
 

 

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

 للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. تشير بالضرورة
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 PALTEL  شركة االتصاالت الفلسطينية 

 (أردني)دينار  5102للربع الثالث المالية البيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجلت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة لدى مراقب --

. 5991كانون الثاني  5وباشرت اعمالها بتاريخ  5991اب  2الشركات بتاريخ 

سلكية، الالسلكية ، تتألف قطاعات اعمال المجموعة من خدمات االتصاالت ال

الخدمات الرقمية، خدمات االعالم، باالضافة الى نشاطات االستثمار. ويتم تنظيم 

وادارة االعمال التشغيلية بشكل منفصل تبعا لطبيعة الخدمات المقدمة من قبل كل 

 قطاع، حيث يمثل كل قطاع وحدة استراتيجية تجارية.

 مليون( 3.362) 2151األول  نصفال نهاية حتى االجمالي المشتركين عدد بلغ--

 االيراد معدل وبلغ. 2154 بنهاية مشترك مليون( 3.313) مع مقارنة مشترك

 دينار( 3.5) مع مقارنة 2151األول  نصفلل دينار( 6.9) مشترك لكل الشهري

 الشهري االيراد معدل وبلغ. الالسلكية االتصاالت لقطاع 2154 العام نهاية في

 مقارنة السلكية االتصاالت لقطاع 2151األول  للنصف دينار( 51) مشترك لكل

 لكل الشهري االيراد معدل بلغ حين في. 2154 العام بنهاية دينار( 55.1) مع

 العام بنهاية دينار( 51.1) مع مقارنة الرقمية الخدمات لقطاع دينار( 9.1) مشترك

2154.  

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

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

05/20/0212 . 

ميع استثمارات شركة االتصاالت الفلسطينية في االسواق المالية هي عبارة ج--

عن استثمارات مالية الغراض المتاجرة واستثمارات مالية متوفره للبيع. تقسم 

 .استثمارات الشركة الي استثمارات محلية  واخرى اقليمية

أسهم في شركة فلسطين للتنمية و  اشترت شركة االتصاالت الفلسطينية --

، في وقت متزامن، حصتي صندوق االستثمار الفلسطيني االستثمار )باديكو(

 59مليون سهم، وحصة صندوق بليكني البريطاني والبالغة نحو  53والبالغة 

ماليين سهم جمعتها من األسهم المعروضة على  3مليون سهم، إضافة إلى نحو 

 .%56الشاشة، لتصبح االتصاالت أكبر مالك ألسهم باديكو بحصة تبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/05/5102 01/19/5102 ملخص الميزانية العمومية

 187,526,000 250,886,000 الموجودات المتداولة

 563,179,000 495,741,000 الموجودات غير المتداولة

 750,705,000 746,627,000 إجمالي الموجودات

 166,133,000 174,351,000 المطلوبات المتداولة

 62,233,000 54,524,000 المطلوبات غير المتداولة

 228,366,000 228,875,000 إجمالي المطلوبات

 131,625,000 131,625,000 رأس المال المدفوع

  331,830,000  336,525,000 االرباح )الخسائر( المدورة

 522,339,000 517,752,000 حقوق المساهمين 

 01/19/5102 01/19/5102 ملخص قائمة الدخل

  273,192,000  251,149,000 االيرادات التشغيلية

 (16,574,000) (16,321,000) تكلفة االيرادات

  226,697,000  208,804,000 االجماليالربح 

  65,213,000  63,926,000 صافي الدخل 

 01/19/5102 01/19/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  84,136,000  80,298,000 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (97,546,000)  13,800,000 االستثماريةصافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

  4,933,000 (58,032,000) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 (8,477,000)  36,066,000 التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل   5102الربع الثالث خالل  ملخص التداول

 1,058,197,990 1,009,929,309 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 11,873,726 6,576,021 عدد األسهم المتداولة

 101,029,480 51,573,571 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 6.77 6.00 اعلى سعر تداول 

 5.30 2025 ادنى سعر تداول

 5.70 5.44 سعر اإلغالق 

 00/05/5102 01/19/5102 نسب مالية

 B.V 3.93 3.97القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.38 1.44القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 8.42 8.82مكرر الربحية 

 %30.42 %30.65 المطلوبات الى الموجودات

 %43.72 %44.21 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  01/19/5102 01/19/5102 

 ROA 8.56% 8.62%العائد على الموجودات 

 ROE 12.35% 12.76%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 83.14% 82.98%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 25.45% 23.87%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.486  0.495العائد على السهم )دينار/سهم(  

 ات االرباحتوزيع

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع 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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5102 الربع الثالث حركة السهم خالل   

 

 نبذة عن شركة االتصاالت الفلسطينية


