
 

 

النتائج السابقة ال  .ياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةالمتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صتم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة 

 المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة 

 PECالشركة الفلسطينية للكهرباء 

 (دوالر امريكي) 1027 للنصف االول  الماليةالبيانات  

 

 

 

 

 

  

منلتت د دوالر  06 رأستتلعق رتت ر   9111تأسستتا اركتترلف ارينستتللكلف رنكفر تتعا  تتي ار تتع  --

 فت   ايكتعا مالتعت ري رلت  اركفر تعا  تي مكتع   أمرلي و قع رنقت ايل  ارينستللكلفو وكرت  

ارسنلف ار  كلف ارينسللكلفو ت يبر اركرلف ارينسللكلف رنكفر عا شرلف مسعهلف ععمفو يلينت  

 .%06و ويلين  ارلسعهل د م  ارقلعع ارخعص %33 ر يسبف ارلسعهل د م  ارجلف

 

 )اركترلف اريع  تف(حصنا شرلف غزة ري رلت  اركفر تعا ارلستعهلف ارخص  تلف ارلات ودة  --

م  ارسنلف ار  كلف ارينسللكلف عنى ح  حصتر  ري رلت  ارلعرتف اركفر ع لتف  تي رلتعع غتزة 

 األعلتعق  تتعري   ت ا ستكف ا يت اا مت 06رصعرح مؤسسعت ارسنلف ار  كلف ارينسللكلف ورل ة 

ومت  ممكعيلتف تل يت   يترة  0662آكار  91 تي  (ارلالتف)اريجعريف رلالف ارلعرف اركفر ع لتف 

   .سك ات 1ارا  اراصر  رييرتل  مضع ليل  م ة لل مكفع 

 

االدارة توصية مجلس  7192نيسان  91أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي عقد في  --

منن % 91،وهو ما يعادل  7190ر أمريكي عن عام الدو 001110111بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 

 .رأس المال المدفوع

 

رعمتتا ارستتنلف ار  كلتتف ارينستتللكلف  ععيتتعا شتترلف غتتزة ري رلتت  اركفر تتعا و مستتعهللفع متت  --

اختر   ستكف وال   يترة تل يت  06جلل  ارضرا ب ارينسللكلفو ركعمل  يترة االتيعرلتف اربعر تف 

 .عنى التيعرلف
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trade_volume close_price

 ملخص القوائم المالية 

 02/21/1020 00/00/1027 ملخص المركز المالي الموحد

 51,315,510 66,146,844 الموجودات المتداولة

 48,589,376 38,090,819 الموجودات غير المتداولة

 99,904,886 104,237,663 إجمالي الموجودات

 8,967,806 14,136,642 المطلوبات المتداولة

 5,933,311 5,848,335 المطلوبات غير المتداولة

 14,901,117 19,984,977 اجمالي المطلوبات

 60,000,000 60,000,000 رأس المال المدفوع

 15,261,032 14,509,949 االرباح )الخسائر( المدورة

 85,003,769 84,252,686 حقوق المساهمين

 00/00/1020 00/00/1027 ملخص قائمة الدخل

 15,641,088 15,800,208 االيرادات التشغيلية 

 (7,073,995) (9,306,568) المصاريف التشغيلية

 8,567,093 6,493,640 اجمالي الربح )الربح التسغيلي(

 8,382,558 5,248,917 صافي الدخل

 00/00/1020 00/00/1027 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 957,307 11,017,810 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

)المستخدم في( االنشطة صافي التدفق النقدي من 

 االستثمارية

(264,322) (15,252) 

 (492,392) (996,123) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 449,663 9,757,365 التغير في النقد و ما في حكمه

 1020خالل  1027خالل النصف االول   ملخص التداول

 Market Cap 66,600,000 81,000,000القيمة السوقية للشركة 

 2,451,536 2,873,277 عدد األسهم المتداولة

 2,982,001 3,340,649 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.39 1.38 اعلى سعر تداول 

 1.09 1.05 ادنى سعر تداول

 1.35 1.11 سعر اإلغالق 

 02/21/1020 00/00/1027 نسب مالية

 B.V 1.40 1.42القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.79 0.95القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 --- --- P/Eمكرر الربحية 

 %14.92 %19.17 المطلوبات الى الموجودات

 %17.53 %23.72 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  00/00/1027 00/00/1020 

 ROA 5.04% 7.27%العائد على الموجودات 

 ROE 6.23% 8.91%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 41.10% 54.77%هامش اجمالي الربح  

 NPM 33.22% 53.59%هامش صافي الربح 

 EPS 0.087 0.140العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 03/30/7302اعضاء مجلس االدارة كما في 

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ ر لس مجنس االدارة السيد سامر سعيد خوري

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ االدارة  يع ب ر لس مجنس السيد وليد سعد سلمان 

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد نبيل الصراف

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد طارق العقاد

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد طالل ناصر الدين

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ ادارة عض  مجنس  السيد هاني علي

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد مروان سلوم

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد شرحبيل الزعيم

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد باسم خوري

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد فيصل الشوا

 ملثل ع  شرلف  نسلل  رنلعرف/ عض  مجنس ادارة  السيد خالد العسيلي

 ملثل ع  هلئف اريقعع  ارينسللكلف / عض  مجنس ادارة  السيد ماجد الحلو

 مسعهلف  رديف/ عض  مجنس ادارة  السيد اياد بصل

 توزيعات ارباح

رأس المال  السنة

 المدفوع
اجتماع الهيئة  الدخلصافي 

 العامه
توزيعات 

 نقديه
توزيعات 

 االسهم
2009 60,000,000 6,983,424  27/04/2010 10.00% *** 

2010 60,000,000 6,782,383  27/04/2011 10.00% *** 

2011 60,000,000 8,374,034  25/04/2012 10.00% *** 

2012 60,000,000 8,414,541  23/04/2013 10.00% *** 

2013 60,000,000 4,598,128  29/04/2014 5.00% *** 

2014 60,000,000 1,884,873  19/04/2015 *** *** 

2015 60,000,000 13,648,366  20/04/2016 10.00% *** 

2016 60,000,000 (648,817) 19/04/2017 10.00% *** 

ت ارلعرلف
اربلعيع
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2730خالل النصف االول حركة السهم   

 

 نبذة عن الفلسطينية للكهرباء 


