
 

 

النتائج السابقة ال  .مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
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 PECالشركة الفلسطينية للكهرباء 

 (دوالر امريكي) 2016األول  للنصفالمالية البيانات  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

عام -- في ال باء  سطينية للكهر شركة الفل قدره  1999تأسست ال سمال  يون دوالر  60برأ مل

لك  سطينية، وذ ناطق أمركي وفقا للقوانين الفل في م باء  يد الكهر شاء محطات لتول هدف ان ب

مة،  ساهمة عا شركة م باء  سطينية للكهر شركة الفل بر ال سطينية، تعت ية الفل سلطة الوطن ال

، ويمتلكك المسككاهمون مكن القطكاا ال ككا  %33الجمهككور نسكبة يمتلكك المسكاهمون مكن 

67%. 

 

يد  -- طات تول شغيل مح كذراا لت عة(  شركة التاب باء )ال يد الكهر غزة لتول شركة  تأسست 

بر  تي تعت باء و ال يد الكهر غزة لتول شركة  لك  باء تمت سطينية للكهر شركة الفل باء، ال الكهر

 ب االتفاقيات الموقعة.المزود الفلسطيني الحصري للكهرباء في غزة حس

 

صيانة -- شغيل و ند ت ية ع عايير البيئ لى الم فاظ ع ضمان الح لى  ما ع شركة دائ حر  ال ت

المحطككة، والعمككل وفقككا لمتطلبككات أوبككك ومعككايير البنككك الككدولي، باهضككافة  لككى التزامهككا 

 بمعايير ومتطلبات النظام البيئي الفلسطيني.

 

فا-- سطينية باع ية الفل سلطة الوطن مت ال من قا ساهميها  باء و م يد الكهر غزة لتول شركة  ء 

غة  ية البال خرى  20جميع الضرائب الفلسطينية، لكامل فترة االتفاق يد ا ترة تمد سنة والي ف

 .على التفاقية

تاريخ -- ية ب يع 20/04/2016عقدت الشركة اجتماا هيئتها العامة العاد قرت توز ، حيث أ

 القيمة اهسمية للسهم.من  %10أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

  

 30/06/2016أعضاء مجلس اهدارة: كما في --

 السيد سامر خوري: رئيس مجلس اهدارة

 السيد وليد سلمان: نائب رئيس مجلس اهدارة

سيد  لي، ال هاني ع سيد  عوض، ال هاني  سيد  قادن ال طارق الع سيد  صراف، ال السيد نبيل ال

سيد مروان سلوم، السيد شرحبيل الزعيم، السيد ع لدين، ال صر ا اهد بسيسو، السيد طالل نا

لس  صل: أعضاء مج ياد ب سيد   لو، ال جد الح سيد ما سيلي، ال لد الع سيد خا شوا، ال سمير ال

 اهدارة.

 

 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 

 31/12/2015 30/06/2016 ملخص المركز المالي الموحد

 59,551,463 71,158,191 الموجودات المتداولة

 47,335,833 44,089,020 الموجودات غير المتداولة

 106,887,296 115,247,211  جمالي الموجودات

 9,090,728 14,953,006 المطلوبات المتداولة

 6,143,982 6,259,061 المطلوبات غير المتداولة

 15,234,710 21,212,067 اجمالي المطلوبات

 60,000,000 60,000,000 رأس المال المدفوا

 21,909,849 24,292,407 االرباح )ال سائر( المدورة

 91,652,586 94,035,144 حقوق المساهمين

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة الدخل

  12,517,374  15,641,088 االيرادات التشغيلية 

 (7,027,551) (7,073,995) المصاريف التشغيلية

  5,489,823  8,567,093 اجمالي الربح )الربح التسغيلي(

  5,343,187  8,382,558 صافي الدخل

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  1,413,160  957,307 صافي التدفق النقدي من )المست دم في( االنشطة التشغيلية

 (123,934) (15,252) من )المست دم في( االنشطة االستثمارية صافي التدفق النقدي

 (2,472,252) (492,392) صافي التدفق النقدي من )المست دم في( االنشطة التمويلية

 (1,183,026)  449,663 التغير في النقد و ما في حكمه

 ملخص التداول

األول  النصفخالل 

 2015خالل  2016

 Market Cap 70,800,000 70,800,000القيمة السوقية للشركة 

 1,375,518 1,266,808 عدد األسهم المتداولة

 1,459,165 1,503,506 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.21 1.27 اعلى سعر تداول 

 0.93 1.09 ادنى سعر تداول

 1.18 1.18 سعر اهغالق 

 31/12/2015 30/06/2016 نسب مالية

 B.V 1.57 1.53القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.75 0.77القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 5.13 5.13مكرر الربحية 

 %14.25 %18.41 المطلوبات الى الموجودات

 %16.62 %22.56 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  30/06/2016 30/06/2015 

 ROA 7.27% 4.99%العائد على الموجودات 

 ROE 8.91% 6.69%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 54.77% 43.86%هامش اجمالي الربح  

 NPM 53.59% 42.69%هامش صافي الربح 

  EPS 0.140  0.089العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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2016حركة السهم خالل النصف األول   

 

 نبذة عن الفلسطينية للكهرباء 


