
 

 

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

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

 

 PALTEL  شركة االتصاالت الفلسطينية 

 (أردني)دينار  7102  حتى نهاية الربع الثالث المالية البيانات 

 

 

 

 

سجلت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة لدى مراقب --

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

در عن السلطة الصا 5991( لسنة 3تعمل الشركة بموجب قانون االتصاالت رقم )

الوطنية الفلسطينية، والرخصة الممنوحة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

. بتجديد رخص شركة 2151المعلومات. قامت المجموعة خالل نهاية عام 

عاماً تبدأ الخلوية الفلسطينية لمدة عشرين االتصاالت الفلسطينية وشركة االتصاالت 

 291، وبمبلغ 2131ام ي في عهوتنت 2151ثاني تشرين  51اعتباراً من تاريخ 

 مليون دينار ادرني(.  21101أمريكي )ما يعادل  مليون دوالر

للشركات  ةاالجمالي نمشتركيال قاعدة ارتفعت  2151حتى نهاية الربع الثالث --

 . مشترك مليون 3.111لتصل الى  2151عام المقارنة مع نهاية  %5.9سبة بن

اإليراد الشهري لكل  لفي أعداد المشتركين فقد انخفض معدتزامنا مع االرتفاع 

التسعة اشهر لكية واالتصاالت السلكية خالل مشترك في قطاع االتصاالت الالس

لتصل إلى  %1.1و  %2.3 بنسبة 2151مقارنة بالعام  2151 من العام االولى

هري لكل دينار على التوالي. في حين ارتفع معدل االيراد الش 8.25و  دينار 1.35

 دينار.  9.11صل إلى يل %1.3مشترك في قطاع الخدمات الرقمية بنسبة 

 

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

، باستثناء واستثمارات مالية متوفره للبيعاستثمارات مالية الغراض المتاجرة، 

. تقسم تصنيفه كاستثمار في شركات حليفةاالستثمار في البنك الوطني الذي تم 

 .ستثمارات الشركة الي استثمارات محلية  واخرى اقليميةا

 

 11قد كان الربح الضريبي للشركة ولشركة جوال يخضع لضريبة دخل بمعدل ل--

 الولكانون ا 35، للسنوات حتى )إعفاء جزئي)من نسبة الضريبة القانونية %

قامت جوال  2152عام  الل،على التوالي. خ 2125 االولكانون  35و 2152

وذلك  2153و 2152عفاء الجزئي لفترة السنتين النتفاع طوعا من ااالبتأجيل حق 

الرخصة الجديدة  التفاقيةوفقا   .عفاء لتلك السنتيناالاستجابة لدعوة الحكومة لتأجيل 

كانون الثاني  5من  لها الغياً اعتباراً الجزئي الممنوح  االعفاءلشركة جوال يعتبر 

من  %511لضريبة دخل بمعدل 0 ليصبح الربح الضريبي لجوال خاضعا 2151

 %21نسبة الضريبة القانونية و البالغة 
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 ملخص القوائم المالية

 00/07/7302 03/30/7302 العموميةملخص الميزانية 

 317,749,000 204,107,000 الموجودات المتداولة

 703,489,000 717,751,000 الموجودات غير المتداولة

 1,021,238,000 921,858,000 إجمالي الموجودات

 343,578,000 266,003,000 المطلوبات المتداولة

 123,057,000 101,647,000 المطلوبات غير المتداولة

 466,635,000 367,650,000 إجمالي المطلوبات

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

 376,484,000  378,265,000 االرباح )الخسائر( المدورة

 554,603,000 554,208,000 حقوق المساهمين 
 03/30/7302 03/30/7302 ملخص قائمة الدخل

  250,421,000  252,799,000 االيرادات التشغيلية

  43,825,000  39,856,000 تكلفة االيرادات

  206,596,000  212,943,000 الربح االجمالي

  63,066,000  54,431,000 صافي الدخل 
 03/30/7302 03/30/7302 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  108,458,000  74,774,000 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (18,182,000) (160,294,000) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (69,956,000) (53,750,000) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  20,320,000 (139,270,000) التغير في النقد و ما في حكمه
 7302خالل   7302حتى نهاية الربع الثالث  التداولملخص 

 924,530,875 863,266,781 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 11,765,557 9,944,071 عدد األسهم المتداولة

 87,762,554 67,480,401 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 5.70 5.19 اعلى سعر تداول 

 4.94 4.56 ادنى سعر تداول

 4.98 4.65 سعر اإلغالق 

 00/07/7302 03/30/7302 نسب مالية

 B.V 4.21 4.21القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.10 1.18القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 7.65 8.19مكرر الربحية 

 %45.69 %39.88 المطلوبات الى الموجودات

 %84.14 %66.34 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  03/30/7302 03/30/7302 

 ROA 5.90% 8.53%العائد على الموجودات 

 ROE 9.82% 11.75%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 84.23% 82.50%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 21.53% 25.18%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.414  0.479العائد على السهم )دينار/سهم(  

 توزيعات االرباح

رأس المال  السنة

 المدفوع
اجتماع الهيئة  صافي الربح

 العامه
توزيعات 

 نقديه
توزيعات 

 االسهم
      

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% *** 

2015 131,625,000 83,060,000  28/03/2016 45% *** 

2016 131,625,000 80,056,000  05/04/2017 40% *** 

 0393097302أعضاء مجلس اإلدارة كما في 

 رئيس مجلس اإلدارة ) ممثالً عن نفسه( السيد صبيح المصري 

 االستثمار)باديكو(شركة فلسطين للتنمية و  السيد ليث المصري 

 شركة فلسطين للتنمية و االستثمار)باديكو( السيد سمير حليلة 

 شركة فلسطين للتنمية و االستثمار)باديكو( السيد شرحبيل الزعيم 

 البنك العربي  السيد باسل عبد البني

 بنك القاهرة عمان  السيد فاروق زعيتر

 شركة بيرزيت لألدوية  السيد طالل ناصر الدين 

 الشركة العربية للتموين و التجارة / استرا السيد عمار العكر 

  GMS Holdingشركة  السيد غياث سختيان 

 شركة اسواق المحافظ االستثمارية )صندوق االستثمار الفلسطيني( السيد باسم عبد الحليم 

 شركة المسيرة الدولية  السيد زاهي خوري 

ت المالية
البيانا
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7302 حتى نهاية الربع الثالث حركة السهم  

 

 نبذة عن شركة االتصاالت الفلسطينية


