انشركة انفهسطينية نهكهرببء PEC
انبيبنبت انًبنية نعبو ( 2014دوالر ايرَكٍ)
يهخص انقىائى انًبنية
يهخص انًركس انًبني انًىحذ

2014/12/31

2013/12/31

انًىجىداث انًخذاونت
انًىجىداث غُر انًخذاونت
إجًبنٍ انًىجىداث
انًطهىببث انًخذاونت
انًطهىببث غُر انًخذاونت
اجًبنٍ انًطهىببث
رأ انًبل انًذفىغ
االرببح (انخسبير) انًذورة

49,883,580
53,649,275
103,532,855
18,900,056
6,628,579
25,528,635
60,000,000
9,626,320

50,484,216
67,522,888
118,007,104
27,985,493
10,902,264
38,887,757
60,000,000
10,929,934

دمىق انًسبهًُ

78,004,220

79,119,347

يهخص قبئًة انذخم

2014/12/31

2013/12/31

22,436,578
)(15,354,321
7,082,257
1,884,873

27,575,644
)(22,095,731
5,479,913
4,561,995

2014/12/31

2013/12/31

14,992,153

5,219,320

2,183,186
)(16,015,051
1,160,288

)(1,360,306
739,114
4,598,128

خالل 2014

خالل 2013

انمًُت انسىلُت نهشركت Market Cap
عذد األسهى انًخذاونت
لًُت األسهى انًخذاونت (دوالر)
اعهً سعر حذاول
اداً سعر حذاول
سعر اإلغالق

61,800,000
1,003,779
1,410,910
1.63
1.03
1.03

85,200,000
1,283,319
1,737,642
1.44
1.26
1.42

نسب يبنية

2014/12/31

2013/12/31

1.30
0.79
32.80
24.66%
32.73%

1.32
1.08
18.68
32.95%
49.15%

2014/12/31

2013/12/31

1.82%
2.42%
31.57%
8.40%
0.031

3.87%
5.77%
19.87%
16.54%
0.076

االَراداث انخشغُهُت
انًيبرَف انخشغُهُت
اجًبنٍ انربخ (انربخ انخسغُهٍ)
بفٍ انذىم
يهخص قبئًة انتذفقبت اننقذية

انبُبابث انًبنُت نعبو 2019

حركة السهم خالل عام 4102

بفٍ انخذفك اننمذٌ ي (انًسخخذو فٍ) االاشطت
انخشغُهُت
بفٍ انخذفك اننمذٌ ي (انًسخخذو فٍ) االاشطت
االسخثًبرَت
بفٍ انخذفك اننمذٌ ي (انًسخخذو فٍ) االاشطت انخًىَهُت
انخغُر فٍ اننمذ و يب فٍ دكًه
يهخص انتذاول

انمًُت انذفخرَت نهسهى B.V
انمًُت انسىلُت انً انمًُت انذفخرَت P/B.V
يكرر انربذُت P/E
انًطهىببث انً انًىجىداث
انًطهىببث انً دمىق انًسبهًُ
انعبيذ عهً انًىجىداث ROA
انعبيذ عهً دمىق انًسبهًُ ROE
هبيش اجًبنٍ انربخ GPM
هبيش بفٍ انربخ NPM
انعبيذ عهً انسهى (دوالر/سهى) EPS

trade_volume

close_price

1.8
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1
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0
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نبذة عن الفلسطينية للكهرباء
-حأسسج انشركت انفهسطُنُت نهكهرببء انًسبهًت انعبيت انًذذودة فٍ يذَنت غزةة فزٍ عزبو 1111وبذأث االعًبل انخجبرَت فٍ  11ارار  ،2001و حخهخص اهذاف انشزركت انريُسزُت
فززٍ ااشززبء يذطززبث نخىنُززذ انكهربززبء فززٍ ينززبنك انسززهطت انىننُززت انفهسززطُنُت و انمُززبو
ببالعًبل انضرورَت الاخبج و حىنُذ انكهرببء .و حعخبزر انفهسزطُنُت نهكهربزبء حببعزت نشزركت
فهسزطُ نهطبلزت انًسزبهًت انخيى زُت دُزك حًهزي فهسزطُ نهطبلزت  %99.11يز را
يبل انشركت.
-ديهج شركت غةة نخىنُذ انكهرببء انًسبهًت انخيى ُت انًذذودة ( انشزركت انخببعزت)ي انسهطت انفهسطُنُت عهً دك ديرٌ نخىنُذ انطبلت انكهرببيُت فزٍ لطزبغ غزةة نيزبنخ
يؤسسززبث انسززهطت انىننُززت انفهسززطُنُت ونًززذة  20سززنت ابخززذاء ي ز حززبرَع بززذء االعًززبل
انخجبرَززت نًذطززت انطبلززت انكهرببيُززت ،يززت ايكباُززت حًذَززذ فخززرة انذززك انذيززرٌ نفخززرحُ
اضبفُخُ يذة كم ينهب  1سنىاث.
-لبيج انسهطت انىننُت انفهسزطُنُت ببعفزبء شزركت غزةة نخىنُزذ انكهربزبء و يسزبهًُهب يزجًُت انضرايب انفهسطُنُت ،نكبيم فخرة االحفبلُت انببنغت  20سنت والٌ فخزرة حًذَزذ اىزري
عهً الحفبلُت.
-عمذث انشركت اجخًبغ هُئخهب انعبيت انعبدَت بخبرَع  ،2019/09/21دُك ألزرث حىيَزتأرببح امذَزت عهزً انًسزبهًُ بنسزبت  %1.00وأسزهى يجباُزت بنسزبت  %10.00يز انمًُزت
اإلسًُت نهسهى.
 -تسبب العدوان االسرائيلي على قطاع غزة بخسائر فادحةة تكبةدت ا الشةركة فةي ضةوض تعةرمحطة توليد الك رباض التابعة للشركة للقصف مما أدى الى توقف المحطة عن العمل كليا .وبناضا
علةةى مةةا ورد سةةابقا ،فقةةد وافقةةت هيئةةة سةةوق رأس المةةال السلسةةطينية علةةى طلةةب الشةةركة بوقةةف
التدوال على س م ا في البورصة اعتبارا من يوم األحد الموافق  ،4302/30/30و تةم اسةتئناف
التداول على س م الشركة في تاريخ .04/11/2014

تىزيعبت ارببح

انسنة

رأش انًبل انًذفىع

صبفي انذخم

اجتًبع انهيئة انعبيه

تىزيعبت نقذيه

تىزيعبت االسهى

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%

***

2013

60,000,000

264,06,,4

29/04/2014

5.00%

***

2014

60,000,000

0600260,0

نى يحذد بعذ

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

