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 :شركةالنبذة عن 

بتاريخ  في بورصة فلسطين PECوتداول أسهم  إدراجوتم  ،1999عام  (PECشركة الفلسطينية للكهرباء )تأسست  

 . أمريكيدوالر مليون  60,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .28/03/2004

 
 ملخص األداء المالي:

 2,662,513إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2019\03\31تشير بيانات الفلسطينية للكهرباء كما في  

 2018دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  4,050,976مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،دوالر 

دوالر أمريكي بعد أن كان  105,206,419ت فقد بلغ داوأّما مجموع الموج . %34.27بته بلغت نس بانخفاض

وبلغ مجموع المطلوبات %.  2.81بلغت نسبته  بارتفاع 2018دوالر أمريكي في نهاية العام  102,334,596

  %. 1.76ت نسبته لغب بارتفاع 2018دوالر أمريكي نهاية العام  11,901,618دوالر أمريكي بعد أن كان  12,110,928

دوالر أمريكي في نهاية العام  90,432,978دوالر أمريكي بعد أن كان  93,095,491الملكية فقد بلغ  ما مجموع حقوق

 .%2.94بلغت نسبته  بارتفاع 2018

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  ،الر أمريكيدو 1.40على  2019لعام  األولخالل الربع الفلسطينية للكهرباء  شركةسهم أغلق 

من مجموع األسهم المكتتبة.  % 31.25. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي 1,270,290سهم بقيمة  900,101عليه

 .2018لعام  11.49بلغت اما بالنسبة الى مكرر الربحية فقد 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Department 
Tel:  00970-2-2423090 
research@united.ps 

 التغير %  31/12/2018 31/03/2019 مؤشرات المالية 

 %0.00 60,000,000 60,000,000 راس المال المدفوع 

 %2.81 102,334,596 105,206,419  الموجوداتمجموع 

 %1.76 11,901,618 12,110,928 مجموع المطلوبات 

 %2.94 90,432,978 93,095,491 حقوق المساهمين 

 %12.65 18,947,320 21,343,582 االرباح )الخسائر( المدورة

  % التغير 31/03/2018 31/03/2019  

 %1.05 7,940,496 8,023,728 لكهربائية لطاقة ااتوليد 

خصومات ممنوحة على 
 فواتير الطاقة الكهربائية 

-450,000 -450,000 0.00% 

 %24.64 3,520,110- 4,387,558- مصاريف تشغيل 

 %19.75- 3,970,386 3,186,170 اجمالي الربح

 %34.27- 4,050,796 2,662,513 صافي الدخل 

 EPS 0.04 0.07 -42.86% العائد على السهم  

العائد على الموجودات 

ROA 

2.53% 3.90% -35.04% 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 

2.86% 4.73% 4.73% 

 %1.02- %11.63 %11.51 المطلوبات الى الموجودات

 %34.95- %51.01 %33.18 صافي الربحهامش 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.40

84M  السوقيةالقيمة 

1.45 
1.36 
31.25% 

11.49 

1.55 
0.90 
7.35% 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين: 

 (PEC) الفلسطينية للكهرباءشركة 

 2019 األولخالل الربع  المالية البيانات ملخص
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  األرباحجدول توزيعات 
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 توزيعات ارباح

توزيعات  اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

 نقديه
 توزيعات االسهم

2009 60,000,000 6,983,425  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 *** *** 

2015 60,000,000 13,648,366  20/04/2016 10.00% *** 

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

2017 60,000,000 8,642,228 28/03/2018 10.00% *** 

2018 ,000,00060  8,786,981 09/04/2019 10.00% *** 


