
 

 

النتائج السابقة ال  .من الشركة المتحدة لألوراق المالية ة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريحتم 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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 PALTEL  شركة االتصبالت الفلسطينية 

 (أردٟٔ)د٠ٕار  5103للربع األول المبلية البيبنبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجٍد شروح االذصاالخ اٌفٍسط١ٕ١ح اٌّساّ٘ح اٌعاِح اٌّذذٚدج ٌذٜ ِرالة --

. 1997وأْٛ اٌثأٟ  1ٚتاشرخ اعّاٌٙا ترار٠خ  1995اب  2اٌشرواخ ترار٠خ 

ذرأٌف لطاعاخ اعّاي اٌّجّٛعح ِٓ خذِاخ االذصاالخ اٌسٍى١ح، اٌالسٍى١ح ، 

َ، تاالااةح اٌٝ ٔشاااخ االسرثّار. ٠ٚرُ ذٕي١ُ اٌخذِاخ اٌرل١ّح، خذِاخ االعال

ٚادارج االعّاي اٌرشغ١ٍ١ح تشىً ِٕفصً ذثعا ٌطث١عح اٌخذِاخ اٌّمذِح ِٓ لثً وً 

 لطاع، د١ث ٠ّثً وً لطاع ٚدذج اسرراذ١ج١ح ذجار٠ح.

 

١ٍِْٛ ِشررن ( 3.308) 2014 عاَدرٝ ٔٙا٠ح االجّاٌٟ  ّٓشررو١اٌتٍغ عذد --

. ٚتٍغ ِعذي اال٠راد اٌشٙرٞ ١ٍِ2013ْٛ ِشررن تٕٙا٠ح  (3.25)ِمارٔح ِع 

ٌمطاع  2013اٌعاَ  ةٟد٠ٕار  (8.8)د٠ٕار ِمارٔح ِع  (8.1)ٌىً ِشررن 

د٠ٕار  (11.5). ٚتٍغ ِعذي اال٠راد اٌشٙرٞ ٌىً ِشررن االذصاالخ اٌالسٍى١ح

ةٟ د١ٓ  .2013اٌعاَ  تٕٙا٠حد٠ٕار  (13.4)ِمارٔح ِع ٌمطاع االذصاالخ اٌسٍى١ح 

ٌمطاع اٌخذِاخ اٌرل١ّح ( د٠ٕار 10.5ٍغ ِعذي اال٠راد اٌشٙرٞ ٌىً ِشررن )ت

 . 2013( د٠ٕار تٕٙا٠ح اٌعاَ 10.1ِمارٔح ِع )

 

، تمت التوصية بتوزيع 11/20/0212تبعا الجتماع مجلس ادارة الشركة في  --

% أرباح نقدية لكل سهم كما تم اقرار اجتماع الهيئة العامة في تاريخ 52

05/20/0212 . 

 

١ّع اسرثّاراخ شروح االذصاالخ اٌفٍسط١ٕ١ح ةٟ االسٛاق اٌّا١ٌح ٟ٘ عثارج ج--

عٓ اسرثّاراخ ِا١ٌح الغراض اٌّراجرج ٚاسرثّاراخ ِا١ٌح ِرٛةرٖ ٌٍث١ع. ذمسُ 

 .اسرثّاراخ اٌشروح اٌٟ اسرثّاراخ ِذ١ٍح  ٚاخرٜ ال١ّ١ٍح

 

أسُٙ ةٟ شروح ةٍسط١ٓ ٌٍر١ّٕح ٚ  االذصاالخ اٌفٍسط١ٕ١حاشررخ شروح  --

، ةٟ ٚلد ِرزآِ، دصرٟ صٕذٚق االسرثّار اٌفٍسط١ٕٟ االسرثّار )تاد٠ىٛ(

 ١ٍِ19ْٛ سُٙ، ٚدصح صٕذٚق ت١ٍىٕٟ اٌثر٠طأٟ ٚاٌثاٌغح ٔذٛ  13ٚاٌثاٌغح 

ِال١٠ٓ سُٙ جّعرٙا ِٓ األسُٙ اٌّعرٚاح عٍٝ  ١ٍِ3ْٛ سُٙ، إااةح إٌٝ ٔذٛ 

 %.16شح، ٌرصثخ االذصاالخ أوثر ِاٌه ألسُٙ تاد٠ىٛ تذصح ذثٍغ اٌشا

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص القىائم المبلية

 10/05/5102 10/11/5103 ملخص الميسانية العمىمية

 187,526,000 182,421,000 اٌّٛجٛداخ اٌّرذاٌٚح

 563,179,000 555,746,000 اٌّٛجٛداخ غ١ر اٌّرذاٌٚح

 750,705,000 738,167,000 إجّاٌٟ اٌّٛجٛداخ

 166,133,000 200,967,000 اٌّطٍٛتاخ اٌّرذاٌٚح

 62,233,000 60,245,000 اٌّطٍٛتاخ غ١ر اٌّرذاٌٚح

 228,366,000 261,212,000 إجّاٌٟ اٌّطٍٛتاخ

 131,625,000 131,625,000 رأس اٌّاي اٌّذةٛع

  331,830,000  294,817,000 االرتاح )اٌخسائر( اٌّذٚرج

 522,339,000 476,955,000 دمٛق اٌّسا١ّ٘ٓ 

 10/11/5102 10/11/5103 ملخص قبئمة الدخل

 89,864,000  78,941,000 اال٠راداخ اٌرشغ١ٍ١ح

 (15,070,000) (11,578,000) اال٠راداخذىٍفح 

  74,794,000  67,363,000 اٌرتخ االجّاٌٟ

  25,971,000  22,218,000 صاةٟ اٌذخً 

 10/11/5102 10/11/5103 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

  2,285,000  19,845,000 صاةٟ اٌرذةك إٌمذٞ ِٓ )اٌّسرخذَ ةٟ( االٔشطح اٌرشغ١ٍ١ح

 (63,722,000) (9,366,000) إٌمذٞ ِٓ )اٌّسرخذَ ةٟ( االٔشطح االسرثّار٠حصاةٟ اٌرذةك 

  66,770,000 (9,413,000) صاةٟ اٌرذةك إٌمذٞ ِٓ )اٌّسرخذَ ةٟ( االٔشطح اٌر١ٍ٠ّٛح

  5,333,000  1,066,000 اٌرغ١ر ةٟ إٌمذ ٚ ِا ةٟ دىّٗ

 5102خالل   5103خالل الربع األول  ملخص التداول

 1,058,197,990 956,091,166 اٌسٛل١ح ٌٍشروح )دٚالر(اٌم١ّح 

 11,873,726 2,362,206 عذد األسُٙ اٌّرذاٌٚح

 101,029,480 19,399,488 ل١ّح األسُٙ اٌّرذاٌٚح )دٚالر(

 6.77 6.00 اعٍٝ سعر ذذاٚي 

 5.30 5.06 ادٔٝ سعر ذذاٚي

 5.70 5.15 سعر اإلغالق 

 10/05/5102 10/11/5103 نسب مبلية

 B.V 3.62 3.97اٌم١ّح اٌذةرر٠ح ٌٍسُٙ 

 P/B.V 1.42 1.44اٌم١ّح اٌسٛل١ح اٌٝ اٌم١ّح اٌذةرر٠ح  

 P/E 7.97 8.82ِىرر اٌرتذ١ح 

 %30.42 %35.39 اٌّطٍٛتاخ اٌٝ اٌّٛجٛداخ

 %43.72 %54.77 اٌّطٍٛتاخ اٌٝ دمٛق اٌّسا١ّ٘ٓ

  10/11/5103 10/11/5102 

 ROA 3.01% 3.39%اٌعائذ عٍٝ اٌّٛجٛداخ 

 ROE 4.66% 5.35%اٌعائذ عٍٝ دمٛق اٌّسا١ّ٘ٓ 

 GPM 85.33% 83.22%ٔسثح ٘اِش اٌرتخ االجّاٌٟ 

 NPM 28.15% 28.90%ٔسثح ٘اِش صاةٟ اٌرتخ 

  EPS 0.169  0.197اٌعائذ عٍٝ اٌسُٙ )د٠ٕار/سُٙ(  

 تىزيعبت االرببح

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقديه اجتمبع الهيئة العبمه الربحصبفي  رأش المبل المدفىع السنة
2006 131,625,000 56,161,562 25/03/2007 20% *** 

2007 131,625,000 65,525,778 12/04/2008 25% *** 

2008 131,625,000 89,179,848 03/05/2009 40% *** 

2009 131,625,000 70,335,000 28/03/2010 35% *** 

2010 131,625,000 86,336,000 31/03/2011 40% *** 

2011 131,625,000 90,744,000 05/04/2012 40% *** 

2012 131,625,000 82,132,000  04/04/2013 45% *** 

2013 131,625,000 91,827,000 26/03/2014 50% *** 

2014 131,625,000 85,068,000  24/03/2015 45%  *** 
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5102الربع األول حركة السهم خالل   

 

االتصاالت الفلسطينيةنبذة عن شركة   


