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    الفلسطينية االتصاالت لشركة المالية المؤشرات
 

 

 

 2009 2008 ا���� ا������ 

 ��� ا������
 Profit Margin  29.82% 22.32%ه	�� ا����   

 ���� Operating Margin  32.92% 33.12%ه	�� ر�� ا��
 ROI 21.31% 13.24%ا�.	-, +*( ا)'�&%	ر 

 2� ROE 26.80% 20.03%ا�.	-, +*( 567ق ا�%3	ه%
 ROA  21.31% 19.64%ا�.	-, +*( ا�%5=5دات 

 Earning Power   50.85% 55.84%ا�56ة ا)@�اد@?  
 Gross Margin  78.65% 75.94%ه	�� �D%� ا����  

 ��� ا���ق
 HI3ا� ,-	+)EPS( 0.677 0.534 

  HI3ت ا�	5ز@.N)Dividend( 0.4 0.35 
 RD7 ?S3Tح	ر�V34.46 %40.92 ا% 
5%Wا� ?S3T- Sustainable Growth Ratio  10.96% 6.90% 

 Yield Per share   8.10% 6.81%ر@^ ا�HI3 ا�.	دي 
 �Capitalization Ratio 13.70% 9.43%.,�? ا��'%*?  
  ?@��b,ا� ?%� Book Vale  2.53 2.67ا�6

  HI314.91 %38.50 �.,ل دوران ا�% 
 ij53ا�3.� ا�Market Value 4.94 5.14 
 ?�kر ا����l�P/E  7.30 9.63 

 Dividends Payout Ratio  59.08% 65.54% اVر�	ح5N ?S3Tز@^ 
 ������ ا���

 S3TCurrent Ratio  1.85 1.71? ا��,اول  
 S3TQuick Ratio  1.79 1.60? ا�3��5? ا��3@.? 

 ?@,6Wا� ?S3TCash Ratio  0.87 0.69 
 ?�*��� S3TOperating Cash Flow Ratio  1.33 1.04? ا��,6b	ت ا�6W,@? ا��

 و ا��"�ط ا داء��� 
 ?W@,%ا� H�rل دوران ا�,.�Receivables Turnover Ratio   4.74 4.98 

  ��tk�ة ا���b u'5��Collection Ratio  77.08 73.34 
 �Inventory Turnover   4.46 5.33.,ل دوران ا�%Rvون 

 � 81.91 68.44�b u'5��ة ا)7�x	ظ �	�%Rvون 
  ?W-ا�,ا H�rل دورن ا�,.�Accounts Payables Turn Over  1.55 2.43 

 � 235.23 150.42�b u'5��ة ا)-�%	ن 
 Working Capital 87,767 76,303  راس ا�%	ل ا�.	��

 Working Capital Ratio  3.41 4.13ا�.	��  لا�%	�.,ل دوران راس 
 �Assets Turnover  0.65 0.59.,ل دوران ا�%5=5دات 

 Tangible Assetدوران ا�%5=5دات ا�%*%5'?   �.,ل
Turnover  

0.69 0.63 

 لا�����)� ه�&�� راس 
 Debt/Asset  27.96% 33.90%ا�%5=5دات  /  نS3T? ا�,@5

�?  / S3T? ا�,@5نl*%567ق ا�Debt  /Equity  38.81% 51.28% 

 52سعر   أعلى اإلغالقسعر  الرمز
 أسبوع

 52سعر   ادني
 أسبوع

 القيمة الدفترية القيمة السوقية مكرر الربحية

PALTEL 5.16 6.55 5.00 9.66 679,185,000 2.67 
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   الفلسطينية  االتصاالت شركة عن نبذة
  

كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات  1997كشركة مساهمة عامة وباشرت أعمالها في اَألول من يناير عام  1995أسست االتصاالت الفلسطينية سنة 
وأصبحت االتصاالت . والمعلومات، والدارات الرقمية المؤجرة االتصاالت من شبكات الهواتف الثابتة والخلوية واإلنترنت وخدمات تراسل المعطيات

يبلغ .لرئيسي والمشغل األكبر في االقتصاد الفلسطينيالفلسطينية أحد أسس االقتصاد الفلسطيني وداعمة لنموه وتطوره وبوصلة لالستثمار باعتبارها المساهم ا
وتضم قائمة المساهمين . مساهم 7982 إلى حولي  2010/04/06مليون دينار أردني ووصل عدد مساهميها في نهاية   131,625 رأس مال االتصاالت

وقد حققت االتصاالت على مدار األعوام  . لشخصيات االعتباريةمجموعة من األفراد والشركات والمؤسسات والهيئات االستثمارية الفلسطينية والعديد من ا
تمع الفلسطيني الماضية إنجازات نوعية في مختلف المجاالت بما فيها مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، حيث أدخلت االتصاالت الفلسطينية إلى المج

ليتمخض عنها  2005كل كبير لتلبي الطموحات العالية وتكاملت الجهود خالل العام كافة وسائل وخدمات االتصال واإلنترنت، وتوسعت نشاطات الشركة بش
تكنولوجية، مجموعة االتصاالت الفلسطينية التي تضم شركة االتصاالت الفلسطينية، وشركة االتصاالت الخلوية جوال، وشركة حضارة لإلنترنت والحلول ال

و شركة ريتش و أكاديمية االتصاالت و مؤسسة مجموعة االتصاالت   VandVو شركة إلعالميالمتخصصة في المجال اإلعالني وا وشركة بال ميديا
، ليصل عدد مشتركيها مجتمعين ة مستفيدين من خدمات  ، لتكون وحدة متكاملة لها وزنها وتجربة جديدة نوعية على المستوى المحلي واإلقليميللتنمية 

 .مليون مشترك  2شركات المجموعة إلى 

 

 أفراد شركات

 محليين أجانب محلية أجنبية

50.08% 18.86% 9.82% 21.21% 

����� ا����ه��
      :   ��1ول ر��                                                                 
 

وهي شركة استثمارية يساهم  VTELتوسعت نشاطات االتصاالت الفلسطينية كمجموعة مؤخرا بشكل كبير وملحوظ واتجهت نحو العالم، من خالل شركة 
دن، حيث مجموعة من المستثمرين من األر إلىبها كبرى الشركات وكبار المساهمين من المملكة العربية السعودية واإلمارات و الواليات المتحدة، إضافة 

  .نفسها كالعب جديد ورئيسي في قطاع االتصاالت العالمي إلىحصلت على مجموعة من الرخص التشغيلية في عدد من الدول وتنظر 
% 30ل وتزامن دخول االتصاالت الفلسطينية للعمل في أسواق هذه الدول مع بدء التداول الفعلي ألسهم االتصاالت في بورصة أبو ظبي وإدراج وتداو 
من إجمالي أسهمها لتصبح أول شركة فلسطينية تدرج أسهمها للتداول في بورصة خارج سوق فلسطين لألوراق المالية مما يعني إتاحة ) ثالثين مليون سهم(

 .الفرصة أمام قاعدة أوسع من المستثمرين إلى جانب كون سهمها من أكثر األسهم تداوال ونموا في سوق فلسطين لألوراق المالية

 

 ةالفلسطيني االتصاالت لمجموعة التابعة الشركات

 

  حسب الخدمات المقدمة إلى ةتقسم الشركات التابعة لمجموعة االتصاالت الفلسطيني
 : شركات خدمات االتصاالت و تضم -

 .لخدمات الخط الثابت ، و شركة جوال التصاالت الخلوية و شركة حضارة لخدمات االنترنت  ةشركة االتصاالت الفلسطيني

 

    
 

��� �������� :  ��2ول ر�� ��$#آ�ت !� �ت ا�����ت ا�  

 الخدمة انتشارنسبة  الحصة السوقية نسبة النمو 2009عدد المشركين   نوع الخدمة اسم الشركة

 %9.60 %100.00 %3.70 370,638 الخط الثابت االتصاالت

 %53.00 %84.00 %37.00 1,800,000 االتصاالت الخلوية جوال

 %25.00 %50.00 %27.50 92,482 خدمات االنترنت حضارة
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 شركات الخدمات المساندة و تضم 

المتعلقة بسلع و خدمات الشركات "  خدمات العمالء" الدعم و المساندة  أنواعالذي يوفر مختلف ) مركز التصال الموحد( شركة ريتش  •

 .مليون مكالمة شهرياً  1.8و المؤسسات الخاصة و الحكومية في فلسطين و الخارج ويستقبل اكثر من 

آليات العمل  التي تقدم حلول متكاملة في مجال االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات  عن طريق إرساء أحدث األسس و شركة حلول •

% 14.50و % 125عقداً محققةً نسبة نموا في المشاريع و الزبائن بلغت  268عدد عقود الشركة  2009لغ في نهاية عام يبالعالمية ل

 .على التوالي 

جير وتأ تقدم العديد من الخدمات الضرورية في عالم الصحافة و اإلعالم كما توفر خدمات البث و اإلنتاج التي شركة بال ميديا  •

من السوق اإلعالمي و يبلغ عدد العقود الموقعة مع % 60األجهزة و المكاتب الخاصة في البث و اإلنتاج ، كما تستحوذ الشركة على 

 .عقداً    16محطات محلية و إقليمية 

ي تتعلق في التي تقدم خدمات الدعاية و اإلعالن على مستوى الوطن ، كما تقدم كافة الخدمات و االستشارات الت V&Vشركة  •

 . 2009في نهاية عام 167، حيث و صل عدد زبائنها إلى  الحمالت الدعائية و اإلعالمية

  أخرىشركات  -

أكاديمية  االتصاالت التي تعمل كمركز ريادي في تنمية قدرات الموارد البشرية في قطاع األعمال في فلسطين من خالل تقديم برامج  •

نهجية حديثة و متطورة قادرة على الدمج ما بين وجهي التدريب النظري و العملي ، قدمت تدريبية متميزة و متنوعة مبنية على م

 %  32بمعدل نمو  2009برنامج تدريبي في العام  93األكاديمية 

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية التي تعمل في تطوير فلسطين من خالل االستثمار في اإلنسان الفلسطيني و تنمية راس المال  •

لدى كافة فئات المجتمع  ري عبر االستثمار في تنمية حقول المعرفة و العلم و اإلبداع و رواح المبادة و االبتكار و تيسير التعليم البش

 . مليون دينار من اجل االستثمار في التنمية المجتمعية  1.84ما قيمته  2009الفلسطيني ، و اقتطعت مجموعة االتصاالت من أرباح 

    مهمة محطات  
و تحقيق كيان اقتصادي  األسهماتفاق مبدئي مع شركة زين حول عملية االندماج في  •

 .يشمل األردن و فلسطين 

ضمن الفترة الزمنية  األساسيةإلغاء اتفاقية االندماج بسبب عدم انجاز بعد المتطلبات  •

 ." 2009 تشرين الثاني" المحددة االنجاز االتفاق 

 "2010شباط "اقتصار العالقة مع شركة زين في إطار المجال التجاري و الفني  •

 "2010شباط " خدمة الشبكة الواحدة مع شركة زين األردن إطالق •

 ن أول مركز اتصال موحد على مستوى الوط" التشغيل الفعلي لشركة ريتش  •

 " 2009آذار " •

شركة اتصاالت خلوية عربية باستثمارات فلسطينية و ل انطالق العمليات التشغيلية •

 ."2009تشرين الثاني " الوطنية لالتصاالت  -عربية كمشغل فلسطيني وطني جديد 

ترحيب مجموعة االتصاالت بإنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت كهيئة مستقلة ذات  •

إلى اللجنة االستشارية لوزارة  مدراءهاضمام عدد من مصداقية و فعالية و ان

 2009حزيران " .االتصاالت 

 مجموعة االتصاالت إدارةمجلس 

 السيد صبيح المصري

 اإلدارةرئيس مجلس 

 عبد المالك جابر.د

 اإلدارةنائب رئيس مجلس 

 فاروق زعيتر. د

 ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

 غياث السختيان السيد

 ممثل شركة بنك القاهرة عمان

 السيد و ليد النجاب

 اإلداريةممثل شركة خدمات االستشارات 

 السيد ليث المصري

 ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

 السيد طالل ناصر الدين

 لألدويةممثل شركة بيرزيت 

 السيد شرحبيل الزعيم

 ممثل شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية

 السيد سمير حليلة

 ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

 السيد باسل عبد النبي

 ممثل البنك العربي

 شهال أبوالسيد مأمون 

 ممثل شركة المسيرة الدولية
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   الدخل  قائمة
 %5.36نمو إيرادات الشركة بنسبة  •

بالمقارنة مع % 5.36مليون دينار محققةً نسبة ارتفاع بلغت  315.09ما مقداره  2009بلغ إجمالي إيرادات شركة االتصاالت الفلسطينية في نهاية العام 

و نمو في  2008عن العام % 7.21مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها  14.02، و مدعومةً بارتفاع إيرادات المكالمات السلكية و الالسلكية بقيمة 2008العام 

بمقدار % 8.56بنسبة  2009مليون دينار، كما ارتفعت إيرادات الربط البيني في العام  2.26بقيمة % 27.77مبيعات أجهزة الهواتف الخلوية بلغ مقداره 

 . %11.87مليون دينار ما نسبته  5.68مليون دينار بينما انخفضت إيرادات رسوم االشتراك بمقدار  3.18

 

  اإليراداتنسبة مشاركة عناصر اإليرادات في مجمل :  1 رقم الرسم البياني                                                                         

 

 

&�'� &�� ���,# ا+*#ادات :  2ا�#)� ا�'��&% ر��   
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نسبة النمو في عناصر مكونات اإليرادات 

 ∆ 2009 2008  )دينار 000( اإليرادات

 14,019 208,420 194,401 مكالمات سلكية و السلكية 

 3,181 40,346 37,165 الربط البيني  إيراد

 2,265 10,421 8,156 هواتف خلوية  أجهزةمبيعات 

 1,391 5,835 4,444 الخدمات الرقمية 

 825 1,742 917 لوجيا المعلومات نوخدمات تك

 224 1,371 1,147 كهربائية  أجهزةمبيعات 

 79 965 886  أخرى

 60- 1,298 1,358 رسوم تركيب خطوط جديدة 

 212- 2,488 2,700  اإلعالمخدمات 

 5,684- 42,206 47,890 رسوم االشتراك 

 16,028 315,092 299,064  اإليرادات إجمالي

عناصر اإليرادات :   3 رقم جدول  
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 %18.76ارتفاع في تكاليف اإليرادات بنسبة  •

مليون دينار ما نسبته  11.97من إجمالي إيرادات الشركة، محققةً ارتفاعاً بقيمة % 24.06ما نسبته  2009شكّلت تكاليف اإليرادات مجتمعةً في العام 
 .2008عن العام % 18.76

  :تكاليف اإليراداتتمثّلت  

و التي تشمل بشكل رئيسي تكاليف الربط البيني و التجوال الدولي المستحقة % 14.84تكاليف خدمات االتصاالت التي ارتفعت بدورها بنسبة  -
  .لشركات االتصاالت األخرى

من جميع % 7سطينية و جوال بدفع ما نسبته متمثّلة بالتزام شركة االتصاالت الفل% 4.12تكاليف رسوم الرخصة و االمتياز التي ارتفعت بنسبة  -
  .اإليرادات التشغيلية المتعلقة بخدمات االتصاالت السلكية و الالسلكية

من مجمل تكاليف % 40.57 بدوها مليون دينار و التي شكّلت 8.20أي ما قيمته % 36.32تكاليف أخرى و التي ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة  -
 .2009في نهاية عام  اإليرادات

 %� � 2009 2008  )دينار 000(  أخرىتكاليف 

 %63.44 3,549 9,143 5,594 هاتف خلوي  أجهزةتكاليف 

 %382.54 1,599 2,017 418 لوجيا  المعلوماتنوتكاليف خدمات تك

 %72.13 1,284 3,064 1,780 تكاليف البطاقات الذكية و بطاقات الدفع المسبق

 %25.23 1,086 5,390 4,304  اإلعالمتكاليف خدمات 

 %46.72 534 1,677 1,143 تكاليف الخدمات الرقمية 

 %29.32 268 1,182 914 الكهربائية  األدواتتكاليف 

 %36.00- 18- 32 50  أخرى

 %10.45- 42- 360 402 تكاليف تركيب الخطوط الجديدة 

 %0.80- 64- 7,894 7,958 عموالت مدفوعة للموظفين و الوكالء 

  نسبة و قيمة التغير  موضحاً تفصيل بند المصاريف األخرى في قائمة الدخل :  4رقم جدول  

 

بالمقارنة مع % 1.72ه مليون دينار بارتفاع بلغت نسبت 239.27بمقدار  2009بالمحصلة، حققت شركة االتصاالت الفلسطينية مجمل دخل في نهاية العام 

  . 2008العام 

 %6.01نمو في األرباح التشغيلية بنسبة  •

ويعزا هذا إلى ارتفاع % 6.01، محققةً نسبة نمو بلغت 2009عام المليون دينار في نهاية  104.35بلغت األرباح التشغيلية لشركة االتصاالت الفلسطينية 

باالنخفاض الملحوظ في التي بدورها تأثرت % 1.36مقابل انخفاض في المصاريف اإلدارية و العمومية بنسبة % 1.72في مجمل الدخل بلغت نسبته 

 %.50.30مليون دينار أي بنسبة  9.34مخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها و مصاريف صندوق المسؤولية االجتماعية بقيمة 
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لترتفع في العام السابق، % 32.92مقارنةً بـ % 33.12إلى  2009بالمحصلة، وصل هامش الربح التشغيلي لشركة االتصاالت الفلسطينية في نهاية العام 

في العام % 50.85مقارنةً بـ  2009في العام % 55.84بذلك قدرة الشركة التشغيلية لتحقيق الربح المتمثلة بقوة الشركة اإليرادية التي ارتفعت بدورها إلى 

2008. 

  %21.13تؤثر في صافي األرباح لتنخفض بنسبة  VTELحصة شركة االتصاالت من خسائر شركة  •

، لينخفض 2008مليون دينار في العام  89.18مليون دينار بالمقارنة مع  70.33ليصل إلى % 21.13بنسبة  2009في العام تراجع صافي ربح الشركة 

على التوالي % 19.64و % 20.03،  ويصل العائد عل حقوق  المساهمين و العائد على الموجودات إلى %22.32إلى % 29.82صافي الدخل من هامش 

  . 2009في نهاية عام 

  :إلى –بالرغم من النمو في األرباح التشغيلية  –هذا االنخفاض  يعزا

تأثرت . 2008مليون دينار في العام  1.59بالمقارنة مع  2009مليون دينار في العام  16.28لتبلغ % 923.90ارتفاع خسائر االستثمارات بنسبة  -

مليون دينار،  14.43الحليفة لها و التي بلغت  VTELال شركة من خسائر أعم الفلسطينية خسائر االستثمارات بارتفاع حصة شركة االتصاالت

  .2009مليون دينار في نهاية العام  2.92بينما رفعت شركة االتصاالت من القيمة العادلة لموجوداتها المالية بقيمة 

إدارة مجموعة االتصاالت لرسوم إضافية متعلقة بسنوات سابقة لم مليون دينار و الذي تمثل بتقديرات  14.18ظهور مخصص رسوم بمقدار  - 

 . 2009تظهر الحاجة لها سابقاً، و استدعى تسجيل مخصص بهذا المقدار في بيانات العام 

  لشركة االتصاالت الفلسطينية  الحليفةالشركات :  5 رقم جدول

  شركة االتصاالت تقرر توزيع أرباح نقدية رغم انخفاض أرباحها   •

دينار للسهم الواحد، و أقرت الشركة في  0.53ما مقداره  2009بلغ عائد السهم من أرباح العام 

من القيمة االسمية % 35نقدية بواقع  بتوزيع أرباح  2010-03-28هيئتها العامة العادية كما في 

% 65.54إلى  2009للسهم البالغة دينار واحد، لتصل بذلك نسبة توزيع األرباح من عائد السهم للعام 

، و تنخفض نسبة توزيع األرباح من قيمة السهم السوقية إلى  2008في العام   %59.08بالمقارنة مع 

 . 2008في نهاية العام % 8.10بالمقارنة بـ  2009- 12-31كما في نهاية % 6.81

  

  

 

  )دينار 000(القيمة الدفترية نسبة الملكية  التأسيسبلد  اسم الشركة

  2008 2009 2008 2009 

 45,014 50,236 %25.00 %25.00  اإلمارات  VTELشركة 

 1,580 1,750 %32.30 %32.30 فلسطين   شركة الكترونيات و كهربائيات فلسطين 

 213 213 %30.00 %30.00 فلسطين  المقدسة للتسويق و االستثمار  األراضيشركة 

 2009 2008 ا�)�/ 

 0.534 0.677 )دينار(عائد السهم 

 5.14 4.94 )دينار(السعر 

 0.35 0.40 )دينار(التوزيعات 

 %65.54 %59.08  األرباحنسبة توزيع 

 9.63 7.30 )مرة(مكرر الربحية 

&�. ا���ق:  ��6ول ر��   
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  العمومية الميزانية
 

 %15.01بنسبة  موجودات شركة االتصاالت الفلسطينية تنمو •

 

  دات $#آ� ا�����ت ا���0/���� � �� :  3ا�#)� ا�'��&% ر��                                                   

 461.95مليون دينار مقارنة بـ  531.27ليبلغ إجمالي الموجودات  2009في نهاية العام % 15.01نمت موجودات شركة االتصاالت الفلسطينية بنسبة 

مقابل انخفاض  % 27.96، حيث نتجت هذه الزيادة من ارتفاع ملحوظ في إجمالي الموجودات غير المتداولة بنسبة 2008مليون دينار كما في نهاية العام 

  % .3.42نسبته بسيط في الموجودات المتداولة و التي بلغت 

  .مليون دينار  347.16لتصل إلى نمو الموجودات الغير المتداولة لشركة االتصاالت الفلسطينية  •

مليون  14.14حين بلغت قيمتها % 42.11تأثرت الموجودات غير المتداولة بالنمو الملحوظ في قيمة المشاريع تحت التنفيذ و التي ارتفعت بدورها بنسبة 

مليون دينار و التي تشمل تكلفة  0.87إثر زيادة في تكلفة إنشاء و توسيع مشروع شبكة االتصاالت السلكية و الالسلكية بقيمة  2009م دينار في نهاية العا

دينار في مليون  7.67و بقيمة % 4.93كما ارتفعت قيمة العقارات و اآلالت و المعدات بنسبة  .العمالة و الموارد المباشرة و المقاسم و تكاليف المقاولين 

مليون دينار لتطغى على االنخفاض في قيمة شبكة االتصاالت  11.92، إثر زيادة ملحوظة في قيمة شبكة االتصاالت الالسلكية بقيمة 2009نهاية العام 

شكّل العقارات و اآلالت و مليون دينار، لت 3.52مليون دينار و انخفاض قيمة المباني و اإلنشاءات بمقدار  8.08السلكية و التي تراجعت قيمتها بقيمة 

  .2009من إجمالي موجودات شركة االتصاالت الفلسطينية كما في نهاية العام % 30.71المعدات ما نسبته 

  

 

ا���,�دات ا���1او�	 ا,���" ا���,�دات ا���,�دات >
� ا���1او�	 

2008 271,313461,950190,637

2009 347,160531,270184,110

20%

61%

ت  19%�=.�$�	 ا
ا�<��
	 و 
 	
���ا

@?�م ادارة 
ا�):�3ت و 

��@��B ا��A.�ة 

.�ا�C ا��)9
�ت  
و ا�0ى 

2�دات ��1 ا��0/او�� �  %∆ ∆ 2009 2008 ا��
 %42.11 4,191 14,144 9,953 8"�ر67 ��5 ا�4���0 

 %4.93 7,671 163,156 155,485 و 8>/ات  ;�تو  ت:9�را
 %0.77- 110- 14,217 14,327 8?<ون ا���اد 

2�دات 8���� 08��Aة ��)�6 �8 8,628 8,436 -192 -2.23% 
 �B�2�دات ��8 ��1�8 30,721 29,500 -1,221 -3.97% 

 ����C آ�ت�� DA ر��E0B10.33- 5,392- 46,807 52,199 ا% 
  - 70,900 70,900 - دG�: �<A ا����ب 

�ع�I27.96 75,847 347,160 271,313 ا��% 


 إ����%  �5ر*4 :  4ا�#)� ا�'��&% ر��                                                                  ) ����2 ا��&�&�#( ا�����دات ا����او�� :  ��7ول ر��                 7�0��  ���2009,# ا���5ر*4 �89 ا�
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لرخصة التشغيلية مديد اتدينار للسلطة الوطنية الفلسطينية و ذلك ل يونلم 70.90بدفع مبلغ  2009يذكر أن شركة االتصاالت الفلسطينية قامت خالل العام 

من إجمالي % 65.35ا نسبته الموجودات غير المتداولة م إجمالي، لتبلغ  2023و  2018طينية للفترة ما بين لشركة جوال للعمل في األراضي الفلس

  .  2009موجودات الشركة كما في نهاية العام 

  % 3.42بنسبة طفيفة بلغت انخفاض في الموجودات المتداولة  •

بالمقارنة مع العام  2009في نهاية العام % 3.42ون دينار أي ما يعادل يمل 6.53الموجودات المتداولة لشركة االتصاالت الفلسطينية بقيمة انخفضت 

لشركة في بانخفاض قيمة األسهم المملوكة لبدورها  مليون دينار متأثرةً  1.35بقيمة  المعدة للمتاجرة  المالية ض قيمة الموجوداتاانخفنتيجة  ، 2008

، لتغطّي أسهم المتاجرة المملوكة للشركة في سوق فلسطين جزءاً من خسائر الشركة في تلك % 18.05مليون دينار أي ما نسبته  1.53أسواق إقليمية بقيمة 

مقارنة ب  2009هاية عام في ن مليون دينار 64.06 إلىانخفاض الرصيد النقدي كذلك ساهم  .2009مليون دينار في نهاية العام  0.17األسواق بقيمة 

 49.97 جلاألحيث بلغت قيمة الودائع قصيرة ،  دات المتداولة لشركة االتصاالت الفلسطينية وانخفاض الموجفي  2008مليون دينار في نهاية عام  77.35

   .  2009في نهاية العام  على الدينار األردني و الدوالر األمريكي على التوالي% 5و % 3مليون دينار بمعدل فائدة بلغ 

من إجمالي البضاعة في % 96.24 بدورها التي شكّلت و مليون دينار متمثّلة في بضاعة أجهزة الهاتف الخلوي 4.92قيمة البضاعة بمقدار  بينما ارتفعت

  . 2009عام 

، مشكّلة %76.42اع المصاريف المدفوعة مقدماً بنسبة مليون دينار متأثرة بارتف 3.04دات المتداولة األخرى للشركة بمقدار وكما ارتفع رصيد الموج

  . 2009من إجمالي الموجودات األخرى في نهاية العام % 30.52بدورها ما نسبته 

  يوماً 73إلى  77ارتفاع معدل دوران الذمم  المدينة يرفع من فترة تحصيل الذمم من   •

التي نمت بنسبة اكبر من الزيادة في ذمم الشركة المدينة مما يدل على  كفاءة  إدارة  يراداتاإل بسبب زيادة مرة 4.97ارتفع معدل دوران الذمم المدينة إلى 

و الذي يقيس فعالية كفاءة  2009مرة كما في نهاية  العام  0.59، فيما بلغ معدل دوران الموجودات   االئتمان و سياسات التحصيل المتبعة في الشركة

  .لتحقيق العائد  إدارة الشركة في استغالل الموجودات

  ضمن المعدالت المعيارية الجيدة  تقييم المركز االئتماني للشركة مستقر •

 Current(حافظت شركة االتصاالت الفلسطينية على معدل سيولة جيد ، ليعكس مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل حيث حققت نسبة تداول 

Ratio (2009نهاية عام  كما في 0.69ونسبة نقدية بلغت  1.71 بلغت  

 %5.53نمو في حقوق الملكية لشركة االتصاالت الفلسطينية بنسبة  •

مليون دينار إثر ارتفاع في أرباح الشركة المدورة بنسبة  18.40أي ما يعادل % 5.53حققت شركة االتصاالت الفلسطينية نمواً في حقوق المساهمين بنسبة 

  . من إجمالي حقوق الملكية% 49.02لتشكّل بدورها ما نسبته % 11.45
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 سلطة الوطنية الفلسطينية لتمديد الرخصة التشغيلية لجوالالحساب لقرض طويل األجل يرفع من مطلوبات الشركة لسداد دفعة مقدمة  •

 %  39.43 ▲ 180.08المطلوبات  إجمالي

 المطلوبات   المتداولة  المطلوبات الغير متداولة  إجمالي

%174.90 ▲  72.28 %4.80 ▲ 107.81 

  31.24 ▼ 24.06- % ذ�H دا-W?  51.36 ▲ 659.09 %  ا�j�=Vوض �5@*? 

 ?�,vا� ?@	IT �@5.N �tv�        %7.13 ▲ 20.92  �=V2 ا��6وض �5@*? ا� �k�3%ء ا�RD19.68 ▲ 40.46 %  ا� 

 56.88 ▲ 19.21 %  ��*�5	ت ��,او�? أ��ى   
 ا��:ا �ت $#آ� ا�����ت ا���0/���� :  ��8ول ر�� 

 45.99التي بلغت ي التزامات الشركة طويلة األجل وملحوظة فالزيادة المتأثرةً ب% 39.43ارتفع إجمالي مطلوبات شركة االتصاالت الفلسطينية بنسبة 

ا و تسديد دفعة على حساب تجديد رخصة التشغيل لشركة مليون دينار و تمثّلت بارتفاع قروض الشركة طويلة األجل من بنوك محلية بهدف تمويل مشاريعه

 .مليون دينار 19.61و قيمتها  2010، على أن تُسدد الدفعة األولى من تلك القروض في العام 2023و  2018جوال للفترة ما بين 

قيد الدفعة األولى المستحقة من القرض طويل األجل مليون دينار، نتيجة  4.94أي بقيمة % 4.80كما زادت مطلوبات الشركة المتداولة بنسبة بسيطة بلغت 

ملون دينار، بينما انخفضت ذمم  6.57بمقدار  2008عن مثيلتها في العام  بدورها ضمن التزامات الشركة قصيرة األجل و التي ارتفعت 2010في العام 

  . باإلضافة إلى تقليص ذمم شركات اتصاالت و موردين تجاريينمليون دينار إثر تسديد رسوم رخصة مستحقة على الشركة  9.90الشركة الدائنة بقيمة 

ل بمقدار كما تم قيد مخصص رسوم لتقديرات إدارة الشركة لمصاريف إضافية متعلّقة بسنوات سابقة من أرباح الشركة السنوية إلى مطلوبات قصيرة األج

مليون دينار، لترتفع بذلك مطلوبات الشركة  9.34لمضافة المستحقة عليها بقيمة مليون دينار، بالمقابل انخفضت التزامات الشركة لضريبة القيمة ا 14.18

    .2008بالمقارنة مع نهاية العام  2009في نهاية العام % 19.21المتداولة األخرى بنسبة 

  % 33.90 إلىارتفاع نسبة تمويل موجودات الشركة عن طريق الدين 

،  2008في العام %  27.96بالمقارنة ب   2009في نهاية عام %  33.90اتها عن طريق الديون إلى تمويل موجودعلى  ارتفعت نسبة اعتماد الشركة

وتعكس تلك المعدالت مدى كفاءة  إدارة الشركة في الموازنة بين مصادر ، حقوق الملكية إجمالي  من % 851.2 التزامات الشركة ما نسبته لتشكل بذلك 

مما يخفض من مخاطر الوقوع  ، من  حقوق الملكية% 50ال تتجاوز نسبة التمويل الخارجي  ثلث موجودات الشركة و تمويل الداخلية و الخارجية ، بحث ال

 .في مشاكل تمويلية مستقبالً و يرفع من مالءة الشركة االئتمانية 
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  الفلسطينية تصاالتالا لشركة المالية القوائم

  
 ��8� 2009 2008 2007 2006 ا���<ا��� ا�>�

 ��          ?ا�%�,او�ا�%5=5دات �

 163,156 155,485 149,642 138,658 و �.,ات  �)ت+6	رات و 

 ?'5%*� �� 29,500 30,721 32,126 33,212 �5=5دات �

 r�xW�ا� �kN ^@ر	�� 21,378 24,661 9,953 14,144 

 Rv� 2,812 5,588 14,327 14,217ون  ا�%5اد 

 ib 56,306 50,306 52,199 46,807 ��آ	ت 7*�x?  ا'�&%	ر

 ^�S*� ة�b5�� ?� 8,436 8,628 10,133 7,988 �5=5دات �	�

 70,900 0 0   دb.? +*( ا�3k	ب 

  260,354 272,456 271,313 347,160 

           ا�%5=5دات ا�%�,او�? 

 ?+	�� 5,680 7,133 6,347 11,271 

 ?W@,� H63,313 63,156 72,283 50,202 ذ� 

 34,640 31,596 23,512 25,828  أ��ى�5=5دات ��,او�? 

 10,825 12,180 14,640 20,129 �5=5دات �	��? �*%�	=�ة 

 64,061 77,358 31,566 15,069 ا�6W, ا�%.,ل  ا�6W, و

  116,908 149,134 190,637 184,110 

2�دات ��ع ا���I8 377,262 421,590 461,950 531,270 

 ?*%7 ?�l*� 567قHI'Vا          

 131,625 131,625 131,625 131,625 راس ا�%	ل ا�%,5bع 

 i�	� 32,906 32,906 28,899 22,346  إ=S	ريا7�

 6,756 6,756 6,756 6,756 ا7��	�i ا���	ري 

 7,950 7,950 7,949 7,949 ا7��	�i �	ص 

b ت�%+ ?%=�N ت	jو�?�SW=18- 50- 26- 10-  أ 

 ��� 170- 850- 61- 0 ف ا�6�%? ا�.	د�?  Hا�%��اآا��

 172,136 154,451 102,184 69,536 �,ورة  أر�	ح

9�ق ا���&�� C ع��I8 238,202 277,326 332,788 351,185 

         ا�%�*�5	ت ��� ا�%�,او�? 

 51,360 6,766 19,784 38,948  ا�j�=Vوض �5@*? 

 ?�,vا� ?@	IT �@5.N �tv� 10,801 13,496 19,526 20,918 

  49,749 33,280 26,292 72,278 

         ا�%�*�5	ت ا�%�,او�? 

 ?W-دا H31,245 41,144 41,702 25,090 ذ� 

 19,678 14,010 28,483 31,630  اV=�ا�RDء ا�3%��k �2 ا��6وض �5@*? 

 56,884 47,716 40,799 32,593  أ��ى��,او�?  ��*�5	ت

  89,313 110,984 102,870 107,807 

�ع�I8  ت��� 180,085 129,162 144,264 139,062 ا����

9�ق ا���&�� و ا�������ت C ع��I8 377,264 421,590 461,950 531,270 
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   التطوير و األبحاث قسم  عدادإ

 

 

  
   خـليفــــة جـدـم    الــنجـــار هـيثــم                      

hnajjar@sahem-inv.com                            mkhalifeh@sahem-inv.com                                                   

 

                            
  
 

 

  
 

ً : نويه ت المعلومات  الواردة في هذا التقرير قد أعدت . لشراء أو بيع أو تقديم العروض لشراء أو بيع أي من األوراق المالية المذكورة هذا التقرير ال يشكل عرضا
ألوراق المالية ال شركة سهم لالستثمار و ا. باستخدام المعلومات و المصادر المتاحة للجمهور التي تعتقد شركة سهم لالستثمار و األوراق المالية أنه يمكن االعتماد عليها

 على المعلومات المقدمة أو المشار تضمن دقة المعلومات الواردة في هذا التقرير وال تتحمل أي مسؤولية عن الخسائر أو األضرار نتيجة التخاذ القرارات االستثمارية بناءاً
رقة مالية ال يشكل ضماناً أو مؤشراً على النتائج وفقط واألداء الماضي ألي شركة أو أي تحليل للمعلومات والبيانات التاريخية هي ألغراض إعالمية . إليها في هذا التقرير

 في المستقبل

 ST/ا� ��U�V)000 2009 2008 2007 2006 )د�7�ر 

 315,092 299,064 226,202 183,710 ا�7Yادات

�� �,�	ت ا)tN	)ت�	lN -14,456 -16,605 -19,375 -22,251 

?t22,807- 21,904- 16,805- 13,743- ر'5م ر� 

�� أ��ى�	lN -11,413 -14,668 -22,563 -30,759 

 ST/ا� S�I8 144,098 178,124 235,222 239,275 

 134,920- 136,779- 98,517- 84,744- إدار@?�t	ر@� 

 16,280- 1,590- 11,392- 10,412- �3	-� ا'�&%	رات

 t� -3,250 -5,215 -2,300 -2,380	ر@� ا��5%@�

 13,807- 4,794- 2,709 12,200 أ��ى، �	ib إ@�ادات

ST/7)� ا��Z S(V 71,888 89,759 65,708 57,891 ر�] ا���� 

 �t� -1,729 -182 -579 -1,553وف ا�,��

 70,335 89,180 65,526 56,162 ا���] �����


