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 :شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  

في الشركة أسهم  وتم إدراج، 2010عام  (WATANIYA)ِ موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالتشركة  تتأسس 

 . دوالر أمريكيمليون  293المدفوع الشركة مال فيما يبلغ رأس  09/01/2011 بتاريخ بورصة فلسطين

 

 :ي للشركةاألداء المال

أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد  03/30/8302في  كما لالتصاالتشركة موبايل الوطنية الفلسطينية  تشير بيانات

( دوالر أمريكي للفترة 040714,01مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار ) أمريكي، ( دوالر0401740,1بلغت )

دوالر  8,1402042,0أما مجموع الموجودات فقد بلغت  .%19.84 بنسبة في الخسائر نفسها من العام الماضي، بارتفاع

وبلغ مجموع  %1.80بارتفاع بلغت نسبته  8307دوالر أمريكي في نهاية العام  87,408240,1أمريكي بعد أن كانت 

بلغت  بانخفاض 8307أمريكي نهاية العام  دوالر ,,803403242يكي بعد أن كان أمر دوالر 47,14712,,0المطلوبات 

دوالر أمريكي  0,410,41,0والر أمريكي بعد أن كان د 140,04001,أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 4.91%.نسبته 

 %.01.77بارتفاع بلغت نسبته   8307في نهاية العام 

  :)WATANIYA)سهم الشركة أداء 

حيث بلغ  ،دوالر أمريكي 3.21على  8302 األول النصفنهاية في  شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالتم أغلق سه

 . دوالر أمريكي 3383134319,4بقيمة  سهم 3394138,4عليهحجم التداول 
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 التغير % 31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية

 %13.57 81243334333 8,043334333 راس المال المدفوع 

 %5.21 87,408240,1 8,1402042,0 مجموع الموجوادات 

 %4.91- ,,803403242 47,14712,,0 مجموع المطلوبات 

 %35.78 0,410,41,0 140,04001, حقوق المساهمين 

 %1.02- (83243,34131)  )80348024201( االرباح )الخسائر( المدورة

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

 %20.64 41,461,181 50,019,027  اإليرادات مجموع

االتصاالت خدمات تكاليف  -20,552,691 -17,082,897 -20.31% 

 %20.87- 24,378,284 29,466,336  الربح مجمل

 %19.84- 1,374,965- 1,647,694-  الدخل صافي

السهم على العائد    EPS -0.006 -0.005 -5.52% 

الموجودات على العائد  ROA -0.56% -0.62% 9.56% 

المساهمين حقوق على العائد  

ROE 

-1.75% -2.06% 15.21% 

الموجودات الى المطلوبات  67.91% 75.14% -9.61% 

الربح هامش  -3.29% -3.32% 0.67% 

(USD)  

 سعر االغالق * 0.84

254.910M القيمة السوقية 

1.17 
0.85 

   16.05% 
N/A 

0.322 
2.61 
N/A 

 اسبوع 25اعلى سعر/

 اسبوع 25ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية

 30/06/8102السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 (WATANIYA)ِ موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالتشركة 

 8102األول لعام  للنصف ملخص البيانات المالية

 

 أداء السهم: 

 أداء السهم: 

 أداء السهم: 
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31/15/5018كبار المساهمين كما في   
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 أرباح الشركة:توزيعات 

 

 أخبار الشركة:

 ما يلي:  80/30/8302قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  -

o  دوالر امريكي من خالل طرح  8,043334333دوالر امريكي الى  81243334333زيادة راس مال الشركة من

مال الشركة، سهم لالكتتاب الثانوية العام لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في راس  0143334333

 وكما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية، وبقيمة اسمية دوالر واحد. 

o  تفويض مجلس اإلدارة بالتصرف باألسهم غير المكتتب بها بعد االنتهاء االكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة

الجهات الرقابية األخرى وبما يتوافق وباأللية التي يراها مناسبة، وذلك بعد اخذ الموافقة هيئة سوق راس المال و

 مع قانون األوراق المالية وتعليمات اإلصدار الصادرة عن الهيئة وقانون الشركات والتشريعات السارية.

تمويل القرض  إلعادةالبنوك المحلية  أحد، وقعت الشركة اتفاقية قرض جديدة مع 8302خالل الربع الثاني من عام  -

دوالر  740004071ميعي الحالي وبالتالي تم إطفاء تكاليف المعامالت المتعقلة بالقرض التجميعي المتراكم البالغة التج

 خ التوقيع على القرض(. )وهو تاري8302حزيران  82امريكي اعتبارا من 

دوالر امريكي في  41714007,، قررت الشركة عكس مخصص الفائدة المتراكمة بمبلغ 8302خالل الربع الثاني من عام   -

 هذا المبلغ القيمة العادلة الفعلية للمطلوبات التي ستدفع من قبل الوطنية موبايل.  لال يمثبيان الدخل المرحلي المختصر حيث 

 %80 بنسبة اإليرادات في وزيادة %12 بنسبة ركينالمشت قاعدة في نمو -

 من أكثر إلى لتصل السابق، العام من الفترة بذات مقارنة %12 بنسبة نمًوا موبايل الوطنية مشتركي قاعدة شهدت وقد

 ادةبزي تفخر موبايل الوطنية إن: "قائالً  مرعي. د عقب الصعيد هذا وعلى. مشترك ألف وأربعين وخمسة ومائتين مليون

 ربالد ذات على نبقى أن ونعدهم عليها، مشتركينا نشكر كبيرة ثقة نعتبره الذي األمر العام، هذا خالل مشتركيها قاعدة

 أسباب همأ من المشتركين عدد في النمو هذا ويعد". تنافسية وبأعلى حاجاتهم تلبي التي والعروض الحمالت أفضل بتقديم

 السوقية المكانة يعزز أنه إذ السابق، العام من الثاني الربع مع مقارنة %80 ىال وصلت التي الشركة إيرادات في الزيادة

 الضفة في الثالث الجيل وإطالق الغزي السوق دخول في الشركة حققتها التي للنجاحات فعلية ترجمة وهو موبايل للوطنية

 .الغربية

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح المال المدفوعرأس  السنة

2011 258,000,000 (26,179,253) 15/00/2012 *** *** 

2012 258,000,000  (23,826,190) 14/03/2013 *** *** 

2013 258,000,000 (21,324,882) 10/04/2014 *** *** 

2014 258,000,000 (16,525,607) 22/04/2015 *** *** 

2015 258,000,000 (5,137,335) 25/04/2016 *** *** 

1,16 258,000,000 (1,537,941) 19/04/2017 *** *** 

1,17 258,000,000 (6,645,620) 22/04/2018 *** *** 


