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بيانات السهم:
)(USD

سعر االغالق *

1.00

القيمة السوقية

258M

اعلى سعر 58/اسبوع
ادنى سعر 58/اسبوع
اسهم الحرة %
مكرر الربحية ()P/E
القيمة الدفترية ()B.V
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية
توزيعات النقدية /القيمة السوقية

1.17
0.95
17.47%
0.25
3.96
N/A

*السعر كما في تاريخ 8102/03/31

مؤشرات المالية

31/03/2018

راس المال المدفوع

258,000,000

258,000,000

0.00%

مجموع الموجوادات

276,859,182

279,628,395

-0.99%

مجموع المطلوبات

211,657,256

210,108,899

0.74%

65,201,926

69,519,496

-6.21%

االرباح (الخسائر) المدورة

-212,408,074

-208,090,504

-2.07%

قائمة الدخل

31/03/2018

31/03/2017

التغير %

مجموع اإليرادات

23,690,991

20,201,944

17.27%

تكاليف خدمات االتصاالت

-10,487,831

-9,035,692

-16.07%

صافي الخسارة

-3,836,903

-1,127,472

-240.31%

60.00%

العائد على السهم EPS

-0.015

-0.004

-240.31%

50.00%

العائد على الموجودات
ROA
العائد على حقوق المساهمين
ROE

-1.39%

-0.40%

-243.71%

1.1
1

األرباح
جدول توزيع
0.9
0.8
1/2/2018

كبار المساهمين :

40.00%

حقوق المساهمين

-5.88%

-1.62%

-262.85%

10.00%

المطلوبات الى الموجودات

76.45%

75.14%

1.74%

0.00%

هامش الربح

-16.20%

-5.58%

-190.19%

-

-

-

30.00%
20.00%

شركة صندوق
االستثمار الفلسطيني

ملخص أداء السهم:
أغلق سهم شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت نهاية الربع األول  8102على  0011دوالر امريكي ،حيث بلغ حجم
التداول عليه  3,160,158سهم بقيمة  3,852,881دوالر امريكي .تشكل األسهم الحرة نسبة  % 01001من مجموع
األسهم المكتتبة.
31/12/2017

1.2

الشركة الوطنية
الدولية

ملخص األداء المالي:
تشير بيانات شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت كما في  1012\01\11إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغت
 -3,836,903دوالر امريكي ،مقارنة مع صافي خسارة بمقدار  -1,127,472دوالر امريكي للفترة نفسها من العام 1012
بانخفاض بلغت نسبته  .-240.31%أما مجموع الموجودات فقد بلغت  121,259,121دوالر امريكي بعد أن كانت
 129,112,195دوالر امريكي في نهاية العام  1012بانخفاض بلغت نسبته  -0.99%وبلغ مجموع المطلوبات
 111,152,151دوالر امريكي بعد أن كانت  110,102,299دوالر امريكي نهاية العام  1012بارتفاع بلغت نسبته
 .0.74%أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ  15,101,911دوالر أمريكي بعد أن كانت  19,519,,91دوالر امريكي في
نهاية العام  1012بانخفاض بلغت نسبته .%1.11

التغير %

أداء السهم:

2/2/2018 3/2/2018

نبذة عن شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت:
تأسست شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت ( )WATANIYAعام  ،2010وتم إدراج أسهم المجموعة في
بورصة فلسطين بتاريخ  .1011/01/09فيما يبلغ رأس مال المجموعة المدفوع  152,000,000دوالر أمريكي.

مكرر الربحية ()P/E

**كما في تاريخ **31/12/2017
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جدول توزيع األرباح
توزيعات االرباح
اجتماع الهيئة العامه

توزيعات
نقديه

توزيعات
االسهم

السنة

رأس المال
المدفوع

صافي الربح

258,000,000 2011

)(26,179,253

15/03/2012

***

***

258,000,000 2012

)(23,826,190

14/03/2013

***

***

258,000,000 2013

)(21,324,882

10/04/2014

***

***

258,000,000 2014

)(16,525,607

22/04/2015

***

***

258,000,000 2015

)(5,137,335

25/04/2016

***

***

258,000,000 2016

)(1,537,941

19/04/2017

***

***

258,000,000 8102

)(646054681

22/04/2018

***

***

أخبار شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
-

-

قامت شركة الوطنية موبايل مشغل االتصاالت المتنقلة األحدث في فلسطين ،وإحدى شركات مجموعة
 ،Ooredooاحتفاال مهيبا بمناسبة إطالق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية ،وذلك بحضور مستشار
السيد الرئيس ،رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ممثل دولة
رئيس الوزراء ،ورئيس مجلس إدارة الوطنية موبايل والرئيس التنفيذي ومجموعة كبيرة من الشخصيات
الوطنية واالقتصادية وفريق ادارة الشركة .كانت الوطنية موبايل قد اطلقت خدمات الجيل الثالث تجاريا بعد
تدشين أسرع شبكة جيل ثالث في الضفة الغربية ،بجودة عالية جدا ستحدث فرقا كبيرا في عالم االنترنت
الخلوي.
أعلنت شركة الوطنية موبايل ُمشغل االتصاالت المتنقلة األحدث في فلسطين وإحدى شركات مجموعة
( ،)Ooredooعن نتائج أدائها وبياناتها المالية األولية لعام  1012وذلك حسب المهلة القانونية لإلفصاح.
وتعقيبا على النتائح المالية للشركة ،قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل " :لقد كان العام  1012عام
االنجازات والنجاحات بال نظير ،حيث تكلل بتحقيق أحد أهم أهداف الشركة وأبرزها وهو إطالق أعمال
الوطنية موبايل رسميا في قطاع غزة وذلك في تشرين األول  ،1012وتحرير سوق االتصاالت في غزة
بعد  12عاما من االحتكار ،وما لهذه اإلنطالقة من أهمية على صعيد نمو االيرادات والمشتركين على المدى
القصير ،والوصول الى الربحية المستدامة بعد ذلك".
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