سفيرة علوم وممارسات اإلدارة العامة في اإلمارات 

رئيسة ومؤسسة جمعية اإلمارات لإدارة العامة

تولت مناصب استشـــارية وطورت العديـــد من مبادرات 
المعاصرة  اإلدارة  دعم 

ســـاهمت في تأسيس وإدارة والمشـــاركة الفاعلة في 
العديد مـــن المؤتمرات في اإلمـــارات ودول الخليج

صاحبـــة بصمة وجهـــود جليلـــة للمـــرأة اإلماراتية في 
اإلدارة  علـــم  تطوير 

مبادراتهـــا الرياديـــة حظيـــت باهتمامـــات مؤسســـات 
والعالميـــة واإلقليميـــة  الخليجيـــة  اإلدارة 

مـــع  الـــوزراء  مجلـــس  فـــي  طـــوال  لســـنوات  عملهـــا 
الدوليـــة  اإلدارة  جميعـــات  فـــي  الفاعلـــة  عضويتهـــا 

الـــرؤى  ووضـــوح  الخبـــرات  مـــن  المزيـــد  أكســـبها 

بصمتهـــا الســـاطعة  فـــي تأســـيس اتحـــاد المدربيـــن 
2005 عـــام  الخليجييـــن 

ســـاهمت في صياغة األهـــداف االســـتراتيجية وخطط 
اإلحـــالل والتوطيـــن لعـــدد مـــن المؤسســـات الحكومية 

لمحلية ا

والبعثـــات  للدراســـات  المنـــح  خطـــط  علـــى  أشـــرفت 
الحكوميـــة التعليميـــة 

لوائـــح  تصميـــم  وإعـــادة  تصميـــم  فـــي  المســـاهمة 
المـــوارد البشـــرية لعشـــرات الجهـــات الحكومية وشـــبه 

الحكوميـــة فـــي الدولـــة 

تأليفهـــا لكتاب "تقييـــم فاعلية الهيـــاكل التنظيمية 
في المنظمـــات العامـــة"،  بمثابة بوصلـــة لتطوير االداء 

اإلداري للمنظمـــات العامة 

عملـــت فـــي العديد وغيرها مـــن المناصـــب الحكومية 
التي تركت فيها بصمة مشـــرفة مـــن الجهات الحكومية 

 الدكتورة / أحالم الحوسني
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 اإلمارات مظلة العدل والريادة التشريعية 
 إقامة 210 جنسية من مختلف دول العالم برهان ساطع على أن اإلمارات منارة العدل 
 قانون االستثمار األجنبي المباشر يهدف لتعزيز مكانة دول اإلمــــــــــارات على خارطــــة                                              

      وجهات االستثمار العالمية  

حاورته / استثمارات
دولة  بناء  ركيزة  تؤسس 
اإلمارات، على فلسفة عميقة 
راسخة رسوخ البنيان، ساطعة 
رؤية  عبر  فيها،  جدال  ال 
حفظها  الرشيدة  قيادتها 
أسست  التي  تعالى"  الله 
والمساواة،   العدالة  دولة 
فيها  الجميع  يستظل  التي 
على  ومقيمين  مواطنيين 
أرضها الطيبة المباركة بمظلة 
العدل والقانون، وبما انعكس 
القانون  أيضاً على قوة  دروب 
على  القانونية  والتشريعات 
المجتمعية  المسارات  كافة 
وقد  والحضارية،   واالقتصادية 
الصدد  ذلك  في  لقاء  لنا  كان 
القانوني  المستشار  مع 
خليفة   / األستاذ  والمحامي 
ورئيس  مؤسس  عمير،  بن 
مجلس إدارة مجموعة مكاتب 
للمحاماة  عمير  بن  خليفة 
اإلمارات،  دولة  في  المنتشرة 
وعاقات  شراكات  لها  والتي 
المكاتب  عشرات  مع  قوية 
المحاماة  ومؤسسات 
في  القانونية  واالستشارات 
العالم،  دول  من  العديد 
لنلقي الضوء في حوارنا معه 
حول دور التشريعات القانونية 
والتطور  النمو  دعم  في 
واالقتصادي  المجتمعي 
ضوء  في  اإلمارات  لدولة 

الرشيدة  قيادتها  توجيهات 
"حفظها الله تعالى".

وقد كان الحوار 
للتطورات  تقييمكم  هو  ما 
القانون  مفهوم  وقوة 
ضوء  في  اإلمارات  دولة  في 
الرشيدة  القيادة  توجيهات 
تعالى"  الله  "حفظها  للدولة 
البيئة  انعكست  وكيف 
دولة  ومفهوم  التشريعية 
جاذبية  تعزيز  على  العدل 
مع  والعمل؟  لإقامة  اإلمارات 
تسجيل الدولة ألعلى معدالت 

األمان واالستقرار عالميًا؟
هذا يعود "بفضل الله تعالى"، 
اإلمارات،  شعب  نحن  منحنا  أن 
دوماً  تسعى  رشيدة  قيادة 
لترسيخ رؤى العدالة وتؤسس 
والريادة  التقدم  لدولة 
العدل  القائمة على  الحضارية 
القول،  ويكيفينا  والمساوة، 
رؤية  بفضل  اإلمارات  دولة  أن 
والحكمة  الرشيدة  قيادتنا 
لشيوخنا  الثاقبة  والرؤى 
تعالى"،  الله  "حفظهم 
دولية  تصنيفات  تحتل  باتت 
القانون  سلم  على  متقدمة 
القوي  وتطبيقها  الدولي، 
لتشريعات العدالة، بل يمكننا 
دولة  يميز  ما  أن   : أيضاً  القول 
اإلمارات هو التحديث المستمر 
الممارسات  أفضل  وتبني 

على  والقضائية  التشريعية 
دولة  فنحن  العالم،  مستوى 
يتحقق  ال  التطور  بأن  تؤمن 
الله  وبفضل  بالعدل،  سوى 
لما  المنجزات  تلك  ُترجمت 
أجمع  معنا  العالم  ويراه  نراه 
للدولة  كبير  تقدم  من  اليوم، 
ويكفي  الصعد،  كافة  على 
اإلمارات  دولة  أن  القول  اليوم 
يقيم على أرضها الطيبة  أكثر 
مختلف  من  جنسية   210 من 
دول العالم، وهذا برهان جلي 
ساطع أن اإلمارات منارة العدل 
الحقوق  وضمان  والمساوة 

للجميع با استثناء.
التشريعات  انعكست  كيف 
على  والتجارية  االستثمارية 
كوجهة  الدولة  مكانة  تعزيز 
كل  من  للمستثمرين  مفضل 

دول العالم ؟
المستثمر يهمه في المقام 
وإن  حقوقه،  ضمان  األول 
حقوقه  لبخس  يتعرض  ال 
من  النيل  أو  المادية، 
حرية  وضمان  استثماراته 
للدولة  وخروجها  دخولها 
لاستثمار،  فيها  يتوجه  التي 
ترجمت  تعالى"،  لله  "والحمد 
لمؤشرات  القاعدة  تلك 
اإلمارات  استقطاب  من  هائلة 
استثماري  لماذ  وتحولها 
على  ينطبق  وبما  عالمي، 

التشريعية االقتصادية، يأخذ في االعتبار احتياجات ومصالح المستثمر األجنبي والمواطن على حداً سواء،  في 
بين  يوازن  المتقدمة، حيث  األخرى  الدول  المنافسة في  االقتصادية  التشريعات  األول كما يطلع على  المقام 

تأمين وصيانة احتياجات المستثمر، وفي ذات الوقت تعزيز جاذبية الدولة ..
االقتصادية  والقوانين  التشريعات  لكافة  والمستدامة  المستمرة  التحديث  وتيرة  ننسى  ال  أن  ينبغي  كما 
واالستثمارية والتجارية في اإلمارات، بهدف التساير مع المتغيرات التي تشهدها االستثمارات واالقتصاد العالمي 
في مجمله، وعلى سبيل المثال: تم مؤخراً  استصدار قانون االستثمار االجنبي المباشر العام 2018 والذي يتيح 
ملكية تامة بنسبة 100 بالمائة للكيانات االستثمارية االجنبية ويهدف القانون إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز 
جذب رئيسي لاستثمار األجنبي المباشر على المستويين اإلقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع االستثمار 
المتطورة والمعرفة والتدريب. كما  التكنولوجيا  اإلنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب  األجنبي، وتوسيع قاعدة 
يهدف إلى زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات ذات األولوية بما يحقق التنمية المتوازنة 

والمستدامة.
وانتم اكثر احتكاكًا بالبيئة التشريعية والقانونية في إمارة أبوظبي، ما تقييمكم لسرعة اإلجراءات التي تتبناها 

دائرة القضاء في اإلمارة؟
القضاء  دائرة  حققتها  التي  الهائلة  والتطورات  التشريعية  بالبيئة  قانونيين،  ومستشاريين  كخبراء  نشيد 
بأبوظبي في ظل التوجيهات والرؤى السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
القضاء  بدائرة  المحاماة واألكثر احتكاكاً  أبوظبي، فنحن بحكم كوننا ننتمى لقطاع  بإمارة  القضاء  رئيس دائرة 
في أبوظبي، نرى بكل اندهاش واعجاب التطورات المتسارعة التي شهدتها الدائرة في ظل قيادة سموه من 
التحول للمعامات الرقمية واإللكترونية وسرعة إنجاز المعامات، كذلك  سرعة الفصل في األحكام وغيرها من 
التسهيات التي جعلت دولة اإلمارات مظلة للعدل،  وهذا االمر بفضل توجيهات قيادة دولة اإلمارات الرشيدة 
وحكامها وشيوخها حفظهم الله تعالى"، مطبق في كافة دوائر القضاء في إمارات الدولة السبع، بما يعزز 
من وتيرة التنمية االقتصادية والمجتمعية، ويكفي ان ترى أنه في ظل أزمة "كوفيد – 19" توقفت العديد من 
الجهات والمؤسسات القضائية في العديد من دول العالم، عن تسير والنظر والبت في األحكام مما أثر سلباً 
على مصالح الناس، وهذا "بفضل الله تعالى"، لم يكن موجود  في اإلمارات، ألن كافة محاكم اإلمارات توجهت 

الستخدامات التقنية ترسيخاً لمفاهيم استدامة العدالة الناجزة.

 عدد برعاية شركة ذبيــــان العالمية عدد برعاية شركة ذبيــــان العالمية

رئيس مجلس إدارة “مكاتب خليفة بن عمير للمحاماة” في اإلمارات..  
في حواره مع “استثمارات” :-
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According to the testimonies of Experienced Engineering European and Global Houses, 
Zebian Industries is one of the leading firms in the Middle East for Glass and Aluminium

Zebian Industries was established in Sharjah, UAE in 1977
WITHIN A PERIOD OF JUST OVER 40 YEARS, THE COMPANY HAS COMPLETED MORE THAN 480 PROJECTS FOR TOWERS, BUILDINGS, 

VILLAS, AIRPORTS AND SHOPPING CENTERS, BOTH INSIDE THE UAE AND INTERNATIONALLY.
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Zebian Aluminum and Glass Industries LLC is a company that 
has gone international. We are going to shed light on the 
success story of this company that was first established in the 
UAE 43 years ago through our interview with Mr. Tarek Zebian, 

the co-managing director of the company.
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 coordination with the project’s main consultant                     
How many projects have you implemented  
in the UAE, Africa, and lately the USA over the 

last 40 years?
We can say hundreds of projects .But certainly 

with different sizes.
 In 1995, we erected the tallest tower in Sharjah
How many employees do you have either in 
the UAE or the company’s external branches?
We have 2300 employees who include technical 

workers, supervisors, engineers, executives.
Are you responsible for manufacturing the 

production inputs?
We manufacture them locally. We import glass 

according to specifications.
What about the iron?

We manufacture the iron we use in our projects 
locally. We have a steel workshop

As regards the crises that have occurred over 
the past few years Can you tell us the secret 
behind your success to carry on with your 

projects?
We are the oldest group in this field in the UAE. 
We have the experience to decide whom we 
should deal with. We do not start any project 
without having full knowledge of the client we 

are dealing with.
What about your expansion in Africa?

There is no doubt that we face competition in 
Africa        

But the companies working there do not have 
the efficiency to implement big projects.

You have designed the faade of the Ministry 
of the Defence in Addis Ababa in addition to the 
Ministry of the Interior and the Central Bank of 
Tanzania along with many other projects in a 

number of African states
How could you do that?

We marketed the group to get some of the 
projects in Addis Ababa. So we contracted for 

establishing those government projects.
 Can you tell us more about the establishment 

of the sovereign buildings, in Africa?
 The largest project we implemented in Africa 
was the Ministry of the Defence in Addis Ababa. 
This project covered an area of more than 40.000 
square meters including the faade work. We 
carried out the iron, glass and Aluminum works 

in addition to the internal designs
What about your relations with the 
international companies ? Do these 
companies nominate you to implement these 

projects?
 Yes, some of them nominate us. Sometimes we 
participate in bids. We never accepted a project 
before having the approval of our consultants 

like WS, Pede, Atkins, Holly.
How could you  penetrate the US market with 

all its complexities? 
We have two branches in the north of America 
and another one in Toronto, Canada. So far we 
have implemented about 4 projects in the USA. 
The last one was the Fulton Tower in Brooklyn, 
New York. We’ve almost finished 90% of the 
project. Still we have other projects in Brooklyn, 

Manhattan, New Jersey
What is the value of the Company’s projects 
established in the USA including the current 

and coming contracts?
We have $15million- worth contracts while the 
contracts we are currently discussing are worth 

$ 30 million.            
What is the growth rate of the Zebian Group?

Almost 20%                     
But what about the other Arab countries like 

The KSA?
We are coordinating to enter the Saudi market. 
-We have also some activities in Europe. We 

have a number of projects in Cyprus

We would like to shed more light on Zebian 
Aluminum and Glass  Industries LLC, its 
development, the most important projects it 

has implemented and its expansion policy?     
Zebian is a family business that started in 1977 in 
the UAE. My father and uncles are the founders 
of the company.  They came from Lebanon, 
Africa and Brazil, their first immigration was to 
Brazil. At that time they had simpler projects 
compared to those of today. In the late 1970s 
we started this business and hence our success 

story began.
Let’s know about the company’s project map, 
its philosophy in managing its businesses.

What is the secret behind this success?
We always collaborate with leading foreign 
companies working in the design of Aluminum 
systems like: Reynaers Aluminium, Schuco 
International, Technal, which are leading 
companies in this domain. They provide us with 
the systems of Aluminum. We also collaborate 
with glass companies to offer our clients the 
latest technology in glass, Aluminum and the 

other materials we use in our designs.
Does Zebian Aluminum and Glass Industries 
have a research and development 

department?
We have an engineering department that has 
more than 100 engineers, who are responsible 
for making the designs and working on sites. 
They always work on the development of the 

machines we have in our factory.
So you risk accepting projects with very 

complex technical specifications?
We always develop our business. As you may 
have noticed the lighting of the new buildings 
falls within our contracts, like the new unique 
tower in Zayed Street. This fell within our 
contract. The aluminum designs are fully 
implemented with all the iron works it may 

need as well as the lighting.
Zebian is also responsible for the lighting 

systems?

Mr Tarek Zebian,
THE CO-MANAGING DIRECTOR OF 
THE COMPANY.
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we would like to shed light on the beginnings 
of the success story of an Emirati company?

Zebian Aluminum and Glass Industries LLC was 
initiated in 1977 by my father and uncles, who 

came from Lebanon, Brazil and Africa.
The Emirati union then had been established 5 
or 6 years earlier. So they saw that they would 
have a good opportunity in that country to 
build a good business that would grow soon 
and to contribute to the construction process. 
They first produced aluminum lugs, thus they 
established the factory. It was only a small one 

with only about 20 workers
When the group was first established in the 
UAE, towers were not common and there was 
no need for the aluminum and glass works؟

That is right, at that time only small buildings 
were built with only a few windows and doors. 
And this is why the factory  in its beginning 
included only about 30 to 40 workers. But with 
the development that occurred in the 1990s, we 
also had to develop and grow our business. In 
the period from 1990 to 1995 we accomplished 
many other projects but on smaller scales. 

Then we started larger projects
What is the philosophy that guaranteed 
universality for Zebian Aluminum and Glass 

Industries LLC?                 
We developed ourselves, we worked here and 
implemented some mega projects in Dubai, 

Sharjah and Abu Dhabi
So our projects grew and we also grew along 

with them. We began our external projects 

in Tanzania. Then we had many projects in 
Ethiopia, the USA and Cyprus.

There is no doubt that your success is the 
outcome of the laws, legislations  the  
investment environment and stability we 

have here in the UAE ?    

Sure the development of legislations and 
the country’s openness to the world helped 
us develop our business. In addition to 
the availability of  the telecommunication 
systems, the internet, the electricity and the 
infra-structure here, all this helped us grow our 

business.

Mr Imad Zebian, 
the co-managing 
director of the Zebian 
Aluminum and Glass 
Industries LLC.
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Mr Jamal tibi
FINANCIAL MANAGR OF THE 

COMPANY.

We then had an interview with Mr. Jamal Tibi, 
the financial Director of the company.

As a company related to the contracting and 
the Real Estate development companies in 
the UAE, how can we evaluate the financial 

position of the company?
First of all we should have a look on its long 
history that extends for 43 years. We have to 

look at the way it protects its employees.
Another criterion is that the Zebian Industries 
is accredited by the most important developers 
working in the UAE. Finally we have gone global.
According to the Company’s strategy and goals 

we intend to penetrate the US markets. 
During times of crises we’ve noticed the 
stability of the growth rate and the sales of 
the company, so tell u the secret behind this

This is due to the financial engineering policy, 
which connects all the data together in order 
to get an output that suits the position of the 

company.
We can say that we are successful to some 
extent to cope with times of boom and bust and 
the different crises due to the strong financial 

position of the company.
Do you intend to put the company on the 

Stock market?
Putting the company on the Stock market is 
under consideration, we have started the 
first steps t o rearrange the internal financial 
position and lay down a strategic framework. 
I’d like to say that the secret behind the success 
of the company under the different economic 
circumstance is that the administration here 
adopts a Hierarchical system not a linear one.

As to the banks, we have very special relations 
with them, we have been offered bank facilities 

for all our projects

I congratulate you, Mr Jamal, for this great 
success and wish you more success in the 

coming period…thank you
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