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هكذا سيطرت فنادق الـ 3 جنوم على دول اخلليج

ماذا درس رؤساء كبرى الشركات العاملية قبل جناحهم؟
يرغب الكثير من الناس 
في معرفة األسباب التي 
ساعدت رؤساء وأصحاب 
الشركات األميركية الكبرى 
في حتقيق هذا النجاح، 
ومعرفة ما كانوا يدرسونه 
وأي  جامعاته��م  ف��ي 
املجاالت التي تخصصوا 

فيها.
ونشر موقع »سي إن 
بي سي« تقريرا في هذا 
الش��أن ضم رؤساء أكبر 
عشر ش��ركات أميركية 
من حيث القيمة السوقية 

ودرجاتهم العلمية.
وال يوجد طريق واحد 
اتخذه هؤالء املسؤولون، 
أنهم  لالنتب��اه  واملثي��ر 
تخصصوا ف��ي مجاالت 
والتكنولوجي��ا  العل��وم 
والرياضيات  والهندس��ة 
إدارة  قبل صعود س��لم 

الشركات.
واحت��اج مث��ل هؤالء 
النوابغ لتحقيق التوازن بني 
مذاكرة دروسهم الجتياز 
االمتحانات واخلروج مع 
أصدقائهم من جهة، وبني 
التفكير في مس��تقبلهم 
وما سيقدمون عليه بعد 
التخرج من جهة أخرى.

وحصل معظم رؤساء 
الشركات على دراسات 
عليا، لكن الغريب أن بينهم 
واحدا فقط ترك دراسته 
للتركي��ز في مش��روعه 
اخلاص. والتفاصيل جاءت 

كالتالي:

»ساتيا ناديال«
التنف���ي��ذي  الرئي������س 
ل� »مايكروسوفت« ولم يحصل 
على درجة علمية واحدة بل 3 إذ 
تخصص في الهندسة اإللكترونية 
في جامعة »ماجنالور« في بلده 
األصل��ي الهند وبع��د حصوله 
البكالوريوس حصل على  على 
املاجستير في علوم الكمبيوتر.

»وارين بافيت« 
التنفي��ذي الرئي��س   ه��و 

ل� »بيركشير هاثاواي« ويشتهر 
»بافيت« بلقب »معجزة أوماها« 
نس��بة إلى مدينة أوماها في 
والية نبراس��كا حيث يعيش 
ويعمل. وقد اهتم بدراسة املالية 
وتخرج في جامعة »نبراساكا« 
وحص��ل عل��ى بكالوريوس 
العلوم في إدارة األعمال قبل 
أن يحصل على املاجستير في 

االقتصاد.

»مارك زوكربيرغ« 
صاحب ومؤسس »فيسبوك« 
وهو الوحيد في القائمة الذي 
لم يتخرج في اجلامعة، فقد 
التحق بجامع��ة »هارفارد« 
ودرس بها علوم الكمبيوتر 
لكنه تركها ليخصص كل وقته 
للتركي��ز ف��ي تطوير موقع 

»فيسبوك«.

»ريكس تيليسون« 
التنفيذي الرئي��س   يعتب��ر 

ل� »إكسون موبيل« وهو مثل 
كثير من أعضاء القائمة. يعمل 
»تيليسون« في الشركة منذ 
فت��رة طويلة تتجاوز أربعني 

عاما.
 وقبل أن يبدأ حياته العملية 
ف��ي »إكس��ون« حصل على 
بكالوريوس العلوم في الهندسة 
املدنية من جامعة »تكساس« 

مبدينة أوسنت.

»الري بيج«
يعمل حاليا الرئيس التنفيذي 
ل��� »ألفابي��ت«، وقد حصل 
»بي��ج« على املاجس��تير في 
عل��وم الكمبيوتر من جامعة 
»س��تانفورد« وبكالوريوس 
العلوم في الهندسة تخصص 
هندسة الكمبيوتر من جامعة 

»ميشيغان«.

»تيم كوك« 
رئي��س »آب��ل«  فقب��ل توليه 
»س��تيف  م��ن  املس��ؤولية 
املؤس��س املش��ارك  جوب��ز« 

ل� »آبل« حص��ل »تي���م كوك« 
على بك��الوريوس العلوم في 
الهن�دسة الص�ناعية من ج�امعة 
»أوبور« األميركية وماجستير 
إدارة األعمال من جامعة »دوك« 
األميركية أيضا، وتعد ش��ركة 
»آب��ل« من أهم الش��ركات في 

العالم.
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مستشار تنظيم وإدارة

ولنا تعقيب.. آليات حتصيل الكهرباء واملاء جيدة.. 
ولكن الواقع غير!

لقد نشرت مقالة بعنوان »صدق أو ال تصدق 
استهالك الكهرباء واملاء بال حتصيل« بتاريخ 
9 ابريل اجلاري في جريدة »األنباء« وكانت 

تتضمن مثاال حيا لواقع فواتير الكهرباء واملاء 
وطريقة قراءاتها وحتصيلها ويشاركني فيه 

الكثير من املستهلكني.
وزارة الكهرباء واملاء تفاعلت مع ما تضمنته 
املقالة وردت باآلتي بأن الوزارة تعاقدت مع 

شركات لقراءة العدادات لثالث محافظات 
وسوف تتعاقد مع مقاول جيد لبقية 

احملافظات وهناك قنوات تتعامل معها الوزارة 
لتحصيل الفواتير وباختصار هي الرسائل 

النصية التي تصل للمستهلك وإيصال 
الفواتير الى املستهلك، وكذلك عن طريق 

االنترنت والهاتف النقال واالتصال بالوزارة 
وهذه اآلليات تسهل على املستهلك سواء 
لالستفسار أو السداد أو إدخال القراءات.

بداية أشكر وزارة الكهرباء واملاء على 
تفاعلهم واهتمامهم لهذا املوضوع وأحب 
أن أهنئهم بوجود آليات لقراءة وحتصيل 
العدادات التي ذكرتها في كتابها، ولكن ال 
زلت على رأيي بأن ما يحصل على أرض 

الواقع يخالف ما تتمناه وزارة الكهرباء 
واملاء وللتأكيد على ما أقول، على سبيل 

املثال في منطقتنا التابعة حملافظة العاصمة 
يأتي لبيتنا أكثر من مرة بالسنة مندوب 

عن شركة متعاقدة مع وزارة الكهرباء 
واملاء لقراءة العدادات وهكذا يقوم باملنازل 
املجاورة لي وهذا جيد ولكن املفاجأة عندما 
قمت بتحضير نفسي لدفع فواتير الكهرباء 
واملاء بعد آخر سداد ما يقارب السنة وزرت 
مكتب الكهرباء واملاء التابع حملافظة العاصمة 

فوجئت بأن رد موظفي املكتب ليس علي 
مبالغ والصحيح ليس هنالك بيانات لقراءات 

املنزل والتي من املفروض اجنزتها شركة 
متعاقدة مع وزارة الكهرباء واملاء وهذا بحد 
ذاته إهمال مما يعني انه ليست هناك رقابة 

على الشركات وال متابعة ولم تقم بعملها 
املتفق عليه والذي تأخذ مقابله آالف الدنانير 

للقيام بهذا العمل.
وحلرصي كمواطن على دفع فواتير الكهرباء 

واملاء كغيري من املواطنني الذين يواجهون 
نفس املشكلة وحتى ال تتجمع مبالغ كبيرة 

علينا وال نقدر على سدادها دفعة واحدة 
ونرجع مرة أخرى الى تقسيط مبالغ الفواتير 
وقد يتعثر البعض، أرجو من وزارة الكهرباء 

واملاء أن تكون أكثر حزما ورقابة على 
الشركات املتعاقدة معها وتتأكد من إجناز ما 
عليها حتى حتلل ما تأخذه من األموال العامة.

وكذلك ارجو من وزارة الكهرباء واملاء أن 
تفّعل آلياتها لتحصيل وسداد الفواتير على 

ارض الواقع كما كانت قبل الغزو ألن اآلليات 
احلديثة مثل االنترنت والتلفونات الذكية 

اليتعامل معها الكثير وقد اليفهمها الكثير 
وبخاصة كبار السن، لذلك افضل آلية لسداد 
الفواتير توزيعها على املنازل وبنفس الوقت 

الذي يريد السداد بدون الذهاب الى مكتب 
حتصيل الفواتير يكون مع املندوب جهاز كي 

نت ويدفعها مباشرة وهو باملنزل ويستلم 
الفواتير.

كما ارجو من وزارة الكهرباء واملاء ان تهتم 
مبا ذكرته في مقالي بعنوان »جاءتني فكرة 

لترشيد االنفاق« والذي مت نشره يوم السبت 
23 ابريل 2015 في جريدة »االنباء« ومحور 
املوضوع هو اقتراح بدعم حكومي للمواطن 

لشراء منتجات كهربائية ومائية تخفض 
االستهالك وهي موجودة بالسوق احمللي 

ومنها االضاءات )LED( وكذلك التي تعمل على 
الطاقة الشمسية ومخارج املياه في احلنفيات 
واحلمامات وغسيل السيارات وري احلدائق 

التي توفر في استهالك املياه ولذلك نرجو 
من وزارة الكهرباء واملاء تبني هذه الفكرة 
وطرحها واملوافقة عليها ملا فيها من فائدة 

للطرفني، املستهلك واحلكومة.

املستشار الكويتي عبر فرض ضرائب وخصخصة األصول

»الوطني«: رؤية السعودية 2030..
160مليار دوالر إيرادات غير نفطية في 2020

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان اململكة 
العربية السعودية كشفت عن رؤيتها االقتصادية 
للع����ام 2030 والتي تتضم����ن خطة التنويع 
االقتصادي على املديني املتوس����ط والطويل. 
ويأتي اإلعالن عن هذه اخلطة وس����ط ترقب 
إقليمي وعاملي في ظل ما تشهده بيئة النفط في 
الفترة األخيرة من تدني مستمر وملحوظ في 
األسعار. وحتدد اخلطة الرؤية االستراتيجية 
الطموحة التي ستسير عليها اململكة على مدى 
األربعة عش����ر عاما املقبلة والتي تعتمد على 
بندين أساس����يني وهما وقف االعتماد احلالي 
للمملكة على النفط عن طريق إنعاش اإليرادات 
غير النفطية، وحتقيق االستدامة املالية من 

خالل ضبط املصروفات ومستوياتها. 
كما تقدم الس����عودية في خطتها عددا من 
اإلصالحات التي من شأنها زيادة فاعلية وشفافية 
القطاع احلكومي وتطوير القطاع اخلاص وما 
يشمله من إصالحات في النظام التعليمي جلعله 
أكثر مواءمة في تلبية احتياجات القطاع. كما 
س����تولي اخلطة اهتماما لإلنفاق جتنبا ملا قد 
تثيره سياسة التقشف املالي من آثار سلبية 
على اإلنتاج االقتصادي، حيث نتوقع تباطؤ 
منو االقتصاد غير النفطي إلى 2.1٪ خالل العام 

2016 من 3.6٪ في العام 2015. 
جاءت ردود األفعال األولية للرؤية إيجابية، 
فقد أنهى مؤش����ر تداول اليوم مرتفعا بواقع 

2.5٪ عند 6.868 نقطة.
وفيما يلي أهم بنود الرؤية للعام 2030:

٭ إنعاش اإلي����رادات غير النفطية من خالل 
حتقيق إي����رادات إضافية بقيم����ة 600 مليار 
ريال )160 مليار دوالر( بحلول العام 2020، 
وبقيم����ة تريليون ري����ال )266 مليار دوالر( 
بحلول العام 2030 وذلك مقارنة مبس����توى 
إيرادات العام املاضي البالغ 163 مليار ريال. 
وبينما تضمنت اخلط����ة وصفا غير مفصل 
لكيفي����ة حتقيق هذا البند، يبدو أن احلكومة 
تطمح بصف����ة عامة إلى خلق مصادر جديدة 
للدخل كفرض الضرائب على األراضي وعلى 
االستهالك )ضرائب القيمة املضافة(، وضرائب 
التبغ واملش����روبات الغازية والرس����وم على 
اخلدمات العام����ة و»البطاقة اخلضراء« التي 
تخص إقامة غير الس����عوديني، باإلضافة إلى 

خصخصة أصول اململكة. ومن املزمع أن يتم 
توضيح آلية التنفيذ بش����كل تفصيلي خالل 

شهري يونيو ويوليو القادمني. 
٭ وتبقى إصالحات الدعوم أحد أهم اهتمامات 
الس����لطات السعودية التي من شأنها حتقيق 
التعزيز املالي، إال أنها تستبعد وجود حترير 
ضخم لدعوم الطاقة قبل توافر مخطط واضح 
ميّكن احلكومة من حتديد الفئات ذات الدخل 
املنخفض. وستظل أسعار الطاقة واخلدمات 
التي مت رفعها في يناي����ر بني 49٪ إلى ٪104 
كما ه����ي مبدئيا، وأي حتركات أخرى لرفعها 

ستكون رهن الشروط السابق ذكرها. 
٭ تطمح السلطات أيضا إلى القيام بخصخصة 
جزئية لشركة أرامكو النفطية من أجل خلق 
أضخم مؤسس����ة عمالقة للطاقة عامليا. ومن 
املتوق����ع أن يتم طرح أقل من 5٪ من أس����هم 
الشركة محليا وعامليا بحلول العام 2017 على 
أبعد تقدير. ويقدر ولي ولي العهد السعودي 
االمير محمد بن س����لمان قيمة الشركة التي 
تنتظ����ر تقييما كليا ألصوله����ا عند أكثر من 
تريليوني دوالر، ليصل صافي اخلزينة إلى 
ما ال يقل عن 100 ملي����ار دوالر في االكتتاب 
األولي العام. وسيسمح هذا االكتتاب مبشاركة 
املستثمرين األجانب وهو األمر الذي سيساهم 
بدوره في دمج السوق مع العديد من األسواق 
العاملية وتعزيز اس����تخدام »القوة الناعمة« 

ورفع مستوى الشفافية في اململكة. 
٭ كما تتضمن اخلطة إعادة رسملة صندوق 
االس����تثمارات العامة وحتويله إلى صندوق 
للثروة السيادية بقيمة تصل إلى تريليوني 
دوالر. ويعد هذا البند احملور األساسي لرؤية 
اململكة للعام 2030 والذي يعتمد على نقل أصول 
شركة أرامكو لهذا الصندوق ملنحه املرونة التي 
متكنه من تطوير محافظ استثماراته احمللية 
)حيث تبلغ األصول احمللية 310 مليارات ريال 
بحسب صندوق النقد الدولي(، باإلضافة إلى 
محافظ اس����تثماراته األجنبية )والتي تبلغ 
حالي����ا 13.9 مليار ريال أو أقل من 4 مليارات 
دوالر(. وباحملصل����ة، فإن ذلك س����يؤدي إلى 
جعل الدخل االستثماري هو الدخل األساسي 
للمملكة واملظلة األكبر التي تضم الدخل النفطي 

وغير النفطي.

كان الفتا في الفترة األخي���رة، ارتفاع الطلب على الغرف 
الفندقية االقتصادية من فئة ثالث جنوم لتلبية الطلب على 
السياحة من الش���رائح الوس���طى من املجتمع وحتديدا من 
العائالت، إضافة إلى الطلب من الش���ركات املتوسطة احلجم، 
السيما مع توجه عدد من املؤسسات لتخفيض التكاليف في 
 JLL ظل األوضاع االقتصادية احلالية، إذ أظهر تقرير لشركة
أن 50٪ من الغرف الفندقية اجلديدة التي دخلت سوق دبي في 

األشهر األخيرة من العام 2015 كانت من فئة ثالث جنوم.
وقد اتخذت دبي إجراءات حتفيزية لتشجيع االستثمار في 
الفنادق من فئة ثالث وأربع جنوم، من بينها توفير األراضي 
لهذه املشاريع، وتسريع إصدار املوافقات ألعمال البناء لكي ال 
تتجاوز شهرين، وكذلك اإلعفاء من رسم خدمة البلدية البالغ 
10٪ ملدة أربع سنوات من تاريخ االفتتاح. كما أن املعروض من 
الغرف الفندقية من هذه الفئة ال ميثل سوى 30٪ من الغرف 
اإلجمالية املتوافرة في اإلمارة، في وقت ترتفع هذه النس���بة 

في مكة املكرمة إلى 43٪ و46٪ في املدينة املنورة.


