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٦٩٨٢٫٢
بتغير قدره

-٦٨٫١

 أعلنت شركة املباني أن مجلس ادارة الشركة 
اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ حيث جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ ١٥٫٥ مليون 
دينار ما يعادل ٣١٫٠٢ فلسا للسهم، مقارنة مع 
ربح بلغ ١٥٫١ مليون دينار ما يعادل ٣٠٫١٥ فلسا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

  وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس ان النتائج املالية لفترة الـ ٣ 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ بلغت ٥٫١ 
ماليني دينار ما يعادل ١٠٫٣٣ فلوس للســــهم، 
مقارنة مع ربح بلغ ٤٫٩ ماليني دينار ما يعادل 
٩٫٨١ فلوس للسهم للفترة املناظرة من العام 

املاضي.

 ١٥٫٥ مليون دينار أرباح «المباني»

 ٦٧٩ ألف دينار صافي أرباح «طفل المستقبل» 
في ٩ أشهر بواقع ٦٫١٦ فلوس للسهم 

اإلدارة   قالت رئيس مجلس 
املنتدب لشركة طفل  والعضو 
املســـتقبل الترفيهية العقارية 
(فيوتشركيد) رشا خالد صالح 
الغنيم ان الشركة حققت صافي 
أرباح عن التسعة أشهر املنتهية 
من عـــام ٢٠١٠ بلغت ٦٧٩ ألف 
دينـــار، وقد بلغ ربح الســـهم 
الواحـــد ٦٫١٦ فلوس بنســـبة 
زيـــادة قدرها ٣٨٪ من األرباح، 
مقارنة مـــع صافي األرباح عن 
التسعة أشهر املنتهية من عام 
٢٠٠٩ والتي قدرت بـ ٤٩٠ ألف 
دينار وكان ربح السهم الواحد 

٤٫٥٦ فلوس.

  وقد بلغ إجمالي املوجودات 
٢٣٫١٤٣ مليون دينار في التسعة 
أشـــهر املنتهية مـــن عام ٢٠١٠ 
مقارنة بـ ٢٢٫٦٧٥ مليون دينار 
املنتهية  التســـعة أشـــهر  عن 
من عـــام ٢٠٠٩، وبلغت حقوق 
املساهمني ١٩٫٩٣٩ مليون دينار 
عن التسعة أشهر املنتهية من عام 
٢٠١٠ مقارنة مع ١٨٫٤٤١ مليون 
دينار عن الفترة املماثلة من عام 

.٢٠٠٩
  وأوضحت الغنيم أن السبب 
في ذلك يعود الى توجه الشركة 
والتخطيط لنظرة مســـتقبلية 
وإلى زيادة اإليرادات التشغيلية 

الناجتة عن تنفيذ خطط التوسع 
فـــروع جديد  وذلـــك بافتتاح 
للشركة داخل الكويت وافتتاح 
فروع جديدة لشـــركة «أرض 
الفرح» الشركة التابعة لـ «طفل 
العربية  اململكة  املستقبل» في 

السعودية.
التوقعـــات  ان    وأضافـــت 
تتجه الى زيـــادة في االيرادات 
املقبلة  الفترات  التشغيلية في 
وكذلك األرباح. وتقدمت بالشكر 
اجلزيل لكل املساهمني والعاملني 
واملديرين وأعضاء مجلس اإلدارة 
على الدعم والثقة التي تتلقاهما 

الشركة منهم. 

 مرزوق اخلرافي

 ناصر اخلرافي 

 «أمريكانا» تحقق ٣٥٫٢ مليون دينار
  أرباحًا صافية في ٩ أشهر

 اجتمع مجلس إدارة الشركة الكويتية لألغذية (أمريكانا) 
أمس برئاســـــة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
مرزوق اخلرافــي، حيث اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للتسعة أشـــهــر املنتهية في ٣٠ســـبتمبــر ٢٠١٠، وقــد 
أظهــرت البيانات املالية حتقيق الشركة صافي ربح نهائي 
بلــغ ٣٥٫٢ مليون دينار (٩٠ فلســـا للســـهم)، بينما بلغ 
صافي ربح الفتــرة نفســـها مــن العـــــام املاضــي ١٦٫٧ 
مليــون دينــار (٤٣ فلســـا للســـهم)، وذلك بعــد أخــذ 
تأثيــر انخفــاض قيمــة اســـتثمارات في محافظ مالية 

مببلغ ٩٫٧ ماليني دينار. 

 بواقع ٩٠ فلسًا للسهم

 مجسم لـ«قصر اخلرافي» املزمع تشييده في لندن 

 ناصر الخرافي يخطط لبناء قصر في لندن
  بكلفة تفوق ١٦١ مليون دوالر

 «الوطني» يفوز بجائزة «أفضل عالقات المستثمرين» في الكويت
 فاز بنك الكويت الوطني بجائزة 
أفضل مؤسسة في مجال عالقات 
املستثمرين في الكويت، من قبل 
جمعية عالقات املستثمرين في 
الشرق األوسط العتماده أفضل 

املمارسات في هذا املجال وأعلى 
درجات الشفافية واحلوكمة.

  وجـــاء البنك بـــني أفضل ٥ 
شـــركات فـــي منطقة الشـــرق 
األوســـط من حيث املمارســـات 
في مجال عالقات املســـتثمرين، 
بني جميـــع الشـــركات املدرجة 
في كل من الكويت والســـعودية 
واإلمارات وقطر والبحرين ولبنان 
ومصر وعمان واألردن وسورية 

وفلسطني.
  ومنحـــت جمعيـــة عالقات 
املستثمرين في الشرق األوسط 
الكويت  جائزتها السنوية لبنك 

الشفافية وحوكمة الشركات.
  وتعتبر هذه اجلوائز مبنزلة 
اعتراف بجهود الشركات اإلقليمية 
وجهود املتخصصني في عالقات 
املستثمرين من أجل رفع معايير 
املساءلة والشفافية لدى الشركات، 
وتعزيز التواصل مع املستثمرين 
في جميـــع أنحاء العالم، وقد مت 
اختيار املرشحني النهائيني لنيل 
هذه اجلائزة اســـتنادا لدراســـة 
قامـــت بها شـــركة «إكســـتل» 
لألبحاث التابعة ملؤسسة «رويترز 
تومسون»، وشملت آراء أكثر من 
٢٢٣ مدير صندوق ومحلال من ٧٠ 

الوطني كأفضل شـــركة مدرجة 
في مجال عالقات املســـتثمرين 
في الكويت، وذلك في حفل كبير 
أقامته في بيروت، كرمت خالله 
أبرز الشـــركات واألفـــراد الذين 
اعتمدوا أفضل املمارسات في مجال 
عالقات املستثمرين وأعلى درجات 

دولة حول العالم.
  وعلى هامـــش احلفل، أقامت 
جمعية عالقات املستثمرين في 
الشرق األوسط ندوات تناولت 
العديد مـــن القضايا امللحة مثل 
تأثير السياسات املالية والنقدية 
العاملية احلالية على أسواق رأس 
املال وأهمية عالقات املستثمرين 
الشـــرق  بالنســـبة لشـــركات 
األوســـط، وتطـــورات أســـواق 
رأس املـــال اإلقليميـــة وتأثيـــر 
األزمة على ممارســـات عالقات 
املستثمرين وغيرها من العناوين 

الرئيسية. 

 لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: قالــــت 
صحيفــــة «إيفننغ ســــتاندارد» 
البريطانية ان رئيس مجموعة 
اخلرافي امللياردير ناصر اخلرافي 
يخطط لبناء قصر فخم في منطقة 
الواقعة شمال  هامبستيد هيث 
غرب العاصمة البريطانية لندن 
بكلفة تفــــوق ١٠٠ مليون جنيه 
استرليني اي ما يعادل نحو ١٦١ 

مليون دوالر.
  وقالت الصحيفة ان املهندس 
املعماري البريطاني روبرت آدم 
صمــــم مخطط القصــــر لناصر 
اخلرافي على ارض مساحتها ٥٠ 
ألف قدم مربعة وهو مزيج بني 
القصور الستالينية والقصور 

الفيكتورية.
  وأضافت ان سكانا محليني من 

بينهم املمثل تيري جونز واملؤرخ 
إريك هوبســــباوم واملمثل تيم 
بيغوت سميث والصحافي السابق 
تيم سميث الذي يرأس اآلن جلنة 

لندن لصندوق يانصيب التراث 
عارضوا بشدة بناء القصر، ألنه 
سيقود الى هدم قصر من احلقبة 
الفيكتورية وسيعرضون قضيتهم 

على جلنــــة حتقيق العام املقبل 
بعد رفض بلدية كامدن مخططات 
القصر في أبريل املاضي. وأشارت 
الصحيفة الى ان املمثل جونز اتهم 
بـ  اخلرافي ومهندسه املعماري 
«جتاهل اتفاق مت التوصل اليه في 
وقت سابق للحفاظ على القصر 
الفيكتوري الذي يعود تاريخ بنائه 
لعام ١٨٧١». وقالت الصحيفة ان 
امللياردير اخلرافي متزوج ولديه 
أبناء ويترأس مجموعة  خمسة 
اخلرافي االستثمارية وتردد انه 
ميلك ثروة مقدارها ١٤ مليار دوالر 
واحتل املرتبة الثامنة واألربعني 
على الئحة أثرياء العالم السنة 
املاضية وقدم عرضا العام املاضي 
لشراء نادي ليڤربول االجنليزي 

لكرة القدم. 

 على مساحة ٥٠ ألف قدم مربعة وهو مزيج بين القصور الستالينية والقصور الفيكتورية


