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مقابلة
أغسطس 2017

تغییر مفھوم ”تجارة التجزئة المصحوبة
بالترفیھ“ في منطقة الشرق األوسط

وخارجھا
بقلم بیتر برویر وجیما دوریا

یُطلعنا آالن بجاني، الرئیس التنفیذي لمجموعة ماجد الفطیم، على تصوراتھ حول مستقبل
تجارة التجزئة، ویحدثنا عن مسیرتھ عبر المناصب القیادیة.

تصل درجات الحرارة أحیانًا في فصل الصیف في دبي إلى 40 درجة مئویة (ما یُعادل 104
فھرنھایت)، ولذلك یختار الناس الذھاب إلى مول اإلمارات الُمكیّف إما للتسوق أو تناول

الطعام أو مشاھدة األفالم أو االستمتاع باأللعاب أو حتى للتزلج. فھذا المركز التجاري- الواقع
في قلب الصحراء - یحتوي على أكبر منحدر داخلي للتزلج وأكبر حدیقة ثلجیة في العالم

تُسمى «سكي دبي».

تملك «مجموعة ماجد الفطیم» مول اإلمارات وتشرف على إدارتھ، إلى جانب العدید من
المشاریع األخرى في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وأفریقیا وآسیا الوسطى. كما تملك
ھذه المجموعة الرائدة في تطویر وتشغیل مراكز التسوق في المنطقة صاالت ڤوكس سینما؛
وھي تعدُّ أكبر سلسلة لصاالت السینما في الشرق األوسط، باإلضافة إلى العدید من مراكز


الشرق األوسط

https://www.mckinsey.com/
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التسلیة والترفیھ. وتتمتع المجموعة أیًضا بامتیاز استخدام اسم المجموعة الفرنسیة ”كارفور“
على شبكتھا في 38 دولة. ومنذ افتتاح أول مركز تجاري لھا في عام 1995، تضاعفت

إیرادات المجموعة كل خمس سنوات لتصل إلى حوالي 8.2 ملیار دوالر في عام 2016.

یتولى آالن بجاني منصب الرئیس التنفیذي لمجموعة ماجد الفطیم منذ عامین بعد مسیرة
امتدت ألكثر من عشر سنوات داخل المجموعة. ویحمل آالن شھادة في القانون ولكنھ ال

یمارس مھنة المحاماة حالیًا. وقد تحدث آالن مؤخًرا مع بیتر برویر وجیما دوریا من مكتب
ماكنزي في دبي، وفیما یلي مقتطفات من ھذا الحوار.

ماكنزي: توفر شركاتكم خدماتھا آلالف المستھلكین یومیًا، فما ھي أھم االتجاھات االستھالكیة
التي تالحظونھا لدى عمالئكم؟

آالن بجاني: إن أبرز اتجاه عالمي نلحظ تأثیره على جمیع أعمالنا ھو تحول تركیز المستھلك
من المنتج إلى تجربة التسوق ككل. تعدُّ مجموعة ماجد الفطیم رائدة في مجال تجربة الزبائن

منذ وقت طویل، ویرجع ذلك جزئیًا إلى االرتفاع الشدید في درجات الحرارة في الشرق
األوسط خالل أشھر الصیف، ولذلك فمن الطبیعي أن یقضي الناس یوًما كامًال في مركز

التسوق! لكنھم بنفس الوقت ال یریدون أن تقتصر تجربتھم على التسوق طیلة الیوم فقط. وبناًء
على ذلك، قمنا بتحویل مراكزنا التجاریة إلى مراكز اجتماعیة ووجھات حقیقیة تعكس مفھوم
تجارة التجزئة المصحوبة بالترفیھ الذي یلبي رغبات عمالئنا، وذلك تماشیًا مع رؤیتنا المتمثلة
ق في تحقیق أسعد اللحظات لكل الناس، كل یوم، وھو ما یجسده شعارنا لمول اإلمارات التسوُّ

مجرد بدایة. كما إننا نواصل تطویر وتحدیث أصولنا باستمرار. أما مفھومنا السینمائي
”ThEATre by Rhodes“، على سبیل المثال، فھو یمثل شراكة بین ڤوكس سینما،

الذراع السینمائیة التابعة للمجموعة، وبین طاه شیف معروف، إذ مزجنا فیھا بین متعة مشاھدة
األفالم مع أشھى المأكوالت لیعیش المشاھد تجربة مبتكرة وغیر مسبوقة.



10/15/2017 McKinsey & Company | تغییر مفھوم تجارة التجزئة المصحوبة بالترفیھ في منطقة الشرق األوسط وخارجھا

https://www.mckinsey.com/middle-east/our-insights/reshaping-retail-tainment-in-the-middle-east-and-beyond/ar-ae 3/13

وتماشیًا مع ھذا االتجاه المتمثل في تعظیم أھمیة التجربة على المنتج، بدأ العمالء ینظرون إلى
الرفاھیة من زاویة مختلفة كلیًا. فھي ترتبط باالستمتاع الحقیقي بـ ”أسعد اللحظات“ وبالتجربة

“ThEATre by Rhodes” نفسھا، بغض النظر عن نقطة السعر، علًما أن تجربة
لیست باھظة الثمن، بل تزید بشكل بسیط على تذكرة السینما العادیة، ولكن الناس یرونھا

تجربة فاخرة ویحبونھا ألنھا فكرة مبتكرة وفریدة من نوعھا. فالمستھلكین ال یریدون دفع ثمن
الرفاھیة فحسب، بل یریدون أن یستمتعون بھا ویعیشونھا.

يضم مول اإلمارات أكثر من 600 متجًرا، إلى جانب صاالت السینما
ومنتجع تزلج داخلي ومنطقة للترفیه العائلي ومركز للفنون. صورة

مقدمة من مجموعة ماجد الفطیم.
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وھناك اتجاه استھالكي آخر نراه؛ وھو أن المزید من المستھلكین یریدون أن تكون التكنولوجیا
جزًءا من تجربتھم. ویُالحظ ھذا االتجاه خصوًصا في منطقة الشرق األوسط التي تمتاز بأحد

أسرع معدالت النمو في اقتناء الھواتف الذكیة ودخول اإلنترنت والتسوق اإللكتروني
واستخدام شبكات التواصل االجتماعیة في العالم. ولذلك، فإننا ندمج بُعدًا تكنولوجیًا في كافة
الخدمات التي نقدمھا، إذ دمجنا منصاتنا لتقنیة المعلومات وأنشأنا قاعدة مركزیة لبیانات
عمالئنا. فنحن نستخدم التكنولوجیا لرفع مستوى العروض التي نقدمھا ونُجري تحلیالت
لمعرفة المزید عن أعمالنا وموظفینا وعمالئنا واتخاذ قرارات تُساعدنا على خلق لحظات

رائعة لھم، ونرى أن التكنولوجیا ھي عملة المستقبل. كما نعكف حالیًا على ترسیخ عالماتنا
التجاریة على اإلنترنت، بحیث ال یقل حضورھا وتمیزھا على الصعید الرقمي عن الواقع،

السیما أعمالنا في تجارة البقالة بالتجزئة.

ھناك اتجاه كبیر آخر أیًضا یتمثل في أن عرقلة االستقرار في السوق لم یعد یأتي من منافسینا
التقلیدیین فقط، بل من خارج إطار القطاعات التي نعمل بھا أحیانًا. وعلینا أن نحرص بأّال
نكتفي بالتركیز على تجربة التسّوق والتكنولوجیا السائدة الیوم، بل أن نواظب أیًضا على
استشراف المستقبل واستباق رغبات العمالء في الحصول على تجربة مستقبلیة تدعمھا

التكنولوجیا، ومن ھنا تكمن فائدة التعلم الھائلة من القطاعات األخرى، فنحن نتعلم من شركات
التكنولوجیا الرائدة في العالم - مثل جوجل، فیسبوك، أمازون، فضًال عن الشركات الناشئة

المتمیزة التي تطبق منھجیات جدیدة لتذلیل تحدیات حقیقیة.

ماكنزي: ھل ھذا یعني أن مجموعة ماجد الفطیم بدأت تنظر لنفسھا كشركة تكنولوجیة؟

آالن بجاني: نوًعا ما. فھدفنا االستراتیجي األساسي أن نظل قادرین على االستمرار في
السوق، ما یعني أننا بحاجة إلى تحویل مجموعتنا من شركات تمارس أعمالھا على نحو

تقلیدي إلى مؤسسات تعتمد على التكنولوجیا، وأن نضع العمالء في قلب أعمالنا خالل ھذه
العملیة.
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وأعتقد أن قطاع التجزئة قد قطع شوًطا طویًال في فھم عمالئنا فھًما عمیقًا كعمالء ولیس كفئة
جماعیة من المستھلكین، وعلینا أن ننظر إلى المستقبل وأن نبني عالقة فردیة وشخصیة مع

العمیل، تماًما كما كان یفعل تّجار التجزئة في األیام السابقة. لكن لتحقیق ذلك الیوم، نحتاج إلى
رؤى وتكنولوجیا قائمة على البیانات، وترسیخ أنماط التفكیر الصحیحة لدى موظفینا. فھذه
جمیعھا تعد الركائز التي یستند علیھا توجھنا االستراتیجي األساسي على المدى الطویل
المتمثل في اآلتي: توفیر تجربة ال تنسى للعمالء ورأس مال بشري منافس عالمیًا تدعمھ

التكنولوجیا.

ماكنزي: حددتم العام الماضي توجھكم االستراتیجي لمدة 25 عاًما، فما سبب أھمیة ھذه
الخطوة؟ وھل من المنطقي أن تضعوا خطة طویلة المدى في مجال سریع التغیّر مثل قطاع

التجزئة؟

آالن بجاني: شأننا شأن معظم المؤسسات في عالم الشركات، فإننا نُحدد أفاقنا دائًما بخطة
خمسیة لألولویات المتجددة. إال أنني أعتقد أن القرارات التي سنتخذھا في ھذه المرحلة- بشأن
مجال عملنا ونطاقھ وكیف سنُرجح كفتنا للفوز - ھي التي ستُحدد مصیر شركتنا. وال یمكننا
ببساطة أن نتخذ مثل ھذه الخیارات الحساسة دون توجھ استراتیجي طویل المدى یخدمنا

كبوصلة تُوّجھ مسیرتنا العملیة. علیك أن تؤمن بمبادئك إیمانًا عمیقًا الستدامة النمو، خصوًصا
إن كنت تُدیر مجموعة أعمال متنوعة ومتنامیة تضم 12 شركة في مراحل مختلفة من دورة
حیاتھا، وإال فمن السھل، بل ومن المغري، أن تنحرف عن المسار الصحیح. وكما كتب لویس

كارول ذات مرة ”إذا كنت ال تعرف أین ستذھب، فأي طریق سیوصلك إلى ھناك.“

وكما قلت مراًرا وتكراًرا لقادتنا بأن التفوق على المنافسین ال یجب أن یكون ھو ھدفنا
األساسي، بل أن نحقق كامل إمكاناتنا كمؤسسة تجاریة، ویُساعدنا توجھنا االستراتیجي لمدة

25 عاًما في التركیز المستمر على ھذه الغایة النھائیة.
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ماكنزي: أحد أھدافكم ھو أن تتمتع مجموعة ماجد الفطیم بسمعة عالمیة ممتازة، فما الذي
تریدون أن تشتھروا بھ؟

آالن بجاني: أرغب أن یُضرب بنا المثل وأن نصنع أسعد اللحظات لعمالئنا. صحیح أننا ال
نروج اللتزاماتنا وإنجازاتنا بشكل جید، لكننا نتمیز عالمیًا في بعض جوانب أعمالنا ونستحق
أن نكون مقیاًسا مرجعیًا دولیًا في ھذه المجاالت. لنأخذ مسألة االستدامة على سبیل المثال،
أطلقنا مؤخًرا استراتیجیة المحصلة اإلیجابیة، والتي سنقلل على إثرھا من استھالكنا للمیاه

ومن انبعاثات الكربون لكي نُضیف للبیئة أكثر مما نأخذ منھا، ما یؤدي إلى إحداث أثر إیجابي
من الشركات بحلول عام 2040. ونفتخر بأن نكون أول شركة في الشرق األوسط تلتزم
بتحقیق ھذا الھدف؛ فنحن نفتخر بأن نكون جزًءا من مجموعة صغیرة من الشركات التي

”تفي بوعودھا“ وتتبنى ھذا االلتزام القوي باالستدامة.

لذلك أصبحنا ندرس بشكل أفضل كیف سنقدم المعلومات حول األثر الذي نقدمھ للمجتمعات،
وأعتقد أن ھذا الجانب یزداد أھمیة في عالم یتغیر بسرعة ُمّطردة. كما أننا نركز على ترسیخ

ریادتنا الفكریة في مواضیع محددة تشكل الدعامة األساسیة لمستقبلنا ونطمح أن نكون رّوادھا،
مثل تجربة العمالء واالبتكار.

ماكنزي: أنت اآلن تشغل منصب الرئیس التنفیذي منذ عامین تقریبًا، فھل تشعر أنك ارتكبت
أي أخطاء؟

آالن بجاني: أعتقد، إجماًال، أننا اتخذنا الخیارات االستراتیجیة الصائبة. وإن كنت أعتقد أنھ
كان بإمكاننا تحقیق نتائج أفضل بكثیر على صعیدین، ھما: رأس المال البشري، والتكنولوجیا.

فما زلنا نحاول مواكبة المعاییر التنافسیة العالمیة في كال ھذین المجالین.

لقد انشغلنا ببناء مؤسسة أعمال لكننا لم نجعل من موظفینا محور تركیزنا األول، ولم نبدأ إال
مؤخًرا بالتركیز على الرأس المال البشري بقدر تركیزنا على رأس المال المادي. وبما أننا ال
یمكننا التنبؤ بنوع القدرات التي سنحتاج لھا في المستقبل؛ علینا بالتالي أن نواكب المستجدات
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العالمیة من أجل استقطاب أفضل الكفاءات والمواھب. وألن بعًضا من أھم األدوار المستقبلیة
لم تنشأ بعد، فإن السبیل الوحید للمضي قدًما ھو غرس عقلیة منفتحة وُمّطلعة في مؤسستنا.
علینا أن نواصل في تعزیز قدراتنا كمؤسسة یُمكن من خاللھا أن تزدھر مسیرة أصحاب

الكفاءة والطموح، وھي غایة یصعب جدًا تحقیقھا والحفاظ علیھا. ویصف المؤلف والمحاضر
المؤثر، سیمون سینك، ھذه المسألة بفصاحة في كتابھ ”ابدأ مع لماذا“، إذ یوضح أن الناس لم
یعودوا ینضمون إلى مؤسسات، بل یشتركون في دعم قضیة ما. وتتمثل قضیة مجموعة ماجد

الفطیم في رؤیتنا تحقیق أسعد اللحظات لكل الناس، كل یوم.

وعلى نفس النسق، كانت شركتنا دوًما تنظر إلى التكنولوجیا على أنھا عامًال تمكینیًا لكنھا لم
تُدمج إدماًجا كامًال أبدًا في كافة أعمالنا. وقد أنشأنا مؤخًرا ُكلّیّة التحلیالت والتكنولوجیا

الخاصة بنا، حیث تُقدم منھاًجا یغطي قدرات جمیع العاملین في الشركة، بدًءا من الرؤساء
التنفیذیین وصوًال إلى العاملین في الخطوط األمامیة. وأعتقد أننا واحدة من الشركات القلیلة في

العالم التي استثمرت في بناء القدرات التحلیلیة والرقمیة إلى ھذا الحد.

لذلك صحیح لقد ارتكبنا بعض األخطاء، لكن األھم ھو القدرة على تصحیحھا ذاتیًا، وھو أمر
بالغ الصعوبة دون وجود عقلیة منفتحة وُمّطلعة. إن غرس ھذه العقلیة لدى جمیع موظفینا

یمثل تحدیًا كبیًرا وسببًا رئیسیًا لعملنا بتلك الجدیة على ثقافتنا التنظیمیة، ویعتبر معھد القیادة
لدینا إنجاز أساسي في خارطة طریقنا لنصبح مؤسسة ُمّطلعة.

ماكنزي: حدثنا أكثر عن معھد القیادة، ما طبیعة عملھ، وكیف یساعدكم في بناء القدرات
بالضبط؟

آالن بجاني: أسسنا المعھد قبل عامین استنادًا إلى نموذج القیادة الذي یُفّصل سلوكیات قیادیة
محددة نتوقعھا من موظفینا بغض النظر عن مستوى أقدمیتھم في الشركة (الرسم البیاني).
وقد كرسنا وقتًا طویًال وجھدًا كبیًرا لتحدید ھذه السلوكیات ووصف ما تعنیھ تلبیة توقعات

المستھلكین أو تخطیھا أو اإلخفاق في تحقیقھا بالتفصیل، كما أننا نناقش نموذج القیادة الخاص
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بنا في كل اجتماع من اجتماعاتنا العامة ونشجع كافة الموظفین في المجموعة على استخدامھ
عند إبداء المالحظات. ومنذ إطالقھ، حضر أكثر من 9,000 موظف برنامًجا واحدًا أو أكثر

في معھد القیادة.
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الرسم البیاني
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نحن نتعامل مع أصحاب الكفاءات والمواھب لدینا بمنتھى الجدیة، فنُقیّمھم بدقة بناًء على
أدائھم وإمكاناتھم، وذلك باستخدام أداة تقییم شاملة، ونتیح لھم فرًصا لتولي دفة القیادة. لكننا ال
نكتفي بذلك، إذ نبادر بدعم أعضاء فریقنا في رحلة تنمیة مھاراتھم القیادیة والمھنیة من خالل
عملیة مستمرة إلدارة األداء والتي ُصممت لتمكینھم من االزدھار في عالم دائم التغیر. إننا

نستثمر في موظفینا، ونحن مستعدون لتحمل مخاطر ھذا االستثمار، وأعتبر نفسي خیر مثال
على كیفیة تحمل المؤسسة لمخاطر االستثمار في األفراد، فھي المرة األولى التي أتولى فیھا
منصب رئیس تنفیذي خالل مسیرتي المھنیة، وأشعر باالمتنان للمجموعة التي منحتني ھذه

الفرصة.

باختصار، نحن بصدد إقامة شراكة مع أعضاء فریقنا لنعكس فلسفة التحّول الخاصة بنا؛
التحّول من الرأس المالي الذي یمثل أھم أصولنا حالیًا إلى رأس المال البشري، فكل شيء یبدأ
وینتھي ھناك. وأعتقد أن ھذا ”الوضع الجدید“- أي سیاق التغییر الھائل الذي نعیش ونعمل

فیھ حالیًا- یضع مقتضیات إضافیة على عاتق القیادة، ما یعني ضمنیًا أن رأس المال المادي لم
یعد عامًال مقیدًا للنمو أو محفًزا لألداء المتفوق؛ إنما ھي جودة رأس المال البشري في

المؤسسة. وأعتقد أننا انتقلنا من عصر رأس المال إلى عصر ”المواھب“ الذي یفوز فیھ من
یستقطب أفضل المواھب ویعمل على تنمیتھا ویحافظ علیھا. ما الذي أعنیھ بـ ”أفضل

المواھب“؟ األمر في غایة البساطة، من یملكون عقلیة منفتحة وُمّطلعة.

ماكنزي: بصفتك رئیًسا تنفیذیًا، كیف تتعلم بدورك؟

آالن بجاني: أستمتع بالتعلم من خالل المحادثات، سواًء كانت عفویة أو منظمة، في
االجتماعات وأثناء وجبات الغداء أو استراحات القھوة. ومن یعرفني سیخبرك أنني غالبًا ما
أطور طریقة تفكیري خالل جلسات العصف الذھني ومناقشة مسألة ُمعیّنة، وعند خوضي

لمحادثات تثیر التفكیر، أكون أكثر قدرة على تولید أفكار جدیدة وتقییم الخیارات االستراتیجیة
والتوسع فیما یُمكن تحقیقھ.
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كما إنني طبعًا أقیس أدائي مقارنة بنموذج القیادة الخاص بنا. فعلى الرغم من صعوبة أن
”تمسك المرآة“ وتستقرأ مالحظات تقییمك الشاملة وأن تعترف بسلبیاتك ونقاط ضعفك، إال أن
ھذا تحدیدًا ما نحتاج إلیھ إذا أردنا غرس عقلیة ُمّطلعة في المؤسسة كلھا وتبني نھًجا صحیًا في

التعامل مع الفشل وتخطیھ.

بل أنني قررت أن أتحلى بالجرأة وأن أكون مثاًال لآلخرین في الشفافیة بعرض مالحظات
تقییمي الشامل على فریقي. وقد أدركت أن ھناك جانبًا علّي أن أُحّسنھ في أدائي، على سبیل
المثال، أال وھو تخصیص المزید من الوقت لتوجیھ األفراد، وأعتقد أنھا مالحظة منصفة

وجانب أعمل على تحسینھ حالیًا.

ماكنزي: ما ھي أفضل نصیحة تلقیتھا في مجال القیادة منذ أن أصبحت الرئیس التنفیذي
للمجموعة؟

آالن بجاني: ھناك ثالثة أمور كان لھا وقع خاص في تفكیري، أوالھا عبارة فرنسیة تقول ”دع
األمور تأخذ مجراھا“، وھي تعني أنك ال یُمكنك االستعجال بتنفیذ بعض األمور. فقد وجدت
خالل عملیة تحّول شركتنا، على سبیل المثال، أن علیك إیصال الحجة وراء ھذا التغییر ثم
جمع األدلة التي تُوضح أثره الستدامتھ، لكن مع إتاحة الوقت الكافي للموظفین الستیعاب

التغییر ودمجھ وممارستھ في عملھم. ونقوم بذلك بإیجاد بیئة منفتحة تسودھا الثقة حیث یُمكنھم
التعبیر عن مخاوفھم وال تسمح بتفاقم أي مشكلة یواجھونھا.

غیر أن ھذا ال یعني أن نترك المسألة للزمن أو أن نتباطأ في حلھا، بل أعتبر أن الحفاظ على
األھمیة الملحة وسرعة وتیرة العمل في المؤسسة من أھم مسؤولیاتي الرئیسیة، فالتغییر فن

أكثر من كونھ علم. علیك أیًضا أن تستخدم تقدیرك كقائد لمعرفة أي أجزاء من المؤسسة یمكن
أن تتحرك بشكل أسرع من غیرھا وتلك التي تحتاج إلى أنواع مختلفة من التدخل، وتعدیلھا

وفقًا لذلك، فال یوجد أسلوب واحد یناسب الجمیع.
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وھناك اقتباس آخر أحبھ جاء على لسان وینستون تشرشل: ”إذا كنت ذاھبًا نحو الجحیم فتابع
طریقك“. تحدثنا تلك المقولة عن سمة أعتبرھا نبراًسا لي، أال وھي التمسك بأھدافك على

المدى الطویل والمثابرة عندما تسیر األمور على عكس ما تحب.

أما المقولة الثالثة التي أثرت فّي تأثیًرا بالغًا فھي ”قد ال یكون خطأك، لكنھا مشكلتك“. أي أن
علیك تحمل المسؤولیة الكاملة عن أفعالك وكذلك عن أفعال من تقودھم. وأعتقد أن القادة

بحاجة إلى توسیع مفھوم اإلدارة دون تضییق الخناق على اآلخرین.

ماكنزي: سؤال أخیر: ما ھي مصادر إلھامك؟

آالن بجاني: لقد نشأت في بیروت خالل الحرب األھلیة. وعندما أعود بذاكرتي، أجد أن أحد
أھم الدروس الكثیرة المستفادة من تلك التجربة ھو أنھ یمكن للمرء أن یحقق أي شيء رغم كل
الصعاب، شریطة أن یعمل بقلبھ وعقلھ على تحقیقھ. في ھذا الصدد، أستوحي إلھامي من رؤیة

السید ماجد الفطیم وطموحھ للوصول إلى العالمیة وإصراره على االلتزام برؤیة طویلة
األجل.

كما أن دبي مصدر آخر لإللھام، فقد بُنیت المدینة التي نسمیھا الوطن في وقت قصیر جدًا إال
أنھا تحدت كل قواعد االقتصاد ورسخت مكانتھا كوجھة عالمیة حقیقیة. ومن المثیر للعجب أن
نرى كیف أن دبي، التي تملك موارد طبیعیة محدودة للغایة وكان من الممكن أن تظل بؤرة
تجاریة على حافة صحراء شاسعة، تحاول أن تحتل مكانة رائدة عالمیًا في مجاالت النقل

والتجارة والسیاحة والتكنولوجیا والتجاوب الحكومي، بل والسعادة أیًضا. وما كانت لتصل
مجموعة ماجد الفطیم إلى ما وصلت إلیھ الیوم كمؤسسة عالمیة لو لم یكن مقرھا الرئیسي في

دبي.
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نبذة عن الكتّاب

أجرى ھذه المقابلة بیتر بریور، شریك رئیسي في مكتب ماكنزي في كولونیا، وجیما
دوریا، شریك في مكتب دبي.
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