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 :شركةالنبذة عن   

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

 . مريكيدوالر أمليون  0303330333فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .82/30/8332

 
 ملخص األداء المالي:

 200280882إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  8332\38\03تشير بيانات الفلسطينية للكهرباء كما في  

أّما  .8330( دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 0220232مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار ) أمريكي،دوالر 

 8330دوالر أمريكي في نهاية العام  0,320220,,دوالر أمريكي بعد أن كان  0,820823,,وجودات فقد بلغ مجموع الم

دوالر  320,330332دوالر أمريكي بعد أن كان  3808220822. وبلغ مجموع المطلوبات %3.38بلغت نسبته  بارتفاع

 . %32.03بلغت نسبته  بانخفاض 8330أمريكي نهاية العام 

 

  :السهمملخص أداء 

سهم 5,978,428 عليه حيث بلغ حجم التداول  ،دوالر أمريكي 1.30نهاية العام على شركة الفلسطينية للكهرباء أغلق سهم 

من مجموع األسهم المكتتبة. اما بالنسبة الى مكرر  %31.25. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي 7,330,833بقيمة 

 .حتى االن 0271لم تعلن الشركة عن أي توزيعات نقدية لعام  وهذا 0 0271خالل عام  9.29الربحية فقد بلغت 
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  التغير %  2017 2016 2015 مؤشرات المالية 

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

 %0.02 99,924,271 99,904,886 106,887,296  الموجوداتمجموع 

 %17.60- 12,278,274 14,901,117 15,234,710 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل 
 %3.11 87,645,997 85,003,769 91,652,586 حقوق االقلية(

 %11.65 17,039,037 15,261,032 21,909,849 االرباح )الخسائر( المدورة

 %1.02 31,681,200 31,360,512 28,080,126 توليد الطاقة الكهربائية 

 %36.64- 9,930,072 15,672,078 14,152,892 اجمالي الربح 

 %1432.00 8,642,228 648,817- 13,648,366 الربح قبل الضريبة 

 %1432.00 8,642,228 648,817- 13,648,366 صافي الدخل 

 EPS 0.23 -0.01 0.14 1432.00%العائد على السهم   

 ROA 12.77% -0.65% 8.65% 1431.74%العائد على الموجودات 

عائد على حقوق المساهمين ال

ROE 
14.89% -0.76% 9.86% 1391.84% 

 %17.62 %12.29 %14.92 %14.25 المطلوبات الى الموجودات

 %1418.51 %27.28 %2.07- %48.61 هامش الربح

 N/A N/A %10.00 %10.00 توزيعات النقدية 

 N/A N/A N/A N/A توزيعات أسهم 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.30

78M القيمة السوقية 

1.44 
1.05 
31.25% 
9.29 

1.46 
0.89 
N/A 

 اسبوع 20اعلى سعر/

 اسبوع 20ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)ة الدفترية القيم

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/12/2271السعر كما في تاريخ *

 
  

 

  السهم:بيانات 

  السهم:أداء 

  المساهمين:كبار 

 (PEC) الفلسطينية للكهرباءشركة 

 7102عام ل االولية ملخص البيانات المالية

 

 

0.8
1

1.2
1.4
1.6

 

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

فلسطين للطاقة


