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 :شركةالنبذة عن   

 WATANIYAأسهم  إدراجوتم  ،2010عام  (WATANIYA)موبايل الوطنية الفلسطينية االتصاالت شركة تأسست  

 . دوالر أمريكي 258,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .90/90/1900 بتاريخ في بورصة فلسطين

 
 ملخص األداء المالي:

إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد  1902\01\10تشير بيانات موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت كما في 

( دوالر أمريكي للفترة 0451240,0( دوالر أمريكي4 مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار )646,54619بلغت )

دوالر أمريكي  212046164105 أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %111200لترتفع الخسارة بنسبة  1906سها من العام نف

2 وبلغ مجموع المطلوبات %15291بلغت نسبته  بارتفاع 1906دوالر أمريكي في نهاية العام  ,11146,6450بعد أن كان 

بلغت نسبته  بارتفاع 1906الر أمريكي نهاية العام دو 0554,604106دوالر أمريكي بعد أن كان  10940964600

15201% 2 

  :السهمملخص أداء 

                     عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.04على نهاية العام االتصاالت الفلسطينية شركة أغلق سهم 
 من مجموع األسهم المكتتبة2  %17.47ة 2 تشكل األسهم الحرة نسبدوالر امريكي 12,057,835سهم بقيمة 11,435,935
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  % التغير 2017 2016 2015  المالية مؤشرات

 %0.00 258,000,000 258,000,000 258,000,000  المدفوع المال راس

 %25.03 279,628,395 223,646,514 247,200,841  الموجودات مجموع

 %35.13 210,108,899 155,481,398 177,497,784  المطلوبات مجموع

 غير) المساهمين حقوق
(االقلية حقوق شامل  

69,703,057 68,165,116 69,519,496 1.99% 

المدورة( الخسائر) االرباح  -199,906,943 -201,444,884 -208,090,504 3.30% 

 %1.81 85,642,733 84,118,637 83,197,778  اإليرادات مجموع

اإليرادات صافي  44,603,094 47,242,628 49,673,135 5.14% 

 %332.11- 6,645,620- 1,537,941- 5,137,335-  الدخل صافي

 EPS -0.02 -0.06 -0.026 56.67%   السهم على العائد

 الموجودات على العائد
ROA 

-2.08% -0.69% -2.38% -244.43% 

 المساهمين حقوق على العائد
ROE 

-7.37% -2.26% -9.56% -322.98% 

اتالموجود الى المطلوبات  71.80% 69.52% 75.14% 8.08% 

NI/Sales -6.17% -1.83% -7.76% 324.42% 

 N/A N/A N/A N/A  النقدية توزيعات

 N/A N/A N/A N/A  أسهم توزيعات

(USD)  

 سعر االغالق * 1.04

268.32M القيمة السوقية 

1.37 
0.82 
17.47% 
N/A 

0.27 
3.85 
N/A 

 اسبوع 25على سعر/ا

 اسبوع 25ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 ة/ القيمة السوقيةتوزيعات النقدي

 31/12/2710السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (WATANIYA)موبايل الوطنية الفلسطينية االتصاالت شركة 

 7102عام ل االولية المالية ملخص البيانات
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