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

 لـألوراق المـاليــةالمتـحـدة 

United Securities Co. 
 

 

  

 

 :عن مجموعة االتصاالت الفلسطينيةنبذة   

 بتاريخ في بورصة فلسطين المجموعةأسهم  إدراجوتم  ،5991عام  (PALTEL) مجموعة االتصاالت الفلسطينية تتأسس 

 . دينار اردني 505,021,666المدفوع  المجموعةفيما يبلغ رأس مال  .60/61/5991

 
 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2652\60\05 في كما مجموعة االتصاالت الفلسطينية بيانات تشير

 العام من نفسها للفترة دينار اردني 52,601,666 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, دينار اردني 21,242,000

ا. %51.12 نسبته بلغت بارتفاع 2651  تكان أن بعد دينار اردني 209,216,666 تبلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ %2.21 نسبته بلغتبانخفاض  2651 العام نهاية في دينار اردني 900,960,666

. %56.90 نسبته بلغت بارتفاع 2651 العام نهاية دينار اردني 006,602,666 تكان أن بعد دينار اردني 099,020,666

 العام نهاية في دينار اردني 101,225,666 تكان أن بعد دينار اردني 009,221,666 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

 .%26.09 نسبته بلغت بانخفاض 2651

  :السهمملخص أداء 

  عليه حيث بلغ حجم التداول  ،دينار اردني 4.1.على  8102 نهاية الربع األول مجموعة االتصاالت الفلسطينيةأغلق سهم 
 من مجموع األسهم المكتتبة.  % 7478.. تشكل األسهم الحرة نسبة دينار اردني ,0427,.074بقيمة سهم  842.742,2
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 **31/12/2017**كما في تاريخ 

 

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

 التغير % 31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية

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

 %8.27- 925,863,000 849,270,000 مجموع الموجوادات 

 %10.93 360,042,000 399,383,000 مجموع المطلوبات 

 %20.49- 565,821,000 449,887,000 حقوق المساهمين

 %29.79- 394,362,000 276,882,000 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018 قائمة الدخل

 %0.23 81,021,000 81,206,000 مجموع اإليرادات 

 %88.28 4,001,000- 469,000- خدمات االتصاالتتكاليف 

 %13.41 22,793,000 25,849,000 الربح قبل الضريبة 

 %17.78 18,035,000 21,242,000 صافي الدخل 

 EPS 0.161 0.137 17.78%العائد على السهم   

العائد على الموجودات 

ROA 
2.50% 1.95% 28.40% 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
4.72% 3.19% 48.13% 

 %20.93 %38.89 %47.03 المطلوبات الى الموجودات

 %17.51 %22.26 %26.16 هامش الربح

 8.21 8.44 -2.73% (P/Eمكرر الربحية )

(JOD)  

 سعر االغالق * 4.40

817M القيمة السوقية 

4.85 
4.25 
47.72% 
8.21 

3.42 
1.29 
8.73% 

 اسبوع 78اعلى سعر/

 اسبوع 78ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8102السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين : 

 (PALTEL)مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

 8102لعام  األولخالل الربع  ملخص البيانات المالية
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  األرباحجدول توزيع 

 

 الفلسطينية مجموعة االتصاالتأخبار 

 %06بنسبة  2651أقرت الهيئة العامة توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام  -

قرشاً للسهم الواحد، وبإجمالي  06واحد، أي ما يساوي  من القيمة االسمية للسهم والبالغة دينار أردني

  ،2651مليون دينار أردني كتوزيعات نقدية عن أرباح العام   12.01يقارب

 

إستقبلت مجموعة االتصاالت الفلسطينية، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هولين زهاو ووزير  -

موسى الذين كانا على رأس وفد رسمي، وذلك في مقر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عالم 

المجموعة الرئيسي في مدينة البيرة، حيث كان على رأس مستقبليهم والوفد المرافق لهما، عمار العكر 

وأثنى السيد زهاو على نمو وتقدم قطاع االتصاالت  التنفيذي للمجموعة ومدراء المجموعة. الرئيس

ومواكبته للتسارع العالمي الذي يشهده هذا القطاع، مثمنا الدور الرئيسي  وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين

لهذا القطاع الحيوي في استقطاب آخر ما تتوصل إليه التكنولوجيا وطرحه بين يدي المواطن الفلسطيني، بما 

 ينعكس بشكل إيجابي على تسهيل االعمال وسرعة اإلنجاز والتوفير مقومات التواصل.

 

 

 توزيعات االرباح

رأس المال  السنة

 المدفوع
توزيعات  اجتماع الهيئة العامه صافي الربح

 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% *** 

8102 131,625,000 7147824111 26/03/2018 40% *** 


