
Tel:  00970-2-2423090 >  Fax: 00970-2-2423091  >   El-Bireh,Al-Madaen Street, Masrouji Bldg.  > URL: www.United.ps 

 المتـحـدة لـألوراق المـاليــة

United Securities Co. 
 

 

  

 

 :شركةالنبذة عن   

 بتاريخ في بورصة فلسطين PALTELأسهم  إدراجوتم  ،1995عام  (PALTEL)االتصاالت الفلسطينية شركة تأسست  

 . دينار أردني 131,625,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .60/60/7991

 
 ملخص األداء المالي:

 1650125666إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  1671\71\17االتصاالت الفلسطينية كما في تشير بيانات  

 1670دينار أردني للفترة نفسها من العام  2656005666مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أردني،دينار 

دينار أردني بعد أن كان  91059605666. أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %77.96بلغت نسبته  بانخفاض

. وبلغ مجموع المطلوبات %2.00بلغت نسبته  بانخفاض 1670دينار أردني في نهاية العام  7561751125666

 . %16.96بلغت نسبته  بانخفاض 1670دينار أردني نهاية العام  00050105666دينار أردني بعد أن كان  10956205666

 

  :السهمملخص أداء 

سهم 12,764,847عليه حيث بلغ حجم التداول  ،دينار أردني 4.58نهاية العام على االتصاالت الفلسطينية شركة أغلق سهم 

من مجموع األسهم المكتتبة. اما بالنسبة الى مكرر  %47.62. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 247,6,7,58بقيمة 

 . ,816خالل عام  8.54الربحية فقد بلغت 

                               

 

Research Department 
Tel:  00970-2-2423090 
research@united.ps 

  التغير %  2017 2016 2015 مؤشرات المالية 

 %0.00 131,625,000 131,625,000 131,625,000 راس المال المدفوع 

 %8.45- 934,906,000 1,021,238,000 746,333,000  الموجوداتمجموع 

 %20.90- 369,085,000 466,635,000 203,283,000 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل 

 حقوق االقلية(
543,050,000 554,603,000 565,821,000 2.02% 

 %4.75 394,362,000 376,484,000 355,659,000 االرباح )الخسائر( المدورة

 %0.71 334,740,000 332,395,000 332,273,000  ريراداتاإل مجموع

 %17.22- 75,358,000 91,032,000 93,717,000 الربح قبل الضرريبة 

 %11.90- 70,528,000 80,056,000 83,060,000 صافي الدخل 

 EPS 0.631 0.608 0.536 -11.84%العائد على السهم   

 ROA 11.13% 7.84% 7.54% -3.77%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
15.30% 14.43% 12.46% -13.65% 

 %13.60- %39.48 %45.69 %27.24 المطلوبات الى الموجودات

 %12.52- %21.07 %24.08 %25.00 هامش الربح

 N/A N/A %40.00 %45.00 توزريعات النقدرية 

 N/A N/A N/A N/A زريعات أسهم وت

(JOD)  

 سعر االغالق * 4.58

24108,M القيمة السوقية 

5.19 
4.46 
47.62% 
8.54 

4.30 
1.07 
N/A 

 اسبوع 48على سعر/ا

 اسبوع 48ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 ,31/12/216السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (PALTEL) االتصاالت الفلسطينيةشركة 

 7102عام ل االولية ملخص البيانات المالية
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