
 

 

النتائج السابقة ال  .ريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةلغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصتم 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 المتحدة لألوراق المالية 
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 PECالشركة الفلسطينية للكهرباء 

 (دوالر امريكي) 1026 حتى نهاية الربع الثالثالمالية البيانات  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مسيرن  دوالر  06ءرأسراف  درهر   9111تأسست الشررة  اللسسرنيةي  لسكبرءرفي اري ال رف  --

ءبره  انشرفي مانرفت لينليره الكبرءرفي اري مةرف   أمرةي واقف لسقنانين اللسسرنيةي   وللر  

شرررة  مسررفعا  ،فمرر   السررسن  الن ةيرر  اللسسررنيةي   ت يرررر الشرررة  اللسسررنيةي  لسكبرءررفي 

%  ويايسرر  الاسررفعان  مررن القنررف  ال ررف  33يايسرر  الاسررفعان  مررن النابررنر نسررر  

06.% 

 

تأسسررت شرررة  لررلي لينليرره الكبرءررفي )الشرررة  اليفء رر ( ةررترا  ليشرر ي  مانررفت تنليرره  --

الكبرءررفي  الشرررة  اللسسررنيةي  لسكبرءررفي تايسرر  شرررة  لررلي لينليرره الكبرءررفي و اليرري ت يرررر 

 الالود اللسسنيةي الاصري لسكبرءفي اي للي حسب االتلفديفت الاند  .

 

تاررر  الشرررة  داعاررف ،سررل فرراف  الالررفي ،سررل الا ررفيير الريييرر  ،ةرره تشرر ي  و رريفن  --

الاانرر   وال ارر  واقررف لاينسرررفت أوءرر  وم ررفيير الرةرر  الررهولي  ءفهفررفا   لررل اليلامبررف 

 ي.ءا فيير ومينسرفت الةظف  الرييي اللسسنية

 

دفمررت السررسن  الن ةيرر  اللسسررنيةي  ءف،لررفي شرررة  لررلي لينليرره الكبرءررفي و مسررفعايبف مررن --

سرة  والي ايرري تاهيره ا رر   06جايع الضراعب اللسسنيةي   لكفم  ايري االتلفدير  الرفل ر  

 .،سل التلفدي 

  حير  أدررت تنعيرع 06/60/0690،قهت الشرة  اجياف  عيييبف ال فم  ال فدير  ءيرفري  --

 من القيا  اهساي  لسسبم.% 96أرءفح نقهي  ،سل الاسفعاين ءةسر  

  

 36/61/0690أ،ضفي منسس اهداري: ةاف اي --

 السيه سفمر  نري: رعيس منسس اهداري

 السيه وليه سساف : نفعب رعيس منسس اهداري

السريه عرفني ،رنا  السريه عرفني ،سري  السريه  نرير  الصررا   السريه  رفرع ال قرفد  السيه

مروا  سسن   السيه شرحري  الل،يم  السيه ،فعه ءسيسن  السيه  ال  نف رر الرهين  السريه 

سرراير الشررنا  السرريه  فلرره ال سرريسي  السرريه مفجرره الاسررن  السرريه  يررفد ءصرر : أ،ضررفي منسررس 

 اهداري.

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

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 4,598,128  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% *** 

 

 ملخص القوائم المالية 

 32/21/1022 30/00/1026 الموحد ملخص المركز المالي

 59,551,463 77,111,802 الانجندات الايهاول 

 47,335,833 42,462,428 الانجندات لير الايهاول 

 106,887,296 119,574,230  جافلي الانجندات

 9,090,728 13,160,803 الانسنءفت الايهاول 

 6,143,982 6,629,131 الانسنءفت لير الايهاول 

 15,234,710 19,789,934 الانسنءفت اجافلي

 60,000,000 60,000,000 رأس الاف  الاهان 

 21,909,849 28,628,388 االرءفح )ال سفعر( الاهوري

 91,652,586 99,784,296 حقنع الاسفعاين

 30/00/1022 30/00/1026 ملخص قائمة الدخل

  20,298,750  23,500,800 االيرادات اليش يسي  

 (10,246,439) (10,385,901) اليش يسي  الاصفريف

  10,052,311  13,114,899 الرءح اليس يسي

  9,867,168  14,131,710  فاي اله  

 30/00/1022 30/00/1026 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  3,718,355  4,820,009  فاي اليها  الةقهي من )الاسي ه  اي( االنشن  اليش يسي 

 (266,646) (20,186)  فاي اليها  الةقهي من )الاسي ه  اي( االنشن  االسيثافري 

 (512,548) (2,526,045)  فاي اليها  الةقهي من )الاسي ه  اي( االنشن  اليانيسي 

  2,939,161  2,273,778 الي ير اي الةقه و مف اي حكاه

 ملخص التداول

 حتى نهاية الربع الثالث 

 1022خالل  1026

 Market Cap 73,200,000 70,800,000القيا  السندي  لسشرة  

 1,375,518 1,873,231 ،هد األسبم الايهاول 

 1,459,165 2,234,478 ديا  األسبم الايهاول  )دوالر(

 1.21 1.27 ا،سل س ر تهاو  

 0.93 1.09 ادنل س ر تهاو 

 1.18 1.22 س ر اهلالع 

 32/21/1022 30/00/1026 نسب مالية

 B.V 1.66 1.53القيا  الهايري  لسسبم 

 P/B.V 0.73 0.77القيا  السندي  الل القيا  الهايري   

 P/E 5.30 5.13مكرر الرءاي  

 %14.25 %16.55 الانسنءفت الل الانجندات

 %16.62 %19.83 الانسنءفت الل حقنع الاسفعاين

  30/00/1026 30/00/1022 

 ROA 11.82% 9.53%ال فعه ،سل الانجندات 

 ROE 14.16% 12.65%ال فعه ،سل حقنع الاسفعاين 

 GPM 55.81% 49.52%عفمش اجافلي الرءح  

 NPM 60.13% 48.61%عفمش  فاي الرءح 

  EPS 0.236  0.164ال فعه ،سل السبم )دوالر/سبم(  
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6102حتى نهاية الربع الثالث حركة السهم   

 

 نبذة عن الفلسطينية للكهرباء 


