
 

 

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

 ع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنوا
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 WATANIYA   مىببيل الىطنية الفلسطينية لالتصبالت

 (أيرٌكً دٔالر) 2015 االولللربع البيبنبت المبلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركت  2002كبٌَٕ انثبًَ  22حأسسج شركت يٕببٌم انٕطٍُت انفهسطٍٍُت نالحصبالث بخبرٌخ --

بخغٍر ٔضعٓب انمبًََٕ  2010حشرٌٍ االٔل  25يسبًْت خصٕصٍت يذذٔدة ٔلبيج انشركت بخبرٌخ 

يهٌٍٕ سٓى بمًٍت اسًٍت  5 انى شركت يسبًْت عبيت. حأسسج انشركت برأسًبل يصرح بّ ٔلذرِ

يهٌٍٕ سٓى بمًٍت اسًٍت  120زٌبدة رأسًبل انشركت انًذفٕع انى  2002حى خالل  .دٔالر ٔادذ

 25دٔالر نهسٓى انٕادذ. لررث انٍٓئت انعبيت نهشركت فً اجخًبعٓب غٍر انعبدي انًُعمذ بخبرٌخ 

سٓى بمًٍت يهٌٍٕ  252ٍصبخ انشركت انًصرح بّ ن رأسًبلانًٕافمت عهى زٌبدة  2010حشرٌٍ االٔل 

اسًٍت دٔالر ٔادذ نهسٓى. دٍث لبيج انشركت انٕطٍُت انذٔنٍت نالحصبالث ٔصُذٔق االسخثًبر 

ت جسء يٍ لرٔض انًسبًٍٍْ ٔانفٕائذ هيهٌٍٕ سٓى يٍ خالل رسً 3..4انفهسطًٍُ ببالكخخبة فً 

ٔالر ايرٌكً دٍث حى د 1.30يهٌٍٕ سٓى بسعر  32.2انًخبمٍت  األسٓىانًسخذمت عهٍٓب ٔحى طرح 

ٔ حى ادراج انشركت  .2011 األٔلكبٌَٕ  2ٔ  2010حشرٌٍ انثبًَ  2االكخخبة انعبو فً انفخرة يب بٍٍ 

 .01/2011/.0فً انبٕرصت بخبرٌخ 

 

بخٕلٍع احفبلٍت يع ٔزارة االحصبالث ٔحكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث  2002ارار  14لبيج انشركت بخبرٌخ --

ت حشغٍم خذيبث انجٍم انثبًَ ٔانثبنث فً انضفت انغربٍت ٔلطبع يُذج يٍ خالنٓب انشركت رخص

اٌهٕل  10 ٔدصهج انشركت فًسُت حبذأ عُذيب حمٕو انٕزارة بخٕفٍر انخردداث انالزيت.  15غسة نًذة 

نى ٌخى بذء انعًم فً   ..200عهى انخردداث ٔببشرث َشبطبحٓب انخشغٍهٍت فً أل حشرٌٍ ثبًَ  .200

 غسة. لطبع 

 

، (IFC)  احفبلٍت لرض جذٌذ يع يؤسست انخًٌٕم انذٔنٍتبخٕلٍع  2012لبيج انشركت فً دسٌراٌ --

، دٍث حمٕو يهٌٍٕ دٔالر 125بمًٍت إجًبنٍت بهغج  ٔبًشبركت يجًٕعت يٍ انبُٕن انًذهٍت ٔاإللهًٍٍت

ت حٕسعت انشبكت انذبنٍإلعبدة حًٌٕم انمرض انذبنً ٔ ايرٌكً يهٌٍٕ دٔالر 25 بخخصٍصانشركت 

يهٌٍٕ دٔالر  10يهٌٍٕ دٔالر ايرٌكً نخًٌٕم يخطهببث دخٕل لطبع غسة ٔ  40، فً انضفت انغربٍت

 ايرٌكً نهًسبًْت فً حًٌٕم بُبء شبكت انجٍم انثبنث.

 

 

 

 

 ملخص القىائم المبلية

 31/12/2013 31/3/2015 ملخص الميسانية العمىمية

  57,902,305  49,062,417 انًٕجٕداث انًخذأنت

  210,277,967  208,788,774 انًٕجٕداث غٍر انًخذأنت

  268,180,272  257,751,191 إجًبنً انًٕجٕداث

  71,852,949  68,260,797 انًطهٕببث انًخذأنت

  121,487,386  118,777,145 انًطهٕببث غٍر انًخذأنت

  193,339,880  187,037,942 إجًبنً انًطهٕببث

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

 (194,769,608) (198,896,751) االرببح )انخسبئر( انًذٔرة

  74,840,392  70,713,249 دمٕق انًسبًٍٍْ 

 31/3/2014 31/3/2015 ملخص قبئمة الدخل

  21,292,134  19,187,329 االٌراداث انخشغٍهٍت

 (12,317,486) (11,017,832) حكهفت االٌراداث

  8,974,648  8,169,497 انربخ االجًبنً

 (4,370,179) (4,127,143) خسبرة انفخرة

 31/3/2014 31/3/2015 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

  3,514,951 (2,077,170) صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًسخخذو فً( االَشطت انخشغٍهٍت

 (3,100,966) (1,362,410) صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًسخخذو فً( االَشطت االسخثًبرٌت

 (1,152,156) (3,617,690) صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًسخخذو فً( االَشطت انخًٌٕهٍت

 (738,171) (7,057,270) انخغٍر فً انُمذ ٔ يب فً دكًّ

 31/12/2014 31/3/2015 ملخص التداول

 219,300,000 162,540,000 انمًٍت انسٕلٍت نهشركت )دٔالر(

 8,826,638 998,843 عذد األسٓى انًخذأنت

 7,885,092 642,914 لًٍت األسٓى انًخذأنت )دٔالر(

 1.04 0.84 اعهى سعر حذأل 

 0.64 0.60 ادَى سعر حذأل

 0.85 0.63 سعر اإلغالق 

 31/12/2014 31/3/2015 نسب مبلية

 B.V 0.27 0.29انمًٍت انذفخرٌت نهسٓى 

 P/B.V 2.30 2.93انمًٍت انسٕلٍت انى انمًٍت انذفخرٌت  

 - - P/Eيكرر انربذٍت 

 %72.09 %72.57 انًطهٕببث انى انًٕجٕداث

 %258.34 %264.50 انًطهٕببث انى دمٕق انًسبًٍٍْ

  31/3/2015 31/3/2014 

 ROA -1.60% -1.58%انعبئذ عهى انًٕجٕداث 

 ROE -5.84% -5.02%انعبئذ عهى دمٕق انًسبًٍٍْ 

 GPM 42.58% 42.15%َسبت ْبيش انربخ االجًبنً 

 NPM -21.51% -20.52%َسبت ْبيش صبفً انربخ 

 EPS (0.016) (0.017)انعبئذ عهى انسٓى )دٔالر/سٓى(  

 تىزيعبت االرببح

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقديه اجتمبع الهيئة العبمه 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 *** *** 

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

ل 
الٔ

ربع ا
ث انًبنٍت نه

انبٍبَب
2
0
1
5

 

2015حركة السهم خالل الربع االول   

الىطنية الفلسطينية لالتصبالت مىببيلنبذة عن   


