
شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت

التغییر
 (%)دیسمبر 2015 دیسمبر 2014

(%20.8)5,159,5734,087,785صافي الربح / الخسارة (دینار كویتي)

(%20.7)42.0733.38ربحیة السھم (فلس كویتي)

%198,344,592251,185,00226.6إجمالي اإلیرادات التشغیلیة

%13,913,00515,150,6248.9صافي الربح / (الخسارة) التشغیلي

35.0020.00توزیعات األرباح النقدیة للسھم (فلس كویتي)

%10.0%10.0أسھم منحة (%)

%9.83%12.65العائد على معدل حقوق المساھمین (%)

%1.68%2.45العائد على معدل الموجودات (%)

التغییر (%)دیسمبر 2015 دیسمبر 2014ملخص المیزانیة العمومیة (د.ك)

الموجودات:

%10.3           200,685,016               181,974,845الموجودات المتداولة 

%25.6             58,400,399                 46,495,702الموجودات غیر المتداولة

%13.4           259,085,415               228,470,547إجمالي الموجودات

%0.5             41,459,30841,669,105إجمالي حقوق المساھمین*

المطلوبات:

%7.5           155,928,890               145,055,453المطلوبات المتداولة

%49.4             58,033,302                 38,838,395المطلوبات غیر المتداولة

%16.4           213,962,192               183,893,848إجمالي المطلوبات

مؤشرات التداول منذ بدایة العام الحالي ومؤشرات التقییم الحالیة
23.97مضاعف السعر للربحیة (x)                             109األسھم المتداولة (ألف سھم)

2.36مضاعف السعر للقیمة الدفتریة                                86القیمة المتداولة (ألف دینار كویتي)

%3.97العائد الجاري (%)0.800سعر اإلقفال (دینار كویتي)

%0.09معدل دوران السھم منذ بدایة العام0.340القیمة الدفتریة للسھم (دینار كویتي)

0.54معامل المخاطرة (Beta)98.2القیمة الرأسمالیة الحالیة (ملیون دینار كویتي)

المصدر : بحوث كامكو وسوق الكویت لألوراق المالیة

 شركة كامكو لالستثمار   

یمكنكم زیارة موقعنا وذلك للحصول على تقاریر بحوث اإلستثمار، باإلضافة إلى البیانات المالیة عن الشركات المدرجة في أسواق االسھم 
الخلیجیة.

تم تحضیر ھذا المستند وإصداره من قبل شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. (عامة) ، وھي حصلت على المعلومات المستعملة فیھ من مصادر موثوقة لكن كامكو لم تقم بأي تحقیق مستقل للتأكد 

من صحة المعلومات الواردة وھي بالتالي ال تضمن دقتھا أو اكتمالھا. ھذا المستند ال یشكل عرًضا لبیع أو دعوة لشراء أیة أوراق مالیة. إن اآلراء والتقدیرات الواردة في ھذا المستند ھي أراء 

وتقدیرات الجھة المصدرة وھي قابلة للتغییر في أي وقت ومن دون إنذار مسبق. إن األداء التاریخي لیس مؤشرا لألداء المستقبلي. ال یمكن إعادة توزیع النسخة األصلیة من ھذا التقریر أو أیة 

نسخة عنھا في الكویت أو في أي مكان آخر خارج الكویت حیث یعتبر ھذا العمل مخالفًا للقانون.

بحوث كامكو
2016-03-23

سوق الكویت لألوراق المالیة : النتائج المالیة للسنة المنتھیة في دیسمبر 2015

األرباح 
السنة المالیة المنتھیة في

* من الممكن أن یتضمن إجمالي حقوق المساھمین بند حقوق األقلیة

kamconline.com


