موبايال الوطنية الفلسطينية لالتصاالت )(WATANIYA
البيانات المالية للنصف األول ( 2016دوالر أمريكي )

حركة السهم خالل النصف االول 2016

ملخص القوائم المالية
ملخص المركز المالي الموحد

2016/06/30

2015/12/31

السوجودا الستداولة
السوجودا غير الستداولة
إجسالي السوجودا
السطلوبا الستداولة
السطلوبا غير الستداولة
اجسالي السطلوبا
رأس السال السدفوع
اتارباح (الخسائر) السدورة

44,167,323

43,675,301

195,892,972

203,525,540

240,060,295

247,200,841

62,257,870

73,105,661

107,071,971

104,392,123

169,329,841

177,497,784

258,000,000

258,000,000

)(198,879,546

)(199,906,943

حقوق السسامسين

70,730,454

69,703,057

ملخص قائمة الدخل

2016/06/30

2015/06/30

اتايرادا التشغيلية
تكلفة اتايرادا
الربح اتاجسالي
خسارة الفترة

41,424,102

40,277,877

)(17,863,714

)(21,234,849

23,560,388

19,043,028

1,027,397

)(7,940,016

2016/06/30

2015/06/30

7,322,094

1,206,189

)(7,260,693

)(3,737,989

)(7,511,686

)(6,527,081

البيانا السالية للناف اتاول 2016

ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من (السستخدم في) اتانشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من (السستخدم في) اتانشطة اتاستثسارية
صافي التدفق النقدي من (السستخدم في) اتانشطة التسويلية
التغير في النقد و ما في حكسه
ملخص التداول

القيسة السوقية للشركة )$( Market Cap
عدد األسهم الستداولة
قيسة األسهم الستداولة (دوتار)
اعلى سار تداول
ادنى سار تداول
سار اإلغالق
نسب مالية

القيسة الدفترية للسهم B.V
القيسة السوقية الى القيسة الدفترية P/B.V
مكرر الربحية P/E
السطلوبا الى السوجودا
السطلوبا الى حقوق السسامسين
الاائد على السوجودا
الاائد على حقوق السسامسين
مامش اجسالي الربح الى اتايرادا
مامش صافي الربح الى اتايرادا
الاائد على السهم (دينار/سهم) EPS

)(7,450,285

)(9,058,881

خالل النصف االول
2016

خالل 2015

206,400,000

219,300,000

2,659,648

7,185,512

2,219,504

5,359,946

0.92

0.95

0.78

0.60

0.80

0.85

2016/06/30

2015/12/31

0.27

0.27

2.92

3.15

-

-

70.54%

71.80%

239.40%

254.65%

2016/06/30

2015/06/30

0.43%
1.45%
56.88%
2.48%
0.004

-3.13%
-11.87%
47.28%
-19.71%
)(0.031

200,000

0.95

180,000
160,000

0.9

140,000
120,000

0.85
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80,000

0.8

60,000
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20,000
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نبذة عن موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
تأسست شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتااتا السسامسة الاامةالسحدودة بتاريخ  24كانون الثاني  2007كشركة مسامسة خاوصية
محدودة ،حيث قامت الشركة بتاريخ  25تشرين األول  2010بتغير وضاها
القانوني من شركة مسامسة خاوصية إلى شركة مسامسة محدودة .
تأسست الشركة برأسسال مارح به و قدره  5,000,000سهم بقيسةاسسية دوتار للسهم الواحد ،تم خالل  2008زيادة رأسسال الشركة السدفوع
ليابح  17,000,000سهم بقيسة اسسية دوتار للسهم الواحد  .قرر الهيئة
الاامة للشركة في اجتساعها غير الاادي السناقد بتاريخ  25تشرين األول
 2010السوافقة على زيادة رأسسال الشركة السارح به ليابح
 258,000,000سهم بقيسة اسسية دوتار للسهم الواحد .
حرصت الوطنية موبايال خالل عام  2015على تقديم الاديد من الاروضالترويجية و تطوير باض البرامج و الخدما التي تناسب جسيع فئا و
شرائح السجتسع الفلسطيني من مشتركي برامج الدفع السسبق و مشتركي
برامج الفاتورة  .حيث أطلقت الشركة الاديد من حسال تتسم بجوائز عند
إعادة الشحن ،كسا قدمت الاديد من األرصدة و الدقائق و الحزم السجانية و
اإلضافية لسشتركي الدفع السسبق إضافة إلى إطالق برامج و عروض و
خاوما مسيزة لسشتركي الفاتورة .

توزيعات االرباح

السنة

رأس المال المدفوع

صافي الربح

اجتماع الهيئة العامه

توزيعات نقديه

توزيعات االسهم

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

***

***

2015

258,000,000

)(5,137,335

25/04/2016

***

***

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

