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 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  

كشركة مساهمة خصوصية محدودة.  2007عام  (OOREDOO) الوطنية الفلسطينية لالتصاالتموبايل شركة  تتأسس 

دوالر مليون  293المدفوع الشركة فيما يبلغ رأس مال  09/01/2011 بتاريخ في بورصة فلسطينالشركة أسهم  وتم إدراج

 . أمريكي

 :ي للشركةالمالاألداء 

إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد  2019\03\31تشير بيانات موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت كما في  

( دوالر أمريكي للفترة 3,836,903مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار ) أمريكي،( دوالر 1,026,370بلغت )

دوالر أمريكي  245,650,837أّما مجموع الموجودات فقد بلغ  %.73.25سارة بنسبة لتنخفض الخ 2018نفسها من العام 

وبلغ مجموع المطلوبات  %.2.35بلغت نسبته  بانخفاض 2018دوالر أمريكي في نهاية العام  251,561,403بعد أن كان 

بلغت نسبته  نخفاضبا 2018دوالر أمريكي نهاية العام  155,422,100دوالر أمريكي بعد أن كان  151,756,420

دوالر أمريكي في  96,139,303دوالر أمريكي بعد أن كان  93,894,417أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ  %.2.36

 %.2.34بلغت نسبته  بانخفاض 2018نهاية العام 

 )OOREDOO)سهم الشركة أداء 

حيث بلغ حجم  ،دوالر أمريكي 0.88على  2019خالل الربع األول  شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالتأغلق سهم 

 . دوالر أمريكي 3,498,964بقيمة  سهم 4,348,885 عليهالتداول 
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 التغير %  31/12/2018 31/03/2019 مؤشرات المالية

 %0.00 293,000,000 293,000,000 راس المال المدفوع

 %2.35- 251,561,403 245,650,837 الموجوداتمجموع 

 %2.36- 155,422,100 151,756,420 مجموع المطلوبات

 %2.34- 96,139,303 93,894,417 حقوق المساهمين

 %1.08 208,470,697- 210,715,583- االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  13/03/2018 31/03/2019 قائمة الدخل

 %2.12- 23,690,991 23,188,497 اإليرادات مجموع

 %5.91 10,487,831- 11,107,809- االتصاالت خدمات تكاليف

 %8.50- 13,203,160 12,080,688 الربح مجمل

 %29.42- 257,834 181,981 فوائد إيرادات

 %36.81- 9,554,440- 6,037,722- وعامة إدارية مصاريف

 %73.25 3,836,903- 1,026,370- الدخل صافي

 EPS -0.004 -0.015 73.33%   السهم على العائد

 ROA -0.42% -1.39% 69.85% الموجودات على العائد

 ROE -1.09% -5.88% 81.42% المساهمين حقوق على العائد

 %0.01- %61.78 %61.78 الموجودات الى المطلوبات

 %72.67 %16.20- %4.43- الربح هامشنسبة صافي 

(USD)  

 سعر االغالق * 0.88

M840.257 القيمة السوقية 

0.88 
0.77 

   16.05% 
N/A 

0.32  
2.75 
N/A 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية

 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم

 (OOREDOO) موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالتشركة 

 2019خالل الربع األول لعام  الماليةملخص البيانات 

 

 أداء السهم 

 31/12/2018كما في كبار المساهمين 
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 أرباح الشركة:توزيعات 

 

 

 

 توزيعات ارباح

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

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 *** *** 

2016 258,000,000 (1,537,941) 19/04/2017 *** *** 

2017 258,000,000 (6,645,620) 22/04/2018 *** *** 

2018 293,000,000 100,474 14/03/2019 *** *** 


