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األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   
 

زیورخ ھي    االقتصادیة سویسرا عاصمة    فیھا جدال ال حقیقة ھذه  .  في  .  ٠٠٠٢  سنة    ّقت م  زیورخ، حق وھي     مدن أكبر   
ًا، سویسرا جمیع بلغ إنتاًجا    سویسري فرنك ملیار  ٧٤  من أكثر حجمھ    وھذا  .  یعني    أنّ     حوالي    سویسري فرنك     كل أصل من   

فرنكات تسعة السویسري االقتصاد یكسبھا    في قیمتھ إنتاج یتم    زیورخ مدینة     دوًرا زیورخ مدینة تلعب ذلك عن وفضال  . 
الرئیسي المقر احتضانھا خالل من متمیًزا واألجنبیة السویسریة العالمیة الشركات من ھائل لعدد     .  

أھم اقتصادي قطاع    في    المالي القطاع ھو زیورخ مدینة    والبورصة، العالمیة التجارة وشركات بالبنوك     القطاع ھذا ویحقق   
المحلي الناتج ثلث زیورخ لمدینة    ثاني  .  اقتصادي قطاع أھم    في     بالمؤسسات الخاّصة الخدمات قطاع ھو زیورخ مدینة   

والتجاریة، الصناعیة العقارات، تجارة مثل    واالقتصادیة، القانونیة واالستشارات    المحاسبات، وخدمة     وتكنولوجیا   
المعلومات الصناعي القطاع أّما  .  البناء، وقطاع    في نسبًیا صغیران قطاعان ھماف    زیورخ، مدینة    ال أنھما حیث     إال یحققان   

٠١  نسبة  ٪ المحلي الناتج من    للمدینة     .  
كذلك فإنّ     إجمالي    المحلي الناتج    للفرد    في یُظھر    ال نتائج زیورخ مدینة    بھا یُستھان    السویسري المتوسط مع فبالمقارنة  .    

البالغ العام  سویسري فرنك ألف  ٦٥   سنویا،    یبلغ    المحلي الناتج    في للفرد    سویسري فرنك ألف  ٧٣١  زیورخ مدینة    سنویًا     .  
ما سرّ  ھو    النجاح؟ ھذا     

ھناك أسباب عدة    ھي فزیورخ  .  الثقافات، متعدّدة مدینة    عالمیًا ومنفتحة    سكانھا معظم  .  ،األلمانیة اللغة بجانب یتحدث     أو   لغةً    
إضافیتین، لغتین االیطالیة أو والفرنسیة االنجلیزیة خاّصة    في االنجلیزیة اللغة استخدام إلى متزاید میل ھناك  .   تعامالت   

الدولي المستوى على العاملة زیورخ شركات  .  
حوالي   ٠٣  ٪ سویسریین لیسوا زیورخ مدینة سكان من     . « الدولي المجتمع  في بھ معترف لمختلفةا بجالیاتھ  «  زیورخ،      

ھاّم، بدور ویقوم  اللغات المتباینة والریاضیة واالجتماعیة الثقافیة ومنشآتھ الخاّصة بمدارسھ جدًا منظم وھو     .  
مدینة الجوي النقل صعید على ممتاًزا دولیًا ربًطا أیًضا تقدّم زیورخ    الدولي زیورخ فمطار  .   السادسة المرتبة یحتل   

والبضائع، الركاب لنقل الجویة الرحالت ناحیة من بیًاأورو ال وھو    كیلومترات بعدة إال المدینة وسط عن یبعد     من تنطلق  . 
في مدینة  ٩٧١  إلى عالمیة طیران شركة  ٠٢١  لـ جویة رحالت ھناك حولَ  دولة  ٩٧   العالم     .  

مطار فخمة، قطارات بمحطة مزّود زیورخ    في المدینة وسط من بالقطار لیھإ الوصول ویمكن    في فقط دقائق عشر خالل      
في مرات عدة تنطلق منتظمة رحالت  كلّ     ساعة    یومیًا    وبالمناسبة  .  یجري     البناء مشروعات من مشروع تنفیذ اآلن   

في العمالقة زیورخ مطار    السویسریة، الفرنكات من ملیارات عدة سیتكلف مشروع وھو  .   حدیث ملتقى إنشاء لىإ ویھدف   
وعملي في العالمیة الطیران لحركة    الحادي القرن    والعشرین     .  

ھذا فیما    االقتصادي الجانب یخص    زیورخ، بموقع الخاصة النفسیة العوامل أّما  .  ھي صارت فقد    قدر على األخرى     غیر   
األھمیة من مسبوق في والحیاة للعیش العالیة فالجودة  .  عالمیًا، بھا معترف رخزیو    وھي    دولیًا واحترام تقدیر محل     فھناك  . 

في والمدارس األطفال بحضانات كبیر اھتمام في بما زیورخ    األجانب األطفال تعلیم ذلك     والعمل فالسكن عامة وبصفة  . 
في زیورخ    یعنیان    خوف، بال آمنة حیاة  :  وتلقي    طبي، عالج أحسن    جمیلة نظیفة نقیة بیئةب واالستمتاع     .  

ھناك آخر عامل    في یتمثل    المرتفع واإلنتاج العالیة للجودة والضامنة للعمل والمتحمسة المؤھلة العاملة القوى    أنّ  ذلك  .    
شعبٌ  السویسریین  مجتھد،    أوروبیًا، فقط لیس معروفة حقیقة وھذه    عالمیًا أیًضا بل     ونویعمل متحمسون فالسویسریون  . 

كثیًرا، ما ونادًرا    العمل عن یضربون    التي المرتفعة والمرتبات  .   خالل من معادلتھا تتم لذلك نتیجة علیھا یحصلون   
المرتفعة إنتاجیتھم فیما المنافسة على جدًا قادرة زیورخ فمدینة  .  یخصّ     اإلنتاج أجور تكلفة     .  

فكریًا ةالمالی مكانتھا عن زیورخ مرتبة تقل ال    في والتطویر البحث فأقسام  .   بمراكز وثیقة صلة على التكنولوجیا شركات   
الجامعیة، التخصص والمبدعین الباحثین ھناك وتوظف    سویسریتین، جامعتین أكبر تحتضن زیورخ مدینة  .  ھما     الجامعة  : 

بالـ المعروفة التكنولوجیة للعلوم الفیدرالیة    ETH، والتي    في متخصصة أوروبیة جامعات خمس سنأح إحدى تعتبر     العلوم   
التكنولوجیة، زیورخ وجامعة      ) النظریة للعلوم  التي  )  حوالي فیھا یدرس    طالب ألف  ٠٢   ولذلك  .  االقتصادي القطاع یمتلك      

في  في المؤھلة للعمالة ھائال مصدًرا زیورخ    التخصصات شتى     .  
عامل الحكومیة والمصالح السلطات بین التنسیق ھو رخزیو نجاح عوامل من ھام آخر    فھي  .   مع ووثاقة بكفاءة تتعاون   

االقتصادي القطاع  .  
ومثلما في الحال ھو    أوروبا، أنحاء جمیع    وفي    أیًضا، سویسرا    وفي    خاّصة، بصفة زیورخ     لتخصیص متزاید اتجاه فھناك   

العامة الخدمات قطاع ھذا  .  االتصاالت، اعقط على ینطبق    والكھرباء، والغاز المیاه إمدادات على وكذلك     على وأیًضا   
زیورخ مطار  .  

بمحاذاة ذلك    یتمّ     مستمرة، بصورة التصاریح إصدار إجراءات اختصار    في اإلجراءات ھذه صارت حتى     زیورخ مدینة   
في متبع ھو مما بكثیر أقل كثیرة أوروبیة مدن    واإلجراءات  .  فكرة مثل التقلیدیة غیر      « المستدیرة المائدة  التي  «   من یتم   



المعقدة، البناء تصاریح طلبات بحث خاللھا األخرى، التصاریح أیًضا أو    مقدمي بین مسبقا    ناحیة، من الطلبات     وبین   
صانعي أخرى، ناحیة من المختصة الحكومیة األجھزة مختلف من القرار    في تساھم     أسھل بصورة المعامالت إنھاء   

بكثیر وأسرع األجنبیة، والكوادر للخبراء العمل تصاریح إصدار إجراءات مثال ذلك من  .  وھي    تُمنحُ  تصاریح    في الیوم      
وسرعة بسھولة زیورخ  االقتصادي القطاع من الشركاء لجمیع متبادلة فائدة تحقیق ھو اإلجراءات ھذه من والھدف  .    

ميالحكو والقطاع   .  


