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الثالثاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«أوالد علي الغامن» تنمو بأرباحها ١٤٪ إلى ١٣٫٦ مليون دينار في ٩ أشهر

علــي  أوالد  شــركة  إدارة 
الغــامن للســيارات، م.فهــد 
علي الغــامن: «تعتبر زيادة 
أرباح الربع الثالث من العام 
احلالي بنســبة ١٧٫٨٪ على 
أساس فصلي و١٣٫٧٪ على 
أساس سنوي نتيجة ممتازة 
للشــركة. مــا زلنــا نحقق 
إجنازات مالية اســتثنائية 
تفوق النتائج التي توقعناها 
أثناء إدراج الشــركة، حيث 
كانــت التوقعــات آنذاك ان 
تنمو األرباح بنســبة ٦٫٥٪ 

للفترة عينها».
بفئــة  يتعلــق  وفيمــا 
السيارات االقتصادية جيلي 
وجريت وول موتورز، أكد 
الغامن أن الشركة حققت منوا 
استثنائيا آخر في هذه الفئة، 

أعلنت شركة أوالد علي 
الغامن للسيارات عن نتائجها 
املالية لفتــرة الربع الثالث 
مــن العــام احلالــي، حيث 
حققت الشركة نتائج مالية 
استثنائية تخطت املتوقع، 
لتسجل أرباحا صافية بقيمة 
٤٫٨٣ ماليني دينار، مبا يعادل 
١٧٫٥ فلســا ربحية للســهم 
الواحــد، مقابــل ٤٫١ ماليني 
دينار عــن الفترة ذاتها من 
٢٠٢١، مــا يعنــي منــوا في 
األربــاح الصافية للشــركة 

بنسبة ١٧٫٨٪.
الشــركة في  وأوضحت 
بيان صحافي أنه على صعيد 
نتائجهــا املالية لفترة الـ ٩

أشهر األولى من العام احلالي، 
فقد ارتفعت أرباحها الصافية 
بنسبة ١٣٫٧٪، لتسجل ١٣٫٦٣
مليون دينار، ما يعادل ٤٩٫٢

فلسا ربحية للسهم الواحد، 
مقابل ١١٫٩٨ مليون دينار عن 

الفترة ذاتها من ٢٠٢١.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قال رئيس مجلس 

٤٩٫٢ فلساً ربحية السهم الواحد.. والشركة حتقق أرباحاً صافية بالربع الثالث بـ ٤٫٨ ماليني دينار بنمو ١٧٫٨٪

م.فهد علي الغامن

فهـد علي الغامن: مبيعات السـيارات االقتصادية «جيلي» و«جريت وول» تسـتكمل منوها االسـتثنائي بزيادة سـنوية ٥٢٪
ارتفاع حجوزات السـيارات الفاخرة مبقدمـات مدفوعة ألكثر من ٣٤٠٠ سـيارة مقارنة بــ ٢٠٠٠ بنهاية النصف األول
افتتـاح قريب ملعرضي «بـي إم دبليـو» و«جيلي» باجلهـراء.. لنوفر خدمـات املبيعـات والصيانة لعمالئنا بهـذه املنطقة

تعتبــر شــركة أوالد علــي 
الغامن مساهما رئيسيا فيها، 
بأعمال توزيع وبيع وصيانة 
عالمات بي ام دبليو وميني 
في الســوق املصري الواعد 
واملتعطش لهــذه العالمات 

بعد انقطاع طويل».
وختم الغامن، بالقول: «لقد 
املدفوعة  منت احلجــوزات 
علــى الســيارات الفاخــرة 
بنسبة ٧٠٪، حيث ارتفعت 
مــن ٢٠٠٠ حجز تقريبا في 
النصــف األول مــن العــام 
لتصــل إلى أكثــر من ٣٤٠٠

حجز مبقدمات مدفوعة على 
طرازات بي ام دبليو ورولز- 
رويس ورينج روڤر ورينج 
روڤر سبورت وديفندر مع 
األخــذ بعــني االعتبــار اننا 
قمنا ببيع وتســليم كميات 
جيــدة مــن الســيارات في 
الربع الثالث املنصرم. هذا، 
ونلمس أيضا حتسنا مستمرا 
في قدرة مصانع السيارات 
علــى تلبية احتياجاتنا في 

الفترة املقبلة».

حيث ارتفعت املبيعات في 
الربع الثالث من العام احلالي 
بنســبة ٢٨٪ علــى أســاس 
فصلي وبنســبة ٥٢٪ على 

أساس سنوي.
وأضــاف: «لدينا خطط 
توســعية كثيرة سيتبلور 
جــزء منهــا في أواخــر هذا 
العام، حيث سنقوم بافتتاح 
معرضني جديدين لعالمتي 
بــي ام دبليــو وجيلــي في 
اجلهــراء لنوفــر خدمــات 
املبيعات وصيانة السيارات 
لعمالئنا في هــذه املنطقة. 
هــذا، وســنطلق أعمالنــا 
في ســوق جمهورية مصر 
العربية بداية شهر ديسمبر 
من هذا العام، حيث ستبدأ 
شركة جلوبال أوتو، والتي 

انطـالق وكالتـي «بـي إم دبليـو» و«ميني» 
واملتعطش  الواعـد  املصري  السـوق  في 
املقبل ديسـمبر  بدايـة  العالمات  لهـذه 

«نفط الكويت» تؤجل طرح مناقصة 
بـ ٦٥٠ مليون دوالر حتى مطلع ٢٠٢٣

محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميد» انه 
بات مــن املتوقع أن تؤجل 
شــركة نفط الكويت طرح 
مناقصــة مشــروع لبنــاء 
مجمعــني لتوســيع طاقــة 
التخلص من املياه العادمة 
في قطاع النفــط واملقدرة 
تكلفتــه بنحو ٢٠٠ مليون 
دينــار أو نحو ٦٥٠ مليون 
دوالر، حتى أوائل عام ٢٠٢٣

بعــد أن كان مقررا طرحها 
قبل نهاية العام احلالي.

وكانت املجلة قد ذكرت 
في وقت سابق أن ميزانية 
املشــروع الذي يشار إليه 
بالرقم املرجعي EF/٢٠٥٨ قد 
متت املوافقة عليها بالفعل.

ولكن املجلة نسبت إلى 
أحد املصادر قوله انه منذ 

ويشــمل نطاق العمل في 
املشــروع توســيع املرفقــني 
احلاليــني املعروفــني باســم 
١-EWDP و٢-EWDP، ويقع 
املرفــق األول ١-EWDP على 
بعد نحو ٢٠ كيلومترا جنوب 
وســط مدينة الكويت، بينما 

EWDP-يقع املرفق الثاني ٢
على بعد نحــو ٤٠ كيلومترا 

إلى اجلنوب منها.
جتدر اإلشــارة الى انه 
مت إجناز أعمــال التصميم 
فــي  األوليــة للمشــروع 
ديســمبر من العام املاضي 
وفقا ملا نشرته مجلة ميد، 
وكان التخلــص مــن املياه 
النفط  املصاحبــة إلنتــاج 
مصــدر قلق دائم لشــركة 
نفــط الكويت منــذ عقدين 

على األقل.
ويشــهد حقــل برقــان 
العمــالق، ثانــي  النفطــي 
أكبر حقــل نفط في العالم 
زيادات متتالية في محتوى 
املاء في النفط الذي ينتجه، 
والــذي يجــري التخلــص 
منه باستخدام آبار احلقن 

املخصصة لهذه الغاية.

إلنشاء مجمعني للصرف الصحي النفطي.. وكان مقرر طرحها بنهاية العام احلالي

املوافقة علــى امليزانية في 
وقت ســابق من هذا العام 
لم يتم حتقيق تقدم ملحوظ 
نحو طرح مناقصة املشروع، 
مضيفا أن املشروع ال يزال 
يراوح مكانه فــي املرحلة 

نفسها.

«مركز تسوق».. في مجمع الوزارات

واملتوسطة، إذ تتيح ممارسة 
لرواد املجمع  أنشطة مجدية 
من املراجعــني خالل فترات 
العمل الصباحيــة، وصوال 
إلى تقدمي خدماتهم أيضا مع 
فترة تشغيل مجمع التسوق 
خالل الفترة املسائية. وحول 
الوزارات  خصوصية مجمع 
خالل أوقات مــا بعد الدوام 
الرســمي، أكدت املصادر أن 
وزارة املالية وضعت هذا األمر 
في حسبانها وأنها زودت املبنى 
رقم ١٠ ببوابات زجاجية تفتح 
الدوام،  أوقات  بالكامل خالل 
وتغلق تلقائيا بعد أوقات الدوام 
بحيث تعزل املبنى بالكامل عن 
بقية األروقة احلكومية، ناهيك 
عن تخصيص مدخل خاص 
لرواد مركز التسوق في غير 

أوقات الدوام.
وذكر املصــدر أن وزارة 
املالية راعت وســائل الراحة 
لرواد مركز التســوق أيضا 
وخصوصــا جلهــة مواقف 
السيارات، حيث أتاحت مواقف 
مجانية مخصصة لرواد املركز 
من بعد الساعة الـ ٥ مساء كل 
يوم، ليكونوا في أقرب نقطة 

إلى باب الدخول.

الــذي يضم نحــو ١٤ محال 
حتوي تشــكيلة من املطاعم 
واملقاهــي املتخصصــة في 
منتجات القهوة، مع مساحات 
خارجية واســعة، إذ باشرت 
نشاطها فعليا فيما تتبقى بعض 
الوحدات املتاحة لالستثمار قيد 

العمل عليها».
وأشار املصدر إلى أن وزارة 
املبادرين من  لم تغفل  املالية 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في مركز التسوق 
إذ خصصت لهم مساحة متاحة 
لالســتثمار عبر الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة 

أيقونة معمارية في التصميم 
الداخلي، مت تخصيص املبنى 
رقم ١٠ الذي يقع في مكان مميز 
باملجمع ليضم مركز التسوق.

وقال املصدر: «ميتد مركز 
التســوق على مساحة تصل 
إلى نحــو ٣ آالف متر مربع 
ويتكون من دورين يحتويان 
على نحو ٢٤ فرصة استثمارية، 
ويحتوي الدور األرضي على 
١٠ محالت ومعارض تعمل في 
األنشطة اخلدمية مثل شركات 
االتصاالت والعطور والهدايا 
ومينــي ماركــت والطباعة، 
الثاني  الــدور  إلى  باإلضافة 

علي إبراهيم

بدأت وزارة املالية جتربة 
جديــدة ومبتكــرة لتعظيم 
العوائد املالية ملجمع الوزارات، 
وتوفير فرصة للراحة والترفيه 
للموظفني واملراجعني للجهات 
احلكومية مــن خالل «مركز 
تسوق مجمع الوزارات» الذي 
يستقبل رواده كل يوم خالل 
ساعات العمل الرسمية، فيما 
مددت فترة عمله اليومية حتى 
الـ ١٠ مساء كل يوم ليستقبل 
خاللها املجمع األسرة واألفراد 
الباحثني عن قضاء وقت مميز 

داخل أروقة املركز.
وفي هذا الصدد، أشــار 
مصدر مطلع لـ «األنباء» إلى أن 
مركز تسوق مجمع الوزارات 
فكرة تطــورت وتبلورت مع 
التوجه العام نحو تنويع مصادر 
اإليــرادات، وكذلك توظيف 
املوارد املتاحة بالصورة األمثل 
من أجــل حتقيق أكبر منفعة 
منها للمواطنني والدولة على 
حد سواء، مبينا أنه مع عمليات 
التطوير التي استحدثت على 
مباني مجمع الوزارات خالل 
السنوات املاضية، ليتحول إلى 

مطاعم ومقاٍه وشركات عطور وأخرى خدمية تقدم خدماتها في مبنى مخصص حتى ١٠ مساًء

مدخل مركز التسوق مقر مخصص للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

مزايدات.. وعوائد
أشــارت املصادر إلى أن االستفادة من الفرص 
االســتثمارية في مركز التســوق تتــم من خالل 
املزايدات العامة التي تطرحها وزارة املالية في هذا 
الشأن، مبينا أن طرح تلك الفرص مبزايدات من 
شأنه أن يعظم العوائد احملققة للدولة، ناهيك عن 
أن تشغيل مركز التسوق في الفترة املسائية من 
شأنه أن يزيد من عدد رواد املركز وكذلك العوائد 
احملققة من األنشطة، ما يزيد من العوائد مجددا.

٤٫٥ ماليني دينار صافي مشتريات الكويتيني 
باألسهم اإلماراتية خالل أكتوبر

عالء مجيد

بلغــت صافــي قيمــة تــداوالت 
المســتثمرين الكويتيين في سوق 
ابوظبي لألوراق المالية بالشراء خالل 
أكتوبــر الماضي نحو ٥٣٫٠٦ مليون 
درهم (ما يعادل ٤٫٤٨ ماليين دينار)، 
وذلك من خالل عمليات شراء بلغت 
٩٤٫٥ مليــون درهم (ما يعادل ٧٫٩٧
ماليين دينار)، وعمليات بيع بلغت 
قيمتها ٤١٫٤٣ مليون درهم (ما يعادل 

٣٫٥ ماليين دينار).
ومنذ بدايــة العام الحالي وحتى 
الماضــي، جــاءت  اكتوبــر  نهايــة 

مشتريات الكويتيين لألسهم بسوق 
ابوظبي لألوراق المالية بنحو ٥٨٥٫٥٨
مليون درهم (ما يعادل ٤٩٫٤ مليون 
دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 
٥٩٦٫٤٤ مليون درهم (ما يعادل ٥٠٫٣١

مليون دينار)، لتحقق صافي تعامالت 
بيعية بلغت ١٠٫٨٦ ماليين درهم (ما 

يعادل ٩٢٠ ألف دينار).
وعلــى صعيد دول الخليج، نجد 
ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في 
بورصة ابوظبي خالل شهر أكتوبر 
الماضي بنحو ٣٥٦٫٢٦ مليون درهم 
(مــا يعــادل ٣٠٫٠٥ مليــون دينار) 
وعمليات بيــع بقيمة ٦٤٦٫٣ مليون 

درهم (ما يعادل ٥٤٫٥٢ مليون دينار) 
لتبلغ صافي تعامالتهم البيعية خالل 
الشــهر بقيمة ٢٩٠٫٠٤ مليون درهم 

(ما يعادل ٢٤٫٤٧ مليون دينار).
وخالل العشــرة أشــهر الماضية 
ومنذ بداية العام، نجد أن الخليجيين 
حققوا صافي شراء بلغ ٣١٫٧١ مليون 
درهم (ما يعــادل نحو ٢٫٦٧ مليون 
دينار) من خالل عمليات شراء بلغت 
قيمتها ٥٫٧٧ مليارات درهم (ما يعادل 
نحو ٤٨٧ مليون دينــار) وعمليات 
بيــع بلغــت قيمتهــا ٥٫٧٤ مليارات 
درهــم (ما يعادل نحــو ٤٨٤ مليون 

دينار).

٤٩٫٤ مليون دينار إجمالي مشترياتهم في سوق أبوظبي خالل ١٠ أشهر

٢٤ محًال جتاريًا على مساحة متتد إلى نحو ٣ آالف متر توفر جتربة متميزة بالقطاع احلكومي
«املالية» أتاحت للمبادرين فرصًا باملركز عبر صندوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة


