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 شركة الكهرباء الفلسطينية    

وفمب نمبَىٌ  4111كبَىٌ االول  41بخبسيخ  حبصضج انششكت انفهضطيُيت نهكهشببء انًضبهًت انؼبيت انًذذودة)انششكت( فً يذيُت غزة, و صجهج نذي يشالب انششكبث

و  ذ انكهشببء فً يُبطك انضهطت انىطُيت انفهضطيُيت و انميبو ببالػًبل انعشوسيت الَخبجحخهخص اهذاف انششكت انشئيضيت فً اَشبء يذطبث نخىني.  4191انششكبث نؼبو 

نخىنيذ انطبلت  دصشيحىنيذ انكهشببء. دصهج ششكت غزة نخىنيذ انكهشببء انًضبهًت انخصىصيت انًذذودة)انششكت انخببؼت( يٍ انضهطت انىطُيت انفهضطيُيت ػهً دك 

يغ ايكبَيت حًذيذ فخشة انذك  صُت ابخذاء يٍ حبسيخ بذء االػًبل انخجبسيت نًذطت انطبلت 92ؤصضبث انضهطت انىطُيت انفهضطيُيت و نًذة انكهشببئيت فً لطبع غزة نصبنخ ي

 .9221اراس  45صُىاث . هزا ولذ بذاث االػًبل انخجبسيت نهًذطت فً  5انذصشي نفخشحيٍ اظبفيخيٍ يذة كم يُهب 

 انبيبَبث االصبصيت نهششكت

 1999 نخبصيشحبسيخ ا

 9221-23-92 حبسيخ االدساج

 ونيذ صهيًبٌ )انًذيش انخُفيزي انؼبو( انًذيش انؼبو

 9249-21-92 حبسيخ اَخهبء يذة يجهش االداسة

 غزة انًىلغ انشئيضً

 خذيبث  َشبغ انششكت

 www.pec.ps انًىلغ االنكخشوًَ

 082888600 هبحف

 

 االرباح السنوية

 9222 9221 9242 انبيبٌ)دوالس ايشيكً(

 6,278,138 6,983,425 6,782,384 صبفً انشبخ

 

 9221% يمبسَت ببالسببح انضُىيت نهؼبو 9.22بهغ  9242دممج انششكت اَخفبض فً اسببدهب انضُىيت يٍ ػبو 

http://www.pec.ps/
http://www.pec.ps/


 

 

 يهخص لبئًت انذخم

 9222 انخغيش % 2009 2010 )دوالس ايشيكً(انبيبٌ

 29,108,352 0.89 29,361,312 29,622,024 يجًىع االيشاداث انخشغيهيت

 18,004,192 (19.93) 27,364,373 21,909,649 يجًىع انًصبسيف انخشغيهيت

 11,104,160 235.26 2,446,580 8,202,502 يجًم انذخم

 4,537,729 21.59 2,456,948 2,987,507 يجًىع انًصبسيف االداسيت و انؼًىييت

 6,278,138 (2.88) 6,983,425 6,782,384 صبفً انذخم لبم انعشيبت

 6,278,138 (2.88) 6,983,425 6,782,384 صبفً انشبخ

 0.1046 (2.92) 0.1164 0.1130 ػبئذ انضهى

 

% يمبسَت  935.92ًَىا فً يجًم انذخم بُضبت  جًب دمم% يمبسَت ببنؼبو انضببك. ك2.21و يالدظ اٌ انششكت لذ دممج ًَىا فً يجًىع ايشاداحهب انخشغيهيت انضُىيت بهغ 

 .%41.13و يشخغ رنك اي اَخفبض يجًىع انًصبسيف انخشغيهيت بُضبت  ببنؼبو انضببك

خشاء اصخثًبساث يغ و يشخغ رنك انً اَخفبض ليًت انًىخىداث انًبنيت و خضبسة يٍ  % يمبسَت ببنؼبو انضببك نُفش انفخشة9.22ايب صبفً انشبخ فمذ اَخفط بُضبت 
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 يهخص انًيزاَيت

 9222-49-34 انخغيش% 9221-49-34 2010-12-31 )دوالس ايشيكً(انبيبٌ

 36,679,285 (4.73) 40,652,500 38,728,635 يجًىع انًىخىداث انًخذاونت

 100,755,458 (8.07) 93,357,609 85,820,320 يجًىع انًىخىداث انغيش انًخذاونت

 137,434,743 (7.06) 134,010,109 124,548,955 يجًىع انًىخىداث

 15,644,954 8.53 23,073,743 25,042,991 يجًىع انًطهىببث انًخذاونت

 786,820,,47 (33.97) 35,949,972 23,737,186 يجًىع انًطهىببث انغيش انًخذاونت

 63,431,774 (17.35) 59,023,715 48,780,177 يجًىع انًطهىببث

 60,000,000 0.00 60,000,000 60,000,000 ساس انًبل انًذفىع

 74,002,969 1.04 74,986,394 75,768,778 يجًىع دمىق انًضبهًيٍ

 

% 4.21ىع دمىق انًضبهًيٍ بُضبت % يمبسَت ببنؼبو انضببك. كًب دمك ًَىا فً يج2.22ًو يالدظ اٌ انششكت لذ دممج اَخفبض فً يجًىع انًىخىداث انضُىيت بهغ 

 % يمبسَت ببنؼبو انضببك.42.35ايب يجًىع انًطهىببث فمذ اَخفط بُضبت  يمبسَت ببنؼبو انضببك

 انُضب انًبنيت

 2010-12-31 2009-12-31 انبيبٌ

 0.113 0.116 ػبئذ انضهى

 1.263 1.250 انميًت انذفخشيت

 P/E  8.935 10.085  انميًت انضىليت انً انؼبئذ

 0.054 0.052 انؼبئذ انً يجًىع انًىخىداث

 0.090 0.093 انؼبئذ انً دمىق انًضبهًيٍ

 0.229 0.238 انًبيؼبث /صبفً انشبخ

 1.55 1.762 )يشة(انخذاول  َضبت



 

 

فال يؼذ هزا  هزا انًجبل ودوٌ أدًَ يضئىنيت لبَىَيت ػهً انكبحب و انششكت. حى أػذاد هزا انخمشيش بُبًء ػهً انبيبَبث انًخبدت نهؼبيت ووفمًأ نهًؼبيش انؼهًيت انًؼًىل بهب في :إخالء انًضئىنيت

يٍ. نزا فئٌ انكبحب وانششكت غيش يضئىنيٍ ػٍ أيت انخمشيش حىصيت ببنششاء أو انبيغ ألي يٍ األوساق انًبنيت أو وػذ بخذميك أسببح يؤكذة وإًَب هى وخهت َظش أصخشبسيت غيش يهزيت نهًضخثًش

 .و غيش يببششة أو أيت أظشاس أخشي يًكٍ أٌ حُخح ػٍ هزا انخمشيشخضبئش يببششة أ

 


