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

 ف ف انكعا محلعت رت رل  اركفر عا  تي دوالر أمرلي و قع رنق انلن ارينسللكلف، وذرك 

اركرلف ارينسللكلف رنكفر تعا رترلف مستع لف  مكعطق ارسنلف ار طكلف ارينسللكلف، ت تبر

، ويلتنتك ارلستع ل   متن ارقلتع  %33ععمف، يلتنتك ارلستع ل   متن ارولفت ر نستبف 

 .%06ارخعص 

 

اركتترلف (حصتتنا رتترلف لتتلي رت رلتت  اركفر تتعا ارلستتع لف ارخص  تتلف ارلحتت ودي  --

كفر عئلتف  تي من ارسنلف ار طكلف ارينسللكلف عنى حق حصري رت رل  ارلعرتف ار )ارتع  ف

متتن  ا تتت ااستتكف  06رلتتع  لتتلي رصتتعرا ماسستتعت ارستتنلف ار طكلتتف ارينستتللكلف ورلتت ي 

 0662آذار  91 تي  (ارلحلتف)ارتوعريف رلحلف ارلعرف اركفر عئلتف  األعلعق تعريخ   ا 

   .سك ات 1،مع إمكعنلف تل ي   تري ارحق ارحصري ريترتلن إضع لتلن م ي لل مكفع 

 

توصيية مجلي   7192نيسيان  91أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي عقد فيي  --

،وهييو مييا  7190ر أمريكييي عيين عييام الدو 001110111بتوزيييأ أربيياد نقدييية بمبليي  االدارة 

 .من رأ  المال المدفوع% 91يعادل 

 ضريبة الدخل

 عا و مسع للفع متن رعما ارسنلف ار طكلف ارينسللكلف  ععيعا ررلف للي رت رل  اركفر--

ستتكف والي  تتتري تل يتت   06جللتتع اراتترائف ارينستتللكلف، ركعمتتل  تتتري االتيعرلتتف اربعر تتف 

 .اخرى عنى التيعرلف

 

 خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية

أمريكي من فاتورة توليد الطاقة دوالر   9010111تمثل الخصومات الخصم الشهري بمبل   

 توقعييي الييذي تييم  االتفيياق وذلييب بموجييب  7190 األول كييانون  9الكهربائييية الشييهرية ابتييدا  

 .مييأ سييلطة الطاقيية ووزارة المالييية والتخطيييط الفلسييطينية 7190تشييرين الثيياني  2بتيياري  
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 ملخص القوائم المالية 

 00/07/7302 03/30/7302 المالي الموحدملخص المركز 

  51,315,510  64,056,121 الموجودات المتداولة

  48,589,376  36,464,278 الموجودات غير المتداولة

  99,904,886  100,520,399 إجمالي الموجودات

  8,967,806  8,920,206 المطلوبات المتداولة

  5,933,311  6,249,549 المطلوبات غير المتداولة

  14,901,117  15,169,755 اجمالي المطلوبات

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

  15,261,032  14,973,219 االرباح )الخسائر( المدورة

  85,003,769  85,350,644 حقوق المساهمين

 03/30/7302 03/30/7302 ملخص قائمة الدخل

  23,500,800  22,390,704 االيرادات التشغيلية 

 (10,385,901) (15,579,663) المصاريف التشغيلية

  13,114,899  6,811,041 اجمالي الربح )الربح التسغيلي(

  14,131,710  6,346,875 صافي الدخل
 03/30/7302 03/30/7302 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  4,820,009  15,413,689 التشغيليةصافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (20,186) (270,046) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (2,526,045) (6,829,613) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  2,273,778  8,314,030 التغير في النقد و ما في حكمه

حتى نهاية الربع الثالث  ملخص التداول
 7302خالل  7302

 Market Cap 75,000,000 81,000,000القيمة السوقية للشركة 

 2,451,536 4,323,067 عدد األسهم المتداولة

 2,982,091 5,094,267 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.39 1.38 اعلى سعر تداول 

 1.09 1.05 ادنى سعر تداول

 1.35 1.25 سعر اإلغالق 
 00/07/7302 03/30/7302 نسب مالية

 B.V 1.42 1.42القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.88 0.95القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E -125.00 -135.00مكرر الربحية 

 %14.92 %15.09 المطلوبات الى الموجودات

 %17.53 %17.77 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  03/30/7302 03/30/7302 

 ROA 6.31% 11.82%العائد على الموجودات 

 ROE 7.44% 14.16%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 30.42% 55.81%هامش اجمالي الربح  

 NPM 28.35% 60.13%هامش صافي الربح 

  EPS 0.106  0.236العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 توزيعات ارباح

رأس المال  السنة

 المدفوع
اجتماع الهيئة  صافي الدخل

 العامه
توزيعات 

 نقديه
توزيعات 

 االسهم
2009 60,000,000 6,983,420  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 4,509,995 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% *** 

 03/30/7302اعضاء مجلس االدارة كما في 

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ رئلس مونس االداري السيد سامر سعيد خوري

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ نعئف رئلس مونس االداري  السيد وليد سعد سلمان 

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد نبيل الصراف

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد طارق العقاد

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد طالل ناصر الدين

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد هاني علي

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد مروان سلوم

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد شرحبيل الزعيم

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد باسم خوري

 عن ررلف  نسللن رنلعرفملثل / عا  مونس اداري  السيد فيصل الشوا

 ملثل عن ررلف  نسللن رنلعرف/ عا  مونس اداري  السيد خالد العسيلي

 ملثل عن  لئف ارتقعع  ارينسللكلف / عا  مونس اداري  السيد ماجد الحلو

 مسع لف  رديف/ عا  مونس اداري  السيد اياد بصل

ت ارلعرلف
اربلعنع

 
ث 

ع ارثعر
ر 
ى نفعيف ار

حت
6

0
6
9

 

 

2730حتى نهاية الربع الثالث حركة السهم   

 

 نبذة عن الفلسطينية للكهرباء 


