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 :االتصاالت الفلسطينيةمجموعة  

 بتاريخ في بورصة فلسطين المجموعةأسهم  إدراجوتم  ،1995عام  (PALTEL) مجموعة االتصاالت الفلسطينية تتأسس 

 . دينار اردني 131,625,000المدفوع  المجموعةفيما يبلغ رأس مال  .06/05/1997

 
 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\06\30 في كما مجموعة االتصاالت الفلسطينية بيانات تشير

 العام من نفسها للفترة دينار اردني 33,062,000 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, دينار اردني 36,623,000

ا%. 10.77 نسبته بلغت بارتفاع 2017  تكان أن بعد دينار اردني 840,854,000 تبلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ% 9.18 نسبته بلغتبانخفاض  2017 العام نهاية في دينار اردني 925,863,000

%. 3.91 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية دينار اردني 360,042,000 تكان أن بعد دينار اردني 374,103,000

 العام نهاية في دينار اردني 565,821,000 تكان أن بعد دينار اردني 466,751,000 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

 %.17.51 نسبته بلغت بانخفاض 2017

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  ،دينار اردني 4.36على  2018 األول النصفنهاية  مجموعة االتصاالت الفلسطينيةأغلق سهم 

من مجموع األسهم  %48.48. تشكل األسهم الحرة نسبة دينار اردني 28,519,488بقيمة سهم  4,499,738 عليه 

 المكتتبة. 
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 التغير % 31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية

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

 %9.18- 925,863,000 840,854,000 مجموع الموجوادات 

 %3.91 360,042,000 374,103,000 مجموع المطلوبات 

 %17.51- 565,821,000 466,751,000 حقوق المساهمين

 %25.89- 394,362,000 292,242,000 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018 قائمة الدخل

 %3.66- 165,356,000 159,291,000 مجموع اإليرادات 

 %38.60- 6,909,000 4,242,000 خدمات االتصاالتتكاليف 

 %37.59 8,545,000 11,757,000 أرباح االستثمارت 

 %1.31 43,664,000 44,235,000 الربح قبل الضريبة 

 %10.77 33,062,000 36,623,000 صافي الدخل 

 EPS 0.278 0.251 10.76%العائد على السهم   

العائد على الموجودات 

ROA 
4.36%  3.69%  18.03%  

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
7.85%  6.18%  27.06%  

%44.49 المطلوبات الى الموجودات  38.89% 14.41%  

%22.99 هامش الربح  18.85%  21.94%  

(JOD)  

 سعر االغالق * 4.36

809.4M القيمة السوقية 

4.85 
4.21 
48.48% 
7.74 

3.55 
1.23 
8.73% 

 اسبوع 52اعلى سعر/

 اسبوع 52ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 (PALTEL)مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

 2018لعام  األولخالل النصف  ملخص البيانات المالية
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  األرباحجدول توزيع 

 

 الفلسطينية مجموعة االتصاالتأخبار 

 ائتمانية وتسهيالت االجل طويلة قروض

 دوالر مليون 50 بقيمة اقليمي وبنك محلي بنك مع االجل طويلي قرضين اتفاقية بتوقيع الفترة خالل المجموعة قامت -

 القروض سداد يتم ،(أردني دينار مليون 70.9 يعادل ما أي) أمريكي، دوالر مليون 100 بمجموع قرض لكل أمريكي

 .2019 عام بداية من تبدأ متساوية سنوية ربع دفعة 20 على

 الحصول تم التي االجل طويلة قروض رصيد من أردني دينار 7,090,000 مبلغ بسداد الفترة خالل المجموعة قامت -

 .أردني دينار 53,176,000 مبلغ 2018 حزيران 30 في كما القروض لهذه القائم الرصيد بلغ السابقة، االعوام في عليها

 أمريكي دوالر مليون 60 بسقف واقليمية محلية بنوك مع مدين جاري اتفاقيات بتجديد الفترة خالل المجموعة قامت كما -

 30 في كما للمجموعة الممنوحة مدين الجاري سقوف من المستغل الرصيد بلغ. (أردني دينار مليون 42.54 يعادل ما)

 دينار اردني.  37,135,000مبلغ  2018 حزيران

 توزيعات أرباح نقدية

بتوزيع أرباح  االدارةالموافقة على اقتراح مجلس  2018آذار  26قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ   -

 . دينار أردني 52,650,000دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ   0.40نقدية بقيمة 

بتوزيع أرباح  االدارةالموافقة على اقتراح مجلس  2017نيسان  5الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ قررت  -

 .دينار أردني 52,650,000دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  0.40نقدية بقيمة 

 

 

 

 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% *** 

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

 إعفاء) القانونية الضريبة نسبة من% 50 بمعدل دخل لضريبة يخضع جوال ولشركة للشركة الضريبي الربح كان لقد -

 جوال قامت 2012 عام خالل. التوالي ،على 2021 االول كانون 31و 2014 االول كانون 31 حتى للسنوات ،)جزئي

 لتأجيل الحكومة لدعوة استجابة وذلك 2013و 2012 السنتين لفترة الجزئي االعفاء من طوعا االنتفاع حق بتأجيل

 كانون 1 الغيا   لها الممنوح الجزئي االعفاء يعتبر جوال لشركة الجديدة الرخصة التفاقية وفقا .السنتين لتلك االعفاء

 والبالغة القانونية الضريبة نسبة من% 100لضريبة الدخل بمعدل  خاضعا لجوال الضريبي الربح  ،ليصبح 2017 الثاني

20 . % 

 

 لفترة الجزئي االعفاء مبلغ استرداد آلية على المالية وزارة مع تفاهم الى بالتوصل 2017 عام خالل المجموعة قامت -

 سيتم حيث ،(أردني دينار19,899,000 يعادل ما)أي  إسرائيلي شيكل 100,094,000 والبالغ 2013و 2012السنتين

 .سنوات 10 لمدة متساوية دفعات على المستحقة الحكومية والرسوم الضرائب حساب من المبلغ خصم

 


