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«DSV» أجيليتي» تتم بيع اخلدمات اللوجستية العاملية إلى»

أعلنت شركة أجيليتي أنه 
مــن املتوقع إمتام صفقة بيع 
اللوجستية  نشاط اخلدمات 
العاملية املتكاملة (GIL) التابع 
 DSV Panalpina» لها إلى شركة
A/S»، مشيرة إلى انه عند إمتام 
الصفقة، وهي صفقة أســهم 
بالكامــل واالنتهــاء من كافة 
املوافقات التنظيمية، ســوف 
يتم منح أجيليتي ١٩٫٣٠٤٫٣٤٨ 
سهما في شركة «DSV» أو ما 
يقدر بنســبة ٨٪ مــن جميع 
أسهم «DSV»، ما بعد الصفقة 
ما يجعل مــن أجيليتي ثاني 
أكبر مساهم في الشركة وفقا 
لسجل املساهمني، وتبلغ قيمة 
الصفقة ٤٫٧٧٥ مليارات دوالر، 
فيمــا تبلغ القيمة الســوقية 

٤٫٦٧٥ مليارات دوالر. 
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
نائب رئيس مجلــس اإلدارة 
التنفيذي لشــركة  والرئيس 
أجيليتي طارق ســلطان، في 
بيان صحافــي: «لقــد أثبتنا 
مقدرتنــا على بنــاء وتطوير 
الشــركات الناجحــة، وهــذه 
الصفقة تؤكد استراتيجيتنا 
العاملية وتضعنا على الطريق 
الصحيــح لعصــر جديد من 
النمو. نحــن منضي قدما في 

أكثر ســرعة واستدامة وعدال 
وكفاءة».

وأضاف سلطان أن املرحلة 
املقبلــة من النمو ستســتمر 
فــي تعظيم القيمة الســوقية 
حلقوق املساهمني، قائال: «لقد 
حققت أجيليتي ما يقارب من 
٧ مليارات دوالر قيمة مضافة 
ملساهميها خالل العقد املاضي، 
ومبا يزيد على ٥ أضعاف منذ 
عام ٢٠١١ ونحن عازمون على 
احلفــاظ على هــذا الزخم في 

املستقبل».
هــذا، وســتقوم أجيليتي 
بترشيح ممثل لها في مجلس 
إدارة دي.أس.في DSV بحسب 

٢٦ مليار دوالر أميركي تقريبا 
وقوى عاملة تضــم أكثر من 
٧٥٫٠٠٠ موظف حول العالم.

مــن جانبه، قــال الرئيس 
 «DSV» التنفيــذي ملجموعــة
ينــس بيــورن أندرســون: 
الترحيب بالعديد  «يسعدني 
مــن زمالئنــا مــن اخلدمــات 
اللوجستية العاملية املتكاملة 
(GIL) فــي هــذا اليــوم املهم 
بالنســبة لنا في دي.أس.في. 
إن هنــاك الكثيــر مــن أوجه 
التشــابه بني الشــركتني من 
حيث مناذج األعمال واخلدمات، 
خاصة تركيزنا املشترك على 
التمكني احمللي ووضع عمالئنا 
في املرتبة األولى. إن دي.أس.

 DSV Panalpina في بانالبينا
واخلدمات اللوجيستية العاملية 
املتكاملــة (GIL) يتناغمــان 
بصورة ممتازة وسنعمل معا 
على تنمية األعمال وحتقيق 
املزيــد مــن القيمــة لعمالئنا 

وشركائنا ومساهمينا».
جديــر بالذكــر، أن هنــاك 
بعــض املوافقــات التنظيمية 
املعلقــة في عــدد محدود من 
الــدول، إال أن هــذه املوافقات 
ليســت جوهرية في ســياق 

احلجم الكلي للصفقة.

بنــود الصفقة. وقــد أوضح 
سلطان في هذا الصدد: «إنها 
فرصة لنــا ملشــاركة األفكار 
التي  واستكشــاف املجــاالت 
ميكننــا فيهــا التعــاون مــع 
فريــق اإلدارة في دي.أس.في 
DSV والذي يتبنى نفس رؤانا 
اخلاصة بإعادة تشكيل سالسل 

اإلمداد املستقبلية».
عمليــة  خــالل  ومــن 
االستحواذ على شركة اخلدمات 
اللوجستية العاملية املتكاملة 
(GIL)، ستصبح شركة دي.أس.

في DSV ثالث أكبر شركة شحن 
وخدمات لوجستية في العالم 
بإيرادات مجمعة تقدر بحوالي 

لتصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة.. بعد صفقة أسهم بالكامل تقدر بـ ٤٫٧٧ مليارات دوالر

طارق سلطان

اســتثمارنا االستراتيجي في 
شركة DSV، أحد أفضل مزودي 
اخلدمات اللوجستية أداء في 
العالم، وسنعمل على تسريع 
وتيــرة النمــو في شــركاتنا 
األخرى والتــي مثلت حوالي 
٨٠٪ من أرباحنا قبل احتساب 
الفوائد والضرائب في األعوام 
املاضية. سنواصل االستثمار 
في الشركات الرائدة في مجال 
االبتكار املستدام في سالسل 
اإلمــداد والنقل وســيتمحور 
مســتقبلنا حــول الشــركات 
والتقنيات واالستثمارات التي 
تعزز الوصول إلــى التجارة 
العاملية وجتعل سالسل اإلمداد 

«إن سي إم لالستثمار» راٍع رئيسي
حلملـة «اجلمعية الباكستانية» للتبرع بالدم

أعلنت شركة «إن سي إم 
لالستثمار»، إحدى شركات 
االستثمار والوساطة املالية 
املرخصــة بالكويــت، عن 
املشاركة في حملة التبرع 
بالدم التي نظمتها جمعية 
املتبرعني بالدم الباكستانية، 
التي نظمت يــوم اجلمعة 
١٣ اجلــاري في بنــك الدم 
مبستشــفى العدان، وذلك 
مبشــاركة عــدد الفــت من 
األفراد والشخصيات املهمة، 
وكذلك السفير الباكستاني 
الكويت ســيد سجاد  لدى 

حيدر.
وقالت الشركة في بيان 
صحافــي، إن مشــاركتها 
تأتــي كــراع أساســي في 
حملــة التبرع بالــدم التي 
نظمتهــا جمعية املتبرعني 
بالــدم الباكســتانية، فــي 
إطار تعزيز دور الشــركة 
وموظفيهــا ومـــتطوعيها 
جتاه املجتمع متاشــيا مع 
الدور اإلنساني واملسؤولية 
املجتمعية في مد يد العون 
للمرضــى  واملســاعدة 
واحملتاجني واملستشفيات 
التي حتتاج إلى الكـــــثير 

بالدم كراعي أساسي للفعالية 
للمرة الثانية لهذا العام، حيث 
نحرص على جدولة حمالت 
املسؤولية االجتماعية لتأكيد 
تواجدنا بها على مدار السنة».
وأضــاف: «املســؤولية 
االجتماعية للشركات واجب 
علينا فنحن في «إن سي إم 
لالستثمار» نحمل على عاتقنا 
مهمة التوعية ودعم املجتمع 

ال يتجزأ من أعمال الشــركة 
األساسية األخرى».

إلــى أن حملــة  وأشــار 
التبرع بالدم شهدت جناحا 
الفتا بعد مشاركة عدد كبير 
مــن املتبرعــني حيث تعدى 
عدد املتبرعــني ٣٠٠ متبرع 
بتعاون جميع القيمني على 
هذا التنظيم، مشددا على أن 
شركة إن سي إم لالستثمار 
ســتحافظ علــى اســتكمال 
مســيرتها في مجال األعمال 
اخليرية واملشاركة في العديد 

منها مستقبال.
واختتم املري تصريحه، 
قائال: «أتوجه بالشكر جلميع 
احلاضريــن والذيــن قاموا 
بالتبــرع بالــدم باإلضافــة 
إلى فريق الشركة ومنظمي 
جمعية (Pak Donors) على 
جهودهــم ومســاهمتهم في 

جناح هذه الفعالية».

فحرصنــا علــى التواصــل 
وزرع قيــم العطاء واإليثار 
واإلحســاس باآلخــر كجزء 

نظمتها في بنك الدم مبستشفى العدان

من وحدات الدم.
املسؤولية االجتماعية

وفــي هذه الســياق، قال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
فــي الشــركة ناصــر املري، 
في بيــان صحافــي: «نفخر 
بنجاح هذه الفعالية اخليرية 
النبيلة مرة تلو مرة، وتأتي 
مشاركتنا في حملة التبرع 

طارق سلطان: الشركة حققت ٧ مليارات دوالر قيمة مضافة ملساهميها بالعقد املاضي.. وسنواصل الزخم في املستقبل

إدارة أراضي وأمالك 
الدولة العقارية..

بني الرؤية والواقع
( ١ - ٢)

هل بــدأت وزارة املاليــة فعليا 
بالتفكير في تفكيك أنشطتها والتخلي 
عن دورها األساسي بصفتها اإلدارة 
املالية للدولــة؟ هذا ما أطلعتنا عليه 
بعض الصحف احمللية عن قيام وزارة 
املالية بإعداد مشروع قانون بإنشاء 
هيئة عامة لألراضي والعقارات تعنى 
بإدارة أراضي وأمالك الدولة العقارية.

كما نعلم ان التشريعات رسمت 
املالية بصفتها املشرفة  دور وزارة 
للدولة،  العامة  على شؤون اخلزانة 
الدولة  إيــرادات  وخصوصا جباية 
والرقابة عليها وما يتقرر الصرف 
منها، ومن مــوارد الدولة تلك التي 
تنتج عن إدارة أراضي وأمالك الدولة 
العقارية، حيث أوكل القانون لوزارة 
املالية اإلشــراف على أموال الدولة 
اخلاصة والتصرف فيها سواء بالبيع 

أو االستغالل أو التأجير.
وحيث ان معظم األراضي مملوكة 
للدولة، فإن ذلك من شأنه أن يعزز 
موارد الدولة في امليزانية العامة في 
حال تطوير إدارتها بالشكل املطلوب، 
والتطوير ال يأتي بالضرورة بتغيير 
نوع الكيان اإلداري املسؤول عن إدارة 
أراضي وأمالك الدولة العقارية، وإمنا 
بتغيير منوذج العمل املستخدم في 
إدارة تلك األمالك، لذلك على وزارة 
املالية التركيز على منوذج العمل قبل 
التفكير في إنشاء هيئة مستقلة لذلك.

إن إنشــاء هيئة عامة لألراضي 
والعقــارات تعنى بــإدارة أراضي 
وأمالك الدولة العقارية، وان جاء نتيجة 
دراسات من جهات متخصصة، إال أنه 
في رأيي يتعارض مع برنامج عمل 
احلكومة (٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤) 
بشأن التحديات الرئيسية التي تواجهها 
الدولة ومنها االختالالت الهيكلية في 

االقتصاد الوطني واملالية العامة.
فاالســتمرار في تبني احلكومة 
ملشاريع إنشاء جهات حكومية جديدة 
يقوض اجلهود املبذولة في ســبيل 
إعادة هيكلــة القطاع العام وتطوير 
الهيــكل اإلداري للجهاز احلكومي، 
وكذلك في حتقيق االستدامة املالية 
نتيجة زيادة أعباء املصروفات اجلارية 
في امليزانية العامة للدولة لتشــغيل 
مثل تلك اجلهات احلكومية التي يتم 

إنشاؤها.
فإنشــاء كيانات حكومية جديدة 
ليــس هو الوســيلة املثلى لتطوير 
اإلدارة املالية العامة للدولة، فالتطوير 
يأتي في مناح متعددة، فيمكن على 
سبيل املثال إعادة النظر في التشريع 
املنظم ألمالك الدولة املتمثل باملرسوم 
بالقانون رقم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠ مبا 
يحقق مقاصد املشــرع في تطوير 
مثل هذا املورد مــن موارد الدولة، 
التشريع  القصور في  بحيث يعالج 
القائم واملتمثل في أهداف استغالل 
أمالك الدولة مبا يحقق الربحية بشكل 
رئيسي إلى جانب حتقيق النفع العام، 
ودون املساس بالكيان اإلداري املنوط 
مبثل هذا النشاط، أي بأن يعاد النظر 
في فلسفة التشريعات املنظمة إلدارة 
أمالك الدولة لتكون رافدا من روافد 
إيرادات الدولــة، وليس على النحو 
الذي أفادت به وزارة املالية في أحد 
ردودها على األسئلة البرملانية والتي 
أشارت فيها إلى أن إجمالي اإليرادات 
الناجتة عن إدارة أمالك الدولة اخلاصة، 
واستغاللها خالل السنوات اخلمس 
٢٠١٥/٢٠١٦ - ٢٠١٩/٢٠٢٠، بلغ ٤٣٢٫٥ 
مليون دينار، وأن أمالك الدولة ال تدار 
وفق أسعار السوق بهدف الربحية، 

بل بهدف حتقيق النفع العام.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

baderalhammad.com


