
مجموعة الخليج للتأمين

التغيير
 (%)ديسمبر 2016ديسمبر 2015

(%14.8)14,089,20712,001,722صافي الربح / الخسارة (دينار كويتي)

(%14.7)78.6067.02ربحية السھم (فلس كويتي)

%116,837,670124,504,8066.6إجمالي ا#يرادات التشغيلية

%12,312,57113,447,5249.2صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي

40.0040.00توزيعات ا'رباح النقدية للسھم (فلس كويتي)

%0.0%0.0أسھم منحة (%)

%13.96%16.22العائد على معدل حقوق المساھمين (%)

%3.22%3.94العائد على معدل الموجودات (%)

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

الموجودات:

%5.2           215,749,784               205,070,097الموجودات المتداولة 

(%2.0)           160,129,115               163,354,360الموجودات غير المتداولة

%2.0           375,878,899               368,424,457إجمالي الموجودات

(%8.1)             89,582,97782,313,733إجمالي حقوق المساھمين*

المطلوبات:

%6.8           152,321,335               142,618,034المطلوبات المتداولة

%6.1           121,787,137               114,796,501المطلوبات غير المتداولة

%6.5           274,108,472               257,414,535إجمالي المطلوبات

مؤشرات التداول منذ بداية العام الحالي ومؤشرات التقييم الحالية
9.35مضاعف السعر للربحية (x)                            86.0ا'سھم المتداولة (ألف سھم)

1.36مضاعف السعر للقيمة الدفترية                             53.6القيمة المتداولة (ألف دينار كويتي)

%6.38العائد الجاري (%)0.600سعر ا#قفال (دينار كويتي)

%0.05معدل دوران السھم منذ بداية العام0.460القيمة الدفترية للسھم (دينار كويتي)

0.17معامل المخاطرة (Beta)112.2القيمة 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


