
بيت التمويل الكويتي

التغيير
 (%)ديسمبر 2016ديسمبر 2015

%145,841,099165,227,80913.3صافي الربح / الخسارة (دينار كويتي)

%28.2732.0113.2ربحية السهم (فلس كويتي)

(%6.2)702,942,530659,649,799إجمالي اإليرادات التشغيلية

(%2.1)372,474,509364,696,481صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي

17.0017.00توزيعات األرباح النقدية للسهم (فلس كويتي)

%10.0%10.0أسهم منحة (%)

%9.21%8.28العائد على معدل حقوق المساهمين (%)

%1.00%0.87العائد على معدل الموجودات (%)

التغيير (%)ديسمبر 2016ديسمبر 2015ملخص الميزانية العمومية (د.ك)

الموجودات:

%1.0        9,703,631,956             9,603,023,608الموجودات المتداولة 

(%1.4)        6,795,721,042             6,891,660,374الموجودات غير المتداولة

%0.0      16,499,352,998           16,494,683,982إجمالي الموجودات

%1.8        1,779,136,1661,810,484,999إجمالي حقوق المساهمين*

المطلوبات:

(%0.4)      10,249,267,091           10,292,306,515المطلوبات المتداولة

%1.6        4,211,260,928             4,146,888,287المطلوبات غير المتداولة

%0.1      14,460,528,019           14,439,194,802إجمالي المطلوبات

مؤشرات التداول منذ بداية العام الحالي ومؤشرات التقييم الحالية

19.37مضاعف السعر للربحية (x)                       113,512األسهم المتداولة (ألف سهم)

1.79مضاعف السعر للقيمة الدفترية                          66,990القيمة المتداولة (ألف دينار كويتي)

%2.70العائد الجاري (%)0.620سعر اإلقفال (دينار كويتي)

%2.17معدل دوران السهم منذ بداية العام0.351القيمة الدفترية للسهم (دينار كويتي)

1.35معامل المخاطرة (Beta)3,249.8القيمة الرأسمالية الحالية (مليون دينار كويتي)

المصدر : بحوث كامكو وبورصة الكويت

 شركة كامكو لالستثمار   

يمكنكم زيارة موقعنا وذلك للحصول على تقارير بحوث اإلستثمار، باإلضافة إلى البيانات المالية عن الشركات المدرجة في أسواق االسهم الخليجية.

تم تحضير هذا المستند وإصداره من قبل شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. (عامة) ، وهي حصلت على المعلومات المستعملة فيه من مصادر موثوقة لكن كامكو لم تقم بأي تحقيق مستقل للتأكد من 

صحة المعلومات الواردة وهي بالتالي ال تضمن دقتها أو اكتمالها. هذا المستند ال يشكل عرًضا لبيع أو دعوة لشراء أية أوراق مالية. إن اآلراء والتقديرات الواردة في هذا المستند هي أراء 

وتقديرات الجهة المصدرة وهي قابلة للتغيير في أي وقت ومن دون إنذار مسبق. إن األداء التاريخي ليس مؤشرا لألداء المستقبلي. ال يمكن إعادة توزيع النسخة األصلية من هذا التقرير أو أية 

نسخة عنها في الكويت أو في أي مكان آخر خارج الكويت حيث يعتبر هذا العمل مخالفًا للقانون.

بحوث كامكو
2017-02-01

بورصة الكويت : النتائج المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2016

األرباح 
السنة المالية المنتهية في

* من الممكن أن يتضمن إجمالي حقوق المساهمين بند حقوق األقلية

kamconline.com


