
 

 

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   موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

 (أمريكي دوالر) 1025 ربع الثالث للالبيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7002كانون الثاني  72تأسست شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت بتاريخ --

بتغير  7000تشرين االول  72كشركة مساهمة خصوصية محدودة وقامت الشركة بتاريخ 

 2مساهمة عامة. تأسست الشركة برأسمال مصرح به وقدره  وضعها القانوني الى شركة

 020زيادة رأسمال الشركة المدفوع الى  7002تم خالل  .مليون سهم بقيمة اسمية دوالر واحد

مليون سهم بقيمة اسمية دوالر للسهم الواحد. قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير 

الشركة المصرح  رأسمالالموافقة على زيادة  7000تشرين االول  72العادي المنعقد بتاريخ 

سهم بقيمة اسمية دوالر واحد للسهم. حيث قامت الشركة الوطنية الدولية مليون  722به ليصبح 

ة لمليون سهم من خالل رسم 4..3لالتصاالت وصندوق االستثمار الفلسطيني باالكتتاب في 

مليون  42.2المتبقية  األسهمم طرح جزء من قروض المساهمين والفوائد المستحقة عليها وت

تشرين الثاني  2دوالر امريكي حيث تم االكتتاب العام في الفترة ما بين  0.40سهم بسعر 

 .00/7000/.0و تم ادراج الشركة في البورصة بتاريخ  .7000 األولكانون  7و  7000

 

ت وتكنولوجيا بتوقيع اتفاقية مع وزارة االتصاال 7002اذار  03قامت الشركة بتاريخ --

المعلومات منحت من خاللها الشركة رخصة تشغيل خدمات الجيل الثاني والثالث في الضفة 

وحصلت سنة تبدأ عندما تقوم الوزارة بتوفير الترددات الالزمة.  02الغربية وقطاع غزة لمدة 

ي على الترددات وباشرت نشاطاتها التشغيلية في اول تشرين ثان .700ايلول  00 الشركة في

 غزة. لم يتم بدء العمل في قطاع   ..700

 

  اتفاقية قرض جديد مع مؤسسة التمويل الدوليةبتوقيع  7007قامت الشركة في حزيران --

(IFC)مليون  072بقيمة إجمالية بلغت  ، وبمشاركة مجموعة من البنوك المحلية واإلقليمية

إلعادة تمويل القرض الحالي  امريكي مليون دوالر 22 بتخصيص، حيث تقوم الشركة دوالر

مليون دوالر امريكي لتمويل متطلبات دخول  30، توسعة الشبكة الحالية في الضفة الغربيةو

 مليون دوالر امريكي للمساهمة في تمويل بناء شبكة الجيل الثالث. 00قطاع غزة و 

 

ألف مشترك، كما ووصلت  872وصل عدد مشتركي الوطنية موبايل إلى أكثر من --

مليون دوالر أمريكي، وبالتالي بلغ الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد  7..0يرادات إلى اإل

مليون دوالر أمريكي في نهاية الربع األول لعام  1.8والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات

7002. 

 

 توزيعات االرباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع 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 *** *** 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 02/21/1022 00/09/1025 العموميةملخص الميزانية 

  57,902,305  47,877,359 الموجودات المتداولة

  210,277,967  204,584,717 الموجودات غير المتداولة

  268,180,272  252,462,076 إجمالي الموجودات

  71,852,494  74,465,189 المطلوبات المتداولة

  121,487,386  111,491,645 المطلوبات غير المتداولة

  193,339,880  185,956,834 إجمالي المطلوبات

  258,000,000  258,000,000 رأس المال المدفوع

 (194,769,608) (203,104,758) االرباح )الخسائر( المدورة

  74,840,392  66,505,242 حقوق المساهمين 

 00/09/1022 00/09/1025 ملخص قائمة الدخل

  64,937,983  63,552,420 التشغيليةااليرادات 

 (36,058,425) (32,690,652) تكلفة االيرادات

  28,879,558  30,861,768 الربح االجمالي

 (10,669,334) (8,335,150) خسارة الفترة

 00/09/1022 00/09/1025 ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

  12,604,519  9,073,073 التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (14,025,923) (6,842,273) االستثمارية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (5,219,708) (11,548,956) التمويلية

 (6,641,112) (9,318,156) التغير في النقد و ما في حكمه

 1022خالل  1025 الربع الثالث خالل  التداولملخص 

 219,300,000 167,700,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 8,826,638 2,984,393 عدد األسهم المتداولة

 7,885,091 1,954,401 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.04 0.84 اعلى سعر تداول 

 0.64 0.60 ادنى سعر تداول

 0.85 0.65 سعر اإلغالق 

 02/21/1022 00/09/1025 نسب مالية

 B.V 0.26 0.29القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 2.52 2.93القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 - - P/Eمكرر الربحية 

 %72.09 %73.66 المطلوبات الى الموجودات

 %258.34 %279.61 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  00/09/1025 00/09/1022 

 ROA -3.30% -3.88%العائد على الموجودات 

 ROE -12.53% -13.22%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 48.56% 44.47%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM -13.12% -16.43%نسبة هامش صافي الربح 

 EPS (0.032) (0.041)العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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5102 الربع الثالث حركة السهم خالل   
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