
شركة ا�متياز ل�ستثمار

التغيير
 (%)ديسمبر 2016ديسمبر 2015

%10,501,59113,730,90630.8صافي الربح / الخسارة (دينار كويتي)

%9.7313.1935.6ربحية السھم (فلس كويتي)

%27,748,79638,679,30639.4إجمالي ا"يرادات التشغيلية

%9,668,51815,366,20258.9صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي

6.008.00توزيعات ا'رباح النقدية للسھم (فلس كويتي)

%0.0%0.0أسھم منحة (%)

%7.65%5.85العائد على معدل حقوق المساھمين (%)

%4.71%3.54العائد على معدل الموجودات (%)

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

الموجودات:

(%3.7)             59,671,334                 61,991,988الموجودات المتداولة 

%5.9           237,369,334               224,057,724الموجودات غير المتداولة

%3.8           297,040,668               286,049,712إجمالي الموجودات

(%2.7)           181,815,419176,974,606إجمالي حقوق المساھمين*

المطلوبات:

%6.4             33,689,690                 31,677,306المطلوبات المتداولة

%13.4             40,916,376                 36,073,308المطلوبات غير المتداولة

%10.1             74,606,066                 67,750,614إجمالي المطلوبات

مؤشرات التداول منذ بداية العام الحالي ومؤشرات التقييم الحالية
15.36مضاعف السعر للربحية (x)                   605,073.3ا'سھم المتداولة (ألف سھم)

1.19مضاعف السعر للقيمة الدفترية                      89,937.8القيمة المتداولة (ألف دينار كويتي)

%2.96العائد الجاري (%)0.186سعر ا"قفال (دينار كويتي)

%53.38معدل دوران السھم منذ بداية العام0.170القيمة الدفترية للسھم (دينار كويتي)

1.01معامل المخاطرة (Beta)210.9القيمة الرأسمالية الحالية (مليون دينار كويتي)

المصدر : بحوث كامكو وبورصة الكويت

 شركة كامكو ل�ستثمار   

يمكنكم زيارة موقعنا وذلك للحصول على تقارير بحوث ا"ستثمار، با"ضافة إلى البيانات المالية عن الشركات المدرجة في أسواق ا�سھم 
الخليجية.

تم تحضير ھذا المستند وإصداره من قبل شركة كامكو ل&ستثمار ش.م.ك. (عامة) ، وھي حصلت على المعلومات المستعملة فيه من مصادر موثوقة لكن كامكو لم تقم بأي تحقيق مستقل للتأكد 

من صحة المعلومات الواردة وھي بالتالي 3 تضمن دقتھا أو اكتمالھا. ھذا المستند 3 يشكل عرًضا لبيع أو دعوة لشراء أية أوراق مالية. إن ا0راء والتقديرات الواردة في ھذا المستند ھي أراء 

وتقديرات الجھة المصدرة وھي قابلة للتغيير في أي وقت ومن دون إنذار مسبق. إن ا5داء التاريخي ليس مؤشرا ل8داء المستقبلي. 3 يمكن إعادة توزيع النسخة ا5صلية من ھذا التقرير أو أية 

نسخة عنھا في الكويت أو في أي مكان آخر خارج الكويت حيث يعتبر ھذا العمل مخالًفا للقانون.

بحوث كامكو
2017-02-22

بورصة الكويت : النتائج المالية للسنة المنتھية في ديسمبر 2016

ا'رباح 
السنة المالية المنتھية في

* من الممكن أن يتضمن إجمالي حقوق المساھمين بند حقوق ا'قلية

kamconline.com


