


ــع  ــدء بتوزي ــرام الب ــن لمســاهميها الك ــل( أن تعل يســر شــركة االتصــاالت الفلســطينية ش.م.ع )بالت
ــار أردنــي،  ــاح نقديــة عــن العــام 2021 بنســبة 40% مــن القيمــة االســمية للســهم والبالغــة دين أرب
أي مــا يســاوي 40 قرشــًا للســهم الواحــد وذلــك لحملــة ســهم بالتــل بتاريــخ 2022/3/22، بقيمــة 
إجماليــة تبلــغ 52.65 مليــون دينــار أردنــي اعتبــارًا مــن اليــوم األربعــاء الموافــق 2022/5/18، وذلــك 
مــن خــال فــروع بنــك القاهــرة عمــان فــي فلســطين واألردن مباشــرة، وبنــاء عليــه يرجــى مــن الســادة 
مســاهمي شــركة االتصــاالت الفلســطينية التوجــه ألقــرب فــرع مــن فــروع البنــك فــي فلســطين 

ــاح الخاصــة بهــم.  واألردن الســتام األرب

كمــا نعلمكــم بأنــه والحقــًا لقــرار الهيئــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 2022/3/22 بخصــوص منــح 
مســاهمي شــركة االتصــاالت الفلســطينية ش.م.ع سهم/أســهم فــي الشــركة الجديــدة )شــركة 
أركان العقاريــة(، مقابــل كل سهم/أســهم يملكهــا المســاهم فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية 
ش.م.ع بتاريــخ 2022/6/28 )تاريــخ االســتحقاق(، وبحيــث يصبــح إجمالــي عــدد أســهم الشــركة الجديــدة 
131,625,000 ســهم بقيمــة اســمية دوالر للســهم الواحــد، علمــًا أن صافــي القيمــة الدفتريــة 
لألصــول المنقولــة لشــركة أركان العقاريــة بلــغ مــا يقــارب 358 مليــون دوالر أمريكــي وفقــا للبيانــات 

الماليــة المدققــة بتاريــخ 2021/12/31.

ونــود أن نعلــن للمســاهمين والجمهــور تعليــق التــداول علــى ســهم )بالتــل( لمــدة يومــي عمــل 
ــى  ــداول عل ــام الت ــد الموافــق 2022/7/3 أول أي ــوم األح ــون ي ــى أن يك ــخ 29-2022/6/30، عل بتواري

ــل.  ــى ســهم شــركة بالت ــداول عل ــة وعــودة الت ســهم شــركة أركان العقاري

هــذا وســيتم إصــدار النشــرة التعريفيــة لشــركة أركان العقاريــة بتاريــخ 2022/5/29، أي قبــل شــهر مــن 
تاريــخ االســتحقاق.

بإمكان الســادة المســاهمين الكرام أيضًا تعبئة »نموذج تحويل األرباح النقدية« وإرســاله إلى شــركة 
االتصــاالت الفلســطينية مــن أجــل اســتام األربــاح النقديــة الخاصــة بهــم بشــكل ســنوي تلقائيــًا عبــر 
الحســابات البنكيــة للمســاهمين، مــع العلــم أنه يمكــن الحصول على النموذج من خــال زيارة الموقع 
البريــد اإللكترونــي أو   www.paltelgroup.ps الفلســطينية  اإللكترونــي لمجموعــة االتصــاالت 

.ir@paltelgroup.ps

 لاستفسارات يمكنكم االتصال على دائرة عاقات المستثمرين:
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