
 

 

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

 نتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة لل
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 PECالشركة الفلسطينية للكهرباء 

 (دوالر امريكي) 5102ول ألا للنصفالمالية البيانات  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

في-- غزة  نة  في مدي حدودة  مة الم ساهمة العا باء الم  تأسست الشركة الفلسطينية للكهر

في  9111 عام ية  مال التجار بدأت االع شركة 5001اذار  91و هداف ال تتلخص ا ، و 

سطيني ية الفل سلطة الوطن ناطق ال في م باء  يد الكهر و  ةالرئيسية في انشاء محطات لتول

باء ت القيام باالعمال الضرورية النتاج و توليد الكهرباء. عة و تعتبر الفلسطينية للكهر اب

قة  سطين للطا لك فل صية حيث تم ساهمة الخصو قة الم سطين للطا  %99.11لشركة فل

 من راس مال الشركة.

 

حصلللت كللركة غللزة لتوليللد الكهربللاء المسللاهمة الخصوصللية المحللدودة ) الشللركة --

ص لسلطة الفلسطينيةالتابعة( من ا حق ح لى  طاع رع في ق ية  قة الكهربائ يد الطا ي لتول

بدء  50لمدة غزة لصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية و تاريخ  من  تداء  سنة اب

صري  حق الح ترة ال يد ف ية تمد مع امكان ية،  قة الكهربائ طة الطا ية لمح االعمال التجار

 سنوات. 1لفترتين اضافيتين مدة كل منها 

من قا-- ساهميها  مت السلطة الوطنية الفلسطينية باعفاء كركة غزة لتوليد الكهرباء و م

غة  ية البال ترة االتفاق مل ف سطينية، لكا ضرائب الفل يع ال يد  50جم ترة تمد سنة والي ف

 .اخرى على التفاقية

تاريخ -- ية ب مة العاد ها العا ماع هيئت شركة اجت قدت ال قرت 51/09/5099ع يث أ ، ح

من  %90.00وأسهم مجانية بنسبة  %1.00رباح نقدية على المساهمين بنسبة توزيع أ

 .القيمة اإلسمية للسهم

  

ضوء -- في  شركة  تسبب العدوان االسرائيلي على قطاع غزة بخسائر فادحة تكبدتها ال

عن  طة  قف المح تعرض محطة توليد الكهرباء التابعة للشركة للقصف مما أدى الى تو

ناءا  يا. وب سطينية العمل كل مال الفل سوق رأس ال ئة  قت هي قد واف سابقا، ف ما ورد  لى  ع

بارا  صة اعت في البور سهمها  لى  تدوال ع قف ال شركة بو لب ال لى ط حد ع يوم األ من 

، و تللم اسللتئناف التللداول علللى سللهم الشللركة فللي تللاريخ 00/00/5099الموافللق 

04/11/2014. 

 

 

 

 

 ملخص القوائم المالية 

 00/05/5102 01/10/5102 ملخص المركز المالي الموحد

 34,266,937 40,609,872 الموجودات المتداولة

 69,265,918 66,568,209 الموجودات غير المتداولة

 103,532,855 107,178,081 إجمالي الموجودات

 18,900,056 17,311,145 المطلوبات المتداولة

 6,628,579 6,519,529 المطلوبات غير المتداولة

 25,528,635 23,830,674 اجمالي المطلوبات

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

 9,626,320 14,969,507 االرباح )الخسائر( المدورة

 78,004,220 83,347,407 حقوق المساهمين

 01/10/5102 01/10/5102 ملخص قائمة الدخل

  15,336,312  12,517,374 االيرادات التشغيلية 

 (8,846,269) (7,027,551) المصاريف التشغيلية

  6,490,043  5,489,823 اجمالي الربح )الربح التسغيلي(

  7,067,078  5,343,187 صافي الدخل

 01/10/5102 01/10/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

  5,615,903  1,413,160 التشغيلية
النقدي من )المستخدم في( االنشطة صافي التدفق 

  2,348,496 (123,934) االستثمارية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (12,886,690) (2,472,252) التمويلية

 (4,922,291) (1,183,026) التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل  5102خالل النصف األول  ملخص التداول

 Market Cap 60,600,000 61,800,000القيمة السوقية للشركة 

 1,003,779 483,124 عدد األسهم المتداولة

 1,410,910 490,392 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.63 1.09 اعلى سعر تداول 

 1.03 0.96 ادنى سعر تداول

 1.03 1.01 سعر اإلغالق 

 00/05/5102 01/10/5102 نسب مالية

 B.V 1.39 1.30القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.73 0.79القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 33.67 34.33مكرر الربحية 

 %24.66 %22.23 المطلوبات الى الموجودات

 %32.73 %28.59 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  01/10/5102 01/10/5102 

 ROA 4.99% 6.34%العائد على الموجودات 

 ROE 6.41% 8.50%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 43.86% 42.32%هامش اجمالي الربح  

 NPM 42.69% 46.08%هامش صافي الربح 

  EPS 0.09  0.120العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه الدخلصافي  رأس المال المدفوع السنة

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 4,561,995  29/04/2014 5.00% *** 

2014 60,000,000 1,884,873  19/04/2015 *** *** 
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5102األول  النصفحركة السهم خالل   

 

 نبذة عن الفلسطينية للكهرباء 


