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

 PECالشركة الفلسطينية للكهرباء 
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منلتت د دوالر  06 رأستتلعق رتت ر   9111تأسستتا اركتترلف ارينستتللكلف رنكفر تتعا  تتي ار تتع  --

 فت   ايكتعا مالتعت ري رلت  اركفر تعا  تي مكتع   أمرلي و قع رنقت ايل  ارينستللكلفو وكرت  

ارسنلف ار  كلف ارينسللكلفو ت يبر اركرلف ارينسللكلف رنكفر عا شرلف مسعهلف ععمفو يلينت  

 %.06%و ويلين  ارلسعهل د م  ارقلعع ارخعص 33 ر يسبف ارلسعهل د م  ارجلف

 

تأسستتا شتترلف لتتلي ري رلتت  اركفر تتعا )اركتترلف اريع  تتف( لتتتراع ريكتت ل  مالتتعت ت رلتت   --

اركفر تتعاو اركتترلف ارينستتللكلف رنكفر تتعا تلينتت  شتترلف لتتلي ري رلتت  اركفر تتعا و اريتتي ت يبتتر 

 تيعرلعت ارل ر ف.ارللود ارينسللكي اراصري رنكفر عا  ي للي حسب اال

 

تاتترص اركتترلف داعلتتع عنتتل فتتلعد ارايتتعي عنتتل ارل تتعيلر اربليلتتف عكتت  تكتت ل  و تتلعيف --

ارلالفو وار ل  و قع رليلنبعت أو   وم عيلر اربك  ار وريو  عإلفع ف إرل اريلامفع  ل تعيلر 

 وميلنبعت اركظع  اربليي ارينسللكي.

 

ف لتتلي ري رلتت  اركفر تتعا و مستتعهللفع متت  رعمتتا ارستتنلف ار  كلتتف ارينستتللكلف  ععيتتعا شتترل--

ستكف والي  يتري تل يت  ا تر   06جللع ارضراعب ارينسللكلفو ركعم   يتري االتيعرلتف اربعر تف 

 .عنل التيعرلف

 39/03/2017أعضعا مجنس اإلداري: للع  ي --

 ارسل  سعمر   ري: رعلس مجنس اإلداري

 ارسل  ورل  سنلعد: يععب رعلس مجنس اإلداري

يبلت  ارصترا و ارستل   تعرع ار قتعدد ارستل  هتعيي عت  و ارستل  هتعيي عنتيو ارستل  ارسل  

مرواد سن  و ارسل  شرحبل  ارلعلمو ارسل  ععه   سلس و ارسل   تلق يع تر ارت ي و ارستل  

ارسل   عر  ار ستلنيو ارستل  معجت  ارانت و ارستل  إيتعد  صت :  وارسل   لص  ارك اسللر ارك او

 أعضعا مجنس اإلداري.

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

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

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% *** 

2016 60,000,000 (648,817) 19/04/2017 10.00% *** 
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 ملخص القوائم المالية 

 12/21/1022 12/01/1027 ملخص المركز المالي الموحد

 51,315,510 63,876,999 ارل ج دات ارلي اورف

 48,589,376 39,463,037 ارل ج دات للر ارلي اورف

 99,904,886 103,340,036 إجلعري ارل ج دات

 8,967,806 8,595,767 ارللن  عت ارلي اورف

 5,933,311 6,133,882 ارللن  عت للر ارلي اورف

 14,901,117 14,729,649 اجلعري ارللن  عت

 60,000,000 60,000,000 رأس ارلعق ارل   ع

 15,261,032 18,506,988 االر عح )ارخسععر( ارل وري

 85,003,769 88,610,387 حق ع ارلسعهلل 

 12/01/1022 12/01/1027 ملخص قائمة الدخل

 7,781,376 7,409,712 االيرادات اريك لنلف 

 (3,276,426) (3,590,563) ارلصعريف اريك لنلف

 4,504,950 3,819,149 اجلعري ارر ح )ارر ح اريس لني(

 4,436,819 3,606,618  ع ي ار   

 12/01/1022 12/01/1027 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (4,159,851) 10,909,497  ع ي اري    اركق ي م  )ارلسيخ    ي( االيكلف اريك لنلف

 (7,148) (4,614)  ي( االيكلف االسيثلعريف ع ي اري    اركق ي م  )ارلسيخ   

 (55,765) (181,885)  ع ي اري    اركق ي م  )ارلسيخ    ي( االيكلف اريل ينلف

 (4,222,764) 10,722,998 اري لر  ي اركق  و مع  ي حكله

 1022خالل  1027خالل الربع االول  ملخص التداول

 Market Cap 67,800,000 81,000,000ارقللف ارس رلف رنكرلف 

 2,451,536 1,725,760 ع د األسفم ارلي اورف

 2,982,001 2,089,413 رللف األسفم ارلي اورف )دوالر(

 1.39 1.38 اعنل س ر ت اوق 

 1.09 1.10 اديل س ر ت اوق

 1.35 1.13 س ر اإلللع 

 12/21/1022 12/01/1027 نسب مالية

 B.V 1.48 1.42ارقللف ار  يريف رنسفم 

 P/B.V 0.77 0.95ارقللف ارس رلف ارل ارقللف ار  يريف  

 --- --- P/Eمكرر ارر الف 

 %14.92 %14.25 ارللن  عت ارل ارل ج دات

 %17.53 %16.62 ارللن  عت ارل حق ع ارلسعهلل 

  12/01/1027 12/01/1022 

 ROA 3.49% 3.99%ار عع  عنل ارل ج دات 

 ROE 4.07% 4.62%ار عع  عنل حق ع ارلسعهلل  

 GPM 51.54% 57.89%هعمش اجلعري ارر ح  

 NPM 48.67% 57.02%هعمش  ع ي ارر ح 

 EPS 0.060 0.074ار عع  عنل ارسفم )دوالر/سفم(  

ت ارلعرلف
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1027 خالل الربع االول حركة السهم   

 

 نبذة عن الفلسطينية للكهرباء 


