
 

 

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

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

 (أردني)دينار  2016لعام المالية البيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجلت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة لدى مراقب --

. 1997كانون الثاني  1وباشرت اعمالها بتاريخ  1995اب  2الشركات بتاريخ 

تتألف قطاعات اعمال المجموعة من خدمات االتصاالت السلكية، الالسلكية ، 

فة الى نشاطات االستثمار. ويتم تنظيم الخدمات الرقمية، خدمات االعالم، باالضا

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

 قطاع، حيث يمثل كل قطاع وحدة استراتيجية تجارية.

 

مليون مشترك بالمقارنة  3.688 2016خالل عام االجمالي  نمشتركيالبلغ عدد --

تزامنا مع االرتفاع في أعداد المشتركين . 2015 بنهايةمليون مشترك  (3.597) مع

لكية فقد انخفض معد اإليراد الشهري لكل مشترك في قطاع االتصاالت الالس

و  %5.2 بنسبة 2015مقارنة بالعام  2016العام واالتصاالت السلكية خالل 

دينار على التوالي. في حين ارتفع معدل  8.79و  دينار 6.50لتصل إلى  11.6%

صل إلى يل %3.4اليراد الشهري لكل مشترك في قطاع الخدمات الرقمية بنسبة ا

 دينار.  9.70

 

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

، باستثناء استثمارات مالية الغراض المتاجرة واستثمارات مالية متوفره للبيع

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

 .استثمارات الشركة الي استثمارات محلية  واخرى اقليمية

 

 

 31/12/2016أعضاء مجلس اإلدارة: كما في --

 السيد صبيح المصري: رئيس مجلس اإلدارة

السيد ليث المصري، السيد سمير حليلة، السيد شرحبيل الزعيم، السيد باسل عبد 

السيد فاروق زعيتر، السيد طالل ناصر الدين، السيد عمار العكر، السيد النبي، 

 غياث سختيان، السيد باسم عبد الحليم، السيد زاهي خوري: أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 توزيعات االرباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع السنة

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  
و توصية  05/04/2017قرر مجلس االدارة عقد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 

  %40بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 

 

 ملخص القوائم المالية

 31/12/2015 31/12/2016 ملخص الميزانية العمومية

 235,477,000 317,749,000 الموجودات المتداولة

 510,856,000 703,489,000 الموجودات غير المتداولة

 746,333,000 1,021,238,000 إجمالي الموجودات

 155,884,000 343,578,000 المطلوبات المتداولة

 47,399,000 123,057,000 المطلوبات غير المتداولة

 203,283,000 466,635,000 إجمالي المطلوبات

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

 355,659,000  376,484,000 االرباح )الخسائر( المدورة

 543,050,000 554,603,000 حقوق المساهمين 

 31/12/2015 31/12/2016 ملخص قائمة الدخل

  332,273,000  332,395,000 االيرادات التشغيلية

  55,977,000  56,907,000 االيراداتتكلفة 

  276,296,000  275,488,000 الربح االجمالي

  83,060,000  80,056,000 صافي الدخل 

 31/12/2015 31/12/2016 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  123,981,000  149,553,000 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (3,490,000) (28,928,000) التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثماريةصافي 

 (88,097,000) (2,536,000) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  32,394,000  118,089,000 التغير في النقد و ما في حكمه

 2015خالل  2016خالل  ملخص التداول

 1,030,350,674 924,530,875 السوقية للشركة )دوالر(القيمة 

 9,121,227 11,765,557 عدد األسهم المتداولة

 71,268,820 87,762,554 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 6.00 5.70 اعلى سعر تداول 

 5.06 4.94 ادنى سعر تداول

 5.55 4.98 سعر اإلغالق 

 31/12/2015 31/12/2016 نسب مالية

 B.V 4.21 4.13القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.18 1.35القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 8.19 8.80مكرر الربحية 

 %27.24 %45.69 المطلوبات الى الموجودات

 %37.43 %84.14 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  31/12/2016 31/12/2015 

 ROA 7.84% 11.13%العائد على الموجودات 

 ROE 14.43% 15.30%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 82.88% 83.15%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 24.08% 25.00%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.608  0.631العائد على السهم )دينار/سهم(  
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2016خالل عام حركة السهم   

 

الفلسطينيةنبذة عن شركة االتصاالت   


