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 :شركةالنبذة عن   

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

 . دينار أردني 131,625,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .06/05/1997

 
 ملخص األداء المالي:

 23,130,000إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2019\03\31تشير بيانات االتصاالت الفلسطينية كما في  

 بارتفاع 2018دينار أردني للفترة نفسها من العام  21,242,000مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أردني،دينار 

دينار  858,000,000دينار أردني بعد أن كان  903,637,000مجموع الموجودات فقد بلغ  اأمّ  .%8.89بلغت نسبته 

دينار أردني بعد أن  434,859,000وبلغ مجموع المطلوبات  .%5.32بلغت نسبته  بارتفاع 2018أردني في نهاية العام 

مجموع حقوق الملكية فقد بلغ  اأم .%15.96بلغت نسبته  بارتفاع 2018دينار أردني نهاية العام  374,983,000كان 

بلغت نسبته  بانخفاض 2018دينار أردني في نهاية العام  483,017,000دينار أردني بعد أن كان  449,573,000

6.92.% 

 

  :السهمملخص أداء 

عليه حيث بلغ حجم التداول  ،دينار أردني 4.00على  الربع االول خاللاالتصاالت الفلسطينية شركة أغلق سهم 

من مجموع األسهم المكتتبة. اما  %47.80. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 10,805,149سهم بقيمة 1,742,749

  .2019الربع االول لعام خالل  7.62بالنسبة الى مكرر الربحية فقد بلغت 

                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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

 التغير % 31/12/2018 31/03/2019 مؤشرات المالية 

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

 %5.32 858,000,000 903,637,000 مجموع الموجوادات 

 %15.97- 374,983,000 434,859,000 مجموع المطلوبات 

 %6.92- 483,017,000 449,573,000 حقوق المساهمين

 %9.88- 321,535,000 289,776,000 االرباح )الخسائر( المدورة
 التغير % 31/03/2018 31/03/2019 

 %6.11- 81,206,000 76,242,000 مجموع اإليرادات 

 %39.73 10,570,000- 14,769,000- تكاليف خدمات االتصاالت

 %7.06- 9,195,000 8,546,000 أرباح االستثمارت 

 %6.96 25,849,000 27,649,000 الربح قبل الضريبة 

 %8.89 21,242,000 23,130,000 صافي الدخل 

 EPS 0.176 0.161 9.32%العائد على السهم   

 ROA 2.56% 2.50% 2.40%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 5.14% 4.72% 8.90% 

 %10.11 %43.70 %48.12 المطلوبات الى الموجودات

 %15.98 %26.16 %30.34 هامش الربح

(JOD)  

 سعر االغالق * 4.00

742M القيمة السوقية 

4.49 
3.99 
47.80% 
7.62 

3.42 
1.17 
9.26% 

 خالل الفترةاعلى سعر/

 ةخالل الفترسعر/ ادني
 الحرة % أسهم 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم 

 31/12/2018كبار المساهمين كما في 

 (PALTEL) االتصاالت الفلسطينيةشركة 

  2019خالل الربع االول لعام  ملخص البيانات المالية
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  األرباحجدول توزيع 

 

 

 أخبار الشركة 

 الثاني اجتماعها( بالتل) المحدودة العامة المساهمة الفلسطينية االتصاالت لشركة العامة الهيئة عقدت -

 توزيعات بخصوص اإلدارة مجلس توصية العامة الهيئة أقرت حيث. هللا برام الملينييوم فندق في والعشرين

 يساوي ما أي واحد، أردني دينار والبالغة للسهم االسمية القيمة من% 40 بنسبة 2018 العام عن نقدية أرباح

 . 2018 العام أرباح عن نقدية كتوزيعات أردني دينار مليون 52.65يقارب وبإجمالي الواحد، للسهم قرشا   40

 االسالمي والبنك الفلسطينية االتصاالت مجموعة شركات إحدى" بالتل“ الفلسطينية االتصاالت شركة وقعت -

 والمكاتب الفروع وربط ICT المتكاملة التكنولوجية الحلول بخدمات البنك لتزويد شراكة اتفاقية الفلسطيني

 الفروع كافة ربط من البنك ستمّكن االتفاقية هذه أن حيث .الضوئية االلياف تقنية عبر اآللي الصراف وأجهزة

 نفخر" مضيفا   الضوئية، األلياف تقنية عبر واحتياطية رئيسية بشبكة اآللي الصراف وأجهزة والمكاتب

 الخدمات بأكثر عمالئنا تزويد من تمكننا والتي االتصاالت شركة مع تجمعنا التي االستراتيجية بالشراكة

 لدى قصوى أولوية يعتبر وسريتها المعلومات أمن أن وأكد" بنا وثقته العميل رضا على ينعكس مما تميزا  

 .عالمية بمعايير مميزة مصرفية خدمات تقديم جانب الى البنك

 

 

 

 توزيعات االرباح

رأس المال  السنة

 المدفوع
 توزيعات االسهم توزيعات نقديه العامةاجتماع الهيئة  صافي الربح

 

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% *** 

2017 131,625,000 70,528,000 26/03/2018 40% *** 

2018 131,625,000 67,092,000 26/03/2019  40% *** 


