
 

 

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

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
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Trade Volume Close price

 WATANIYA   مىببيل الىطنية الفلسطينية لالتصبالت

 (أيرٌكً دٔالر) 4102للربع الثبلث البيبنبت المبلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركت  2007كبٌَٕ انثبًَ  27حأضطج شركت يٕببٌم انٕغٍُت انفهططٍٍُت نالحصبالث بخبرٌخ --

بخغٍر ٔظعٓب  2010حشرٌٍ االٔل  25يطبًْت خصٕصٍت يذذٔدة ٔلبيج انشركت بخبرٌخ 

يهٌٍٕ ضٓى  5برأضًبل يصرح بّ ٔلذرِ انمبًََٕ انى شركت يطبًْت عبيت. حأضطج انشركت 

يهٌٍٕ ضٓى  170زٌبدة رأضًبل انشركت انًذفٕع انى  2008حى خالل  .بمًٍت اضًٍت دٔالر ٔادذ

بمًٍت اضًٍت دٔالر نهطٓى انٕادذ. لررث انٍٓئت انعبيت نهشركت فً اجخًبعٓب غٍر انعبدي انًُعمذ 

 258انشركت انًصرح بّ نٍصبخ  بلرأضًانًٕافمت عهى زٌبدة  2010حشرٌٍ االٔل  25بخبرٌخ 

ضٓى بمًٍت اضًٍت دٔالر ٔادذ نهطٓى. دٍث لبيج انشركت انٕغٍُت انذٔنٍت نالحصبالث يهٌٍٕ 

ت جسء يٍ هيهٌٍٕ ضٓى يٍ خالل رضً 49.3ٔصُذٔق االضخثًبر انفهططًٍُ ببالكخخبة فً 

يهٌٍٕ ضٓى بطعر  38.7انًخبمٍت  األضٓىلرٔض انًطبًٍٍْ ٔانفٕائذ انًطخذمت عهٍٓب ٔحى غرح 

كبٌَٕ  2ٔ  2010حشرٌٍ انثبًَ  7دٔالر ايرٌكً دٍث حى االكخخبة انعبو فً انفخرة يب بٍٍ  1.30

 .09/01/2011ٔ حى ادراج انشركت فً انبٕرصت بخبرٌخ  .2011 األٔل

 

بخٕلٍع احفبلٍت يع ٔزارة االحصبالث ٔحكُٕنٕجٍب  2007ارار  14لبيج انشركت بخبرٌخ --

يٍ خالنٓب انشركت رخصت حشغٍم خذيبث انجٍم انثبًَ ٔانثبنث فً انعفت  انًعهٕيبث يُذج

ٔدصهج ضُت حبذأ عُذيب حمٕو انٕزارة بخٕفٍر انخردداث انالزيت.  15انغربٍت ٔلطبع غسة نًذة 

عهى انخردداث ٔببشرث َشبغبحٓب انخشغٍهٍت فً أل حشرٌٍ ثبًَ  2009اٌهٕل  10 انشركت فً

 غسة. ً لطبع نى ٌخى بذء انعًم ف  .2009

 

  احفبلٍت لرض جذٌذ يع يؤضطت انخًٌٕم انذٔنٍتبخٕلٍع  2012لبيج انشركت فً دسٌراٌ --

(IFC)يهٌٍٕ  125بمًٍت إجًبنٍت بهغج  ، ٔبًشبركت يجًٕعت يٍ انبُٕن انًذهٍت ٔاإللهًٍٍت

إلعبدة حًٌٕم انمرض انذبنً  ايرٌكً يهٌٍٕ دٔالر 75 بخخصٍص، دٍث حمٕو انشركت دٔالر

يهٌٍٕ دٔالر ايرٌكً نخًٌٕم يخطهببث دخٕل  40، حٕضعت انشبكت انذبنٍت فً انعفت انغربٍتٔ

 يهٌٍٕ دٔالر ايرٌكً نهًطبًْت فً حًٌٕم بُبء شبكت انجٍم انثبنث. 10لطبع غسة ٔ 

 

 يمبرَت بـ 2014 انربع انثبنثانف يشخرن فً َٓبٌت  643بهغ عذد يشخركً انٕغٍُت يٕببٌم --

اد انشٓري ، كًب اَخفط يخٕضػ االٌرَفص انفخرة يٍ انعبو انطببكَٓبٌت  انف يشخرن فً 638

دٔالر  9.7يمبرَت بـ  2014 فً َٓبٌت انربع انثبنثدٔالر ايرٌكً  8.9نكم يشخرن نٍصم انى 

 ايرٌكً خالل َفص انفخرة يٍ انعبو انطببك.

 

 ملخص القىائم المبلية

 00/04/4100 01/9/4102 ملخص الميسانية العمىمية

  57,482,450  48,396,699 انًٕجٕداث انًخذأنت

  222,279,582  226,342,065 انًٕجٕداث غٍر انًخذأنت

  279,762,032  274,738,764 إجًبنً انًٕجٕداث

  58,571,472  69,589,510 انًطهٕببث انًخذأنت

  129,824,561  124,452,589 انًطهٕببث غٍر انًخذأنت

  188,396,033  194,042,099 إجًبنً انًطهٕببث

  258,000,000  258,000,000 رأش انًبل انًذفٕع

 (178,244,001) (188,913,335) االرببح )انخطبئر( انًذٔرة

  91,363,999  80,696,665 دمٕق انًطبًٍٍْ 

 01/9/4100 01/9/4102 ملخص قبئمة الدخل

  66,357,510  64,937,983 االٌراداث انخشغٍهٍت

 (36,729,676) (36,058,425) حكهفت االٌراداث

  29,627,834  28,879,558 انربخ االجًبنً

 (17,480,220) (10,669,334) خطبرة انفخرة

 01/9/4100 01/9/4102 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًطخخذو فً( االَشطت 

  10,924,802  12,661,428 انخشغٍهٍت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًطخخذو فً( االَشطت 

 (8,555,482) (13,747,466) االضخثًبرٌت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًطخخذو فً( االَشطت 

 (3,890,884) (5,555,074) انخًٌٕهٍت

 (1,521,564) (6,641,112) انخغٍر فً انُمذ ٔ يب فً دكًّ

 00/04/4100 01/9/4102 ملخص التداول

 263,160,000 206,400,000 انمًٍت انطٕلٍت نهشركت )دٔالر(

 4,474,887 5,847,312 عذد األضٓى انًخذأنت

 4,736,325 5,662,493 لًٍت األضٓى انًخذأنت )دٔالر(

 1.23 1.04 اعهى ضعر حذأل 

 1.00 0.77 ادَى ضعر حذأل

 1.02 0.80 ضعر اإلغالق 

 00/04/4100 01/9/4102 نسب مبلية

 B.V 0.31 0.35انمًٍت انذفخرٌت نهطٓى 

 P/B.V 2.56 2.88انمًٍت انطٕلٍت انى انمًٍت انذفخرٌت  

 - - P/Eيكرر انربذٍت 

 %67.34 %70.63 انًطهٕببث انى انًٕجٕداث

 %206.20 %240.46 انًطهٕببث انى دمٕق انًطبًٍٍْ

  01/19/4102 01/19/4100 

 ROA -3.88% -6.31%انعبئذ عهى انًٕجٕداث 

 ROE -13.22% -18.36%انعبئذ عهى دمٕق انًطبًٍٍْ 

 GPM 44.47% 44.65%َطبت ْبيش انربخ االجًبنً 

 NPM -16.43% -26.34%َطبت ْبيش صبفً انربخ 

 EPS (0.041) (0.068)انعبئذ عهى انطٓى )دٔالر/ضٓى(  

 تىزيعبت االرببح

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقديه العبمهاجتمبع الهيئة  صبفي الربح رأش المبل المدفىع السنة

2007 5,000,000 (6,552,473) *** *** *** 

2008 170,000,000 (10,731,150) *** *** *** 

2009 170,000,000 (29,330,165) *** *** *** 

2010 258,000,000 (56,249,535) 31/01/2011 *** *** 

2011 258,000,000 (26,179,253) 15/03/2012 *** *** 

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

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