
الشركة الوطنية للخدمات البترولية

التغيير
 (%)ديسمبر 2016ديسمبر 2015

%5,684,9897,710,02235.6صافي الربح / الخسارة (دينار كويتي)

%101.60137.7135.5ربحية السھم (فلس كويتي)

%19,609,38227,002,45837.7إجمالي ا�يرادات التشغيلية

%6,496,9809,369,32644.2صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي

60.0080.00توزيعات ا$رباح النقدية للسھم (فلس كويتي)

%73.6%0.0أسھم منحة (%)

%34.15%30.21العائد على معدل حقوق المساھمين (%)

%26.34%23.34العائد على معدل الموجودات (%)

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

الموجودات:

%41.0             23,959,667                 16,989,428الموجودات المتداولة 

(%7.9)               8,433,835                   9,158,400الموجودات غير المتداولة

%23.9             32,393,502                 26,147,828إجمالي الموجودات

%21.3             20,402,30724,754,394إجمالي حقوق المساھمين*

المطلوبات:

%40.4               6,007,974                   4,279,418المطلوبات المتداولة

%12.4               1,591,972                   1,416,260المطلوبات غير المتداولة

%33.4               7,599,946                   5,695,678إجمالي المطلوبات

مؤشرات التداول منذ بداية العام الحالي ومؤشرات التقييم الحالية
6.50مضاعف السعر للربحية (x)                       1,085.9ا$سھم المتداولة (ألف سھم)

2.02مضاعف السعر للقيمة الدفترية                           934.9القيمة المتداولة (ألف دينار كويتي)

%6.70العائد الجاري (%)0.870سعر ا�قفال (دينار كويتي)

%1.89معدل دوران السھم منذ بداية العام0.443القيمة الدفترية للسھم (دينار كويتي)

0.20معامل المخاطرة (Beta)50.1القيمة 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


