
 

 

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

 .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية
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 (PEC)انشركة انفهسطينية نهكهرباء 

 (دٔالس ايشٚكٙ) 2013نهربع األول  انبيانات انمانية

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

رأسسذ انششكخ انفهسطُٛٛخ نهكٓشثبء انًسبًْخ انعبيخ انًذذٔدح فٙ يذُٚخ غضح --

، ٔ رزهخض اْذاف 2005 اراس 15 ٔثذأد االعًبل انزجبسٚخ فٙ 1999فٙ عبو 

انششكخ انشئٛسٛخ فٙ اَشبء يذطبد نزٕنٛذ انكٓشثبء فٙ يُبطك انسهطخ انٕطُٛخ 

ٔ رعزجش . انفهسطُٛٛخ ٔ انمٛبو ثبالعًبل انضشٔسٚخ الَزبج ٔ رٕنٛذ انكٓشثبء

انفهسطُٛٛخ نهكٓشثبء ربثعخ نششكخ فهسطٍٛ نهطبلخ انًسبًْخ انخظٕطٛخ دٛث رًهك 

 .يٍ ساط يبل انششكخ% 64.99فهسطٍٛ نهطبلخ 
 

انششكخ  )دظهذ ششكخ غضح نزٕنٛذ انكٓشثبء انًسبًْخ انخظٕطٛخ انًذذٔدح --

يٍ انسهطخ انفهسطُٛٛخ عهٗ دك دظش٘ نزٕنٛذ انطبلخ انكٓشثبئٛخ فٙ لطبع  (انزبثعخ

 سُخ اثزذاء يٍ ربسٚخ 20غضح نظبنخ يؤسسبد انسهطخ انٕطُٛخ انفهسطُٛٛخ ٔنًذح 

ثذء االعًبل انزجبسٚخ نًذطخ انطبلخ انكٓشثبئٛخ، يع ايكبَٛخ رًذٚذ فزشح انذك 

 . سُٕاد5انذظش٘ نفزشرٍٛ اضبفٛزٍٛ يذح كم يُٓب 

ٔفمب الرفبلٛخ ششاء انطبلخ ٔ انزٙ رًثم اٚجبسا رشغٛهٛب رمٕو سهطخ انطبلخ ثبنزسذٚذ --

عٍ كبفخ انطبلخ انكٓشثبئٛخ انًزٕفشح يٍ يذطخ انطبلخ انكٓشثبئٛخ دٌٔ االخز فٙ 

االعزجبس لذسح سهطخ انطبلخ السزٛعبة ْزِ انطبلخ ٔرنك ثبسعبس يذذدح يسجمب فٙ 

ارفبلٛخ ششاء انطبلخ نكم سُخ يٍ سُٕاد ْزِ االرفبلٛخ، ٔ كزنك فبٌ سهطخ انطبلخ 

فٙ جًٛع االٔلبد ٔعهٗ دسبثٓب انخبص، رٕفش ٔرضٔد انًذطخ ثبنٕلٕد انالصو 

 .الَزبج انطبلخ

لبيذ انسهطخ انٕطُٛخ انفهسطُٛٛخ ثبعفبء ششكخ غضح نزٕنٛذ انكٓشثبء ٔ يسبًْٛٓب --

 سُخ ٔال٘ فزشح 20يٍ جًٛع انضشائت انفهسطُٛٛخ، نكبيم فزشح االرفبلٛخ انجبنغخ 

 ..رًذٚذ اخشٖ عهٗ الرفبلٛخ

 نهعًم ثكبيم لذسرٓب غضح جبْضحأطجذذ يذطخ رٕنٛذ انكٓشثبء فٙ لطبع --

اإلَزبجٛخ، ثعذ إَجبص يششٔع إعبدح رأْٛم يذطخ انزذٕٚم انغشثٛخ، انز٘ يٕنّ 

طُذٔق اإلًَبء انعشثٙ ٔاإلفشٚمٙ يٍ خالل انظُذٔق انعشثٙ نإلًَبء االلزظبد٘ 

 .ٔاالجزًبعٙ ٔثئداسح انجُك اإلساليٙ نهزًُٛخ

 

 

 

 

 

 

 مهخص انقىائم انمانية

 2012-12-31 2013-03-31 مهخص انمركس انماني انمىحد

 38,995,052 42,912,818 انًٕجٕداد انًزذأنخ

 73,529,088 71,706,589 انًٕجٕداد غٛش انًزذأنخ

 112,524,140 114,619,407 إجًبنٙ انًٕجٕداد

 21,077,766 19,803,589 انًطهٕثبد انًزذأنخ

 10,889,022 10,945,256 انًطهٕثبد غٛش انًزذأنخ

 31,966,788 30,748,845 اجًبنٙ انًطهٕثبد

 60,000,000 60,000,000 سأط انًبل انًذفٕع

 12,824,139 15,806,028 انًذٔسح (انخسبئش)االسثبح 

 80,557,352 83,870,562 دمٕق انًسبًٍْٛ

 2012-03-31 2013-03-31 مهخص قائمة اندخم

  7,764,618  6,931,948 االٚشاداد انزشغٛهٛخ 

 (3,627,572) (3,078,561) انًظبسٚف انزشغٛهٛخ

  3,839,182  3,509,688 (انشثخ انزسغٛهٙ )اجًبنٙ انشثخ

  3,549,252  3,313,210 (انخسبسح)طبفٙ انشثخ 

 2012-03-31 2013-03-31 مهخص قائمة انتدفقات اننقدية

االَشطخ  (انًسزخذو فٙ)طبفٙ انزذفك انُمذ٘ يٍ 

 (7,464,338)  1,143,652 انزشغٛهٛخ
االَشطخ  (انًسزخذو فٙ)طبفٙ انزذفك انُمذ٘ يٍ 

 (12,793) (10,887) االسزثًبسٚخ
االَشطخ  (انًسزخذو فٙ)طبفٙ انزذفك انُمذ٘ يٍ 

  4,258,334 (91,621) انزًٕٚهٛخ

 (3,218,797)  1,041,144 انزغٛش فٙ انُمذ ٔ يب فٙ دكًّ

 2012خالل  2013خالل انربع االول  مهخص انتداول

 Market Cap 82,800,000 82,800,000انمًٛخ انسٕلٛخ نهششكخ 

 2,237,178 402,947 عذد األسٓى انًزذأنخ

 1,792,423 547,425 (دٔالس)لًٛخ األسٓى انًزذأنخ 

 1.39 1.40 اعهٗ سعش رذأل 

 1.12 1.31 ادَٗ سعش رذأل

 1.38 1.38 سعش اإلغالق 

 2012-12-31 2013-03-31 نسب مانية

 B.V 1.40 1.34انمًٛخ انذفزشٚخ نهسٓى 

 P/B.V 0.99 1.03انمًٛخ انسٕلٛخ انٗ انمًٛخ انذفزشٚخ  

 P/E 9.86 9.86يكشس انشثذٛخ 

 %28.41 %26.83 انًطهٕثبد انٗ انًٕجٕداد

 %39.68 %36.66 انًطهٕثبد انٗ دمٕق انًسبًٍْٛ

  31-03-2013 31-03-2012 

 %2.96 %2.89 انعبئذ عهٗ انًٕجٕداد

 %4.34 %3.95 انعبئذ عهٗ دمٕق انًسبًٍْٛ

 %49.44 %50.63 ْبيش انشثخ االجًبنٙ

 %45.71 %47.80 ْبيش طبفٙ انشثخ 

  EPS 0.055  0.059  (سٓى/دٔالس)انعبئذ عهٗ انسٓى 

 تىزيعات ارباح

 رٕصٚعبد االسٓى رٕصٚعبد َمذّٚ اجزًبع انٓٛئخ انعبيّ طبفٙ انذخم سأط انًبل انًذفٕع انسُخ

2006 60,000,000 7,403,808  25/04/2007 10.00% *** 

2007 60,000,000 4,355,802  21/04/2008 6.00% *** 

2008 60,000,000 6,278,138  25/04/2009 10.00% *** 

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% *** 
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2013حركة السهم خالل األشهر الثالث األولى   

 

 نبذة عن الفلسطينية للكهرباء 


