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شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت م.ع.م

اكتتاب ثانوي عام بــ 35,000,000 سهم بقيمة إجمالية بمقدار 35,000,000 دوالر أمريكي يمثلون 13.5659%  من رأس املال 

املكتتب به يف رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت م.ع.م،

بسعر اكتتاب 1 دوالر أمريكي للسهم الواحد

مدير اإلصدار

رشكة العربي جروب لالستثمار

            

بنوك االكتتاب

بنك فلسطني      بنك القاهرة عمان      بنك اإلسكان للتجارة والتمويل      البنك العربي      

البنك االسالمي العربي     البنك االسالمي الفلسطيني      

مدة االكتتاب 

من تايخ  2018/4/8  وحتى تاريخ  2018/4/29
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بيان مسؤولية المستثمر
لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة املستثمرين

إن الهدف الرئييس من إعداد هذه النرشة هو تقديم جميع املعلومات التي 

تساعد املستثمرين عىل اتخاذ القرار املناسب بشأن االستثمار يف األسهم 

املطروحة لالكتتاب الثانوي العام.

عىل كل مستثمر أن يتفحص ويدرس بعناية ودقة نرشة اإلصدار هذه ليقرر 

فيما إذا كان من املناسب أن يستثمر يف هذه األسهم، آخذاً بعني االعتبار كل 

الحقائق واالعتبارات املالية املبنية يف ضوء أوضاعه الخاصة.

ال يحق ألي شخص أو مستشار مايل أن يديل بأي معلومات خالف ما هو وارد 

يف هذه النرشة، وإذا تم ذلك فان هذه املعلومات يجب أن ال يعتمد عليها كونها 

غري موثقة من قبل الرشكة املصدرة.

يقر كل شخص حصل عىل هذه النرشة بأنه ال يجوز االعتماد عىل أي شخص 

آخر للتأكد من صحة ودقة املعلومات، بل يجب عىل الشخص الذي ينوي 

االستثمار يف هذه األسهم االعتماد عىل نفسه للتحقق من املالءة املالية للرشكة 

املصدرة.

تتحمل الرشكة كامل املسؤولية فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف هذه النرشة 

وتؤكد عدم وجود معلومات أخرى يؤدي حذفها إىل جعل املعلومات مضللة. 

وال تتحمل أي جهة أخرى مسؤولية لعدم تضمني ملخص نرشة اإلصدار أي 

معلومات أو بيانات رضورية وهامة، أو تضمينها معلومات أو بيانات غري 

صحيحة أو غري دقيقة وإنما يكون ذلك من مسؤولية الرشكة املصدرة.

ال تتحمل هيئة سوق رأس املال الفلسطينية أية مسؤولية لعدم تضمني نرشة 

اإلصدار أية معلومات أو بيانات رضورية وهامة أو تضمينها معلومات أو 

بيانات غري صحيحة أو غري دقيقة، وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي 

تعدها.



3

قائمة المحتويات 

ملخص نشرة اإلصدار

أواًل: معلومات عن الشركة

ثانيًا: معلومات عن االكتتاب الثانوي العام 

ثالثًا: شروط وإجراءات االكتتاب الثانوي العام

رابعًا: معلومات مالية عن الشركة

خامسًا: حقوق ومسؤوليات المساهمين ونقل ملكية األسهم

سادسًا: بيانات تداول سهم الشركة في بورصة فلسطين لغاية 2017/12/31

سابعًا: التوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر االستثمار

ثامنًا: معلومات إضافية

تاسعًا: قائمة المصطلحات والتعريفات

عاشرًا: المرفقات

 

4

5

9

12

13

19

20

21

22

23

24



اكتتاب ثانوي عام  |  2018

ملخص نشرة اإلصدار

رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت املساهمة العامة املحدودة. اسم الرشكة املصدرة   

يبلغ رأس مال الرشكة املرصح به )293,000,000$( مئتان وثالثة وتسعون مليون دوالر أمريكي، فيما يبلغ  رأس مال الرشكة املصدرة 

رأسمالها املدفوع )258,000,000$( مئتان وثمانية وخمسون مليون دوالر أمريكي.

اكتتاب ثانوي عام. نوع االكتتاب   

خمسة وثالثون مليون سهم )35,000,000 سهم(. عدد األسهم املطروحة 

دوالر أمريكي واحد للسهم الواحد. سعر اإلصدار   

خمسة وثالثون مليون دوالر أمريكي )35,000,000 دوالر أمريكي(، وتمثل 13.5659% من رأس املال  القيمة اإلجمالية لإلصدار 

املدفوع.

أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم املصدر وهي متساوية يف الحقوق وااللتزامات دون أي  نوع وخصائص األسهم املصدرة 

تمييز.

رشكة خدماتية تقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتركيب املباني وتنظيم االنشطة التجارية واالسهام يف  نشاطات الرشكة 

تشغيلها بمزيد من الكفاءة.

استكمال رأس املال املرصح به، وذلك لتمويل نشاطات الرشكة التشغيلية واالستثمارية يف جميع أوجه االستثمار  الغاية من اإلصدار 
والتوسع املتاحة أمامها وخاصة ما يتعلق بخدمات اتصاالت الجيل الثالث وذلك بما يتفق مع غايات الرشكة 

الرئيسية وعقد تأسيسها ونظامها الداخيل.

قررت الهيئة العامة للرشكة يف اجتماعها غري العادي بتاريخ 2018/1/23 زيادة رأس مال الرشكة من  املوافقة عىل اإلصدار 

)258,000,000( دوالر أمريكي إىل )293,000,000( دوالر أمريكي، من خالل طرح ما مجموعه 

)35,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )35,000,000( دوالر امريكي من خالل اكتتاب ثانوي 

عام ملساهمي الرشكة الذين يحملون سهم الرشكة بتاريخ 2018/1/23، كما حصلت الرشكة عىل موافقة 

مراقب الرشكات وشهادة تعديل من وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ 2018/3/7، وحصلت الرشكة عىل موافقة 

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية لرتخيص النرشة بتاريخ 2018/3/22 عىل ان يبدأ نفاذ النرشة بتاريخ 

.2018/3/25

بنك فلسطني، بنك القاهرة عمان، بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي، البنك االسالمي الفلسطيني، البنك  بنوك االكتتاب 

االسالمي العربي.

تبدأ فرتة االكتتاب بتاريخ 2018/4/8 وتنتهي بتاريخ 2018/4/29 مدة االكتتاب 

مساهمي الرشكة كما بتاريخ الهيئة العامة غري العادية 2018/01/23، وتكون نسب إكتتابهم حسب نسبة  املكتتبون ونسب إكتتابهم 

مساهمتهم يف رأس مال الرشكة كما هو مبني يف الفقرة 10-2. 
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أواًل: معلومات عن الشركة 

نبذة عن الشركة. 1
أطلقت رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت - إحدى رشكات مجموعة Ooredoo - خدماتها تجارياً يف شهر ترشين الثاني من عام 

2009، ومنذ انطالقتها وضعت الرشكة ضمن أولوياتها إرضاء مشرتكيها عرب تقديم أفضل الخدمات والربامج املميّزة لهم، وهذا ما يظهر يف 
رؤيتها، وقيمها، ورسالتها والتي تقوم جميعها عىل أولوية تقديم أفضل الخدمات للمشرتكني.

وقد أُنشئت رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت بالرشاكة ما بني الرشكة الوطنيّة الدوليّة منطقة حّرة، اململوكة بالكامل من الرشكة 
الوطنيّة لالتصاالت املتنقلة )NMTC( التي تملك غالبيتها مجموعة Ooredoo ، وبني رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني، وقد تّم طرح %15 

من رأس مال رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت للعموم بموجب اكتتاب أويلّ عام حيث أصبحت ملكية الرشكة الوطنيّة الدولية – 
منطقة حرة تعادل 48.45% وملكية رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني تعادل 34.03% و 17.52% تعود ملكيتها للعموم.

سيتوجب عىل الرشكة يف املستقبل طرح 15% إضافية لإلكتتاب وذلك للوفاء بالتزامات الرخصة والتي تنص عىل طرح 30% من اسهم الرشكة 
لإلكتتاب. 

هذا ويعمل صندوق االستثمار الفلسطيني عىل بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وحيوي، ومتنامي عرب استثماره يف مجاالت اسرتاتيجية مثل مجال 
االتصاالت. أّما خربة Ooredoo الطويلة يف مجال االتصاالت املتنقلة، والتي نّمتها من خالل عملها يف العديد من دول العالم، فتوفر لرشكة موبايل 

الوطنية الفلسطينية لالتصاالت ولفلسطني أعىل مقاييس خدمة الهاتف املتنّقل وتغطية مثالية للمشرتكني. 

إن هذا املزيج من الرشكاء يعطي رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت قدرة املزج بني خدمات االتصال ذات الجودة العالية والعمل نحو 
تحقيق تغيري وإنماء يف االقتصاد الفلسطيني، لتوفري فرص العمل وتطوير األعمال والرشكات يف فلسطني.

رخصة الشركة. 2
قامت الرشكة بتاريخ 14 آذار 2007 بتوقيع اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، منحت من خاللها الرشكة رخصة لتشغيل 
خدمات الجيل الثاني والثالث يف الضفة الغربية وقطاع غزة. مدة الرخصة عرشين سنة تبدأ من 10 أيلول 2009، والذي يمثل فعلياً تاريخ 

حصول الرشكة عىل ترددات خدمة الجيل الثاني يف الضفة الغربية. 

تم توزيع رسوم الرخصة البالغة 354.000.000 دوالر أمريكي عىل ثالث دفعات. تم تسديد الدفعة االوىل والبالغة  140.000.000 
دوالر أمريكي يف تاريخ 6 آب 2008، عىل ان تستحق الدفعة الثانية  بواقع 80.000.000 دوالر امريكي والثالثة بواقع 

134.000.000 دوالر امريكي عند الوصول إىل أعداد محددة من املشرتكني وبرشط تمكني الرشكة من اطالق خدمات الجيل الثاني وخدمات 
الجيل الثالث يف كل من الضفة وغزة. 

نتيجة للمعيقات االرسائيلية تأخر تزويد الرشكة برتددات الجيل الثاني ومنعها من اطالق خدمات الجيل الثاني يف قطاع غزة حتى فرتة قريبة. 
اضف إىل ذلك إىل أن السلطات االرسائيلية منحت الرشكة ترددات الجيل الثالث من فرتة قريبة وال زالت تمنع الرشكة من اطالق خدمات الجيل 

الثالث يف قطاع غزة.  نتج عن هذا التأخري أرضار كبرية بالرشكة والتي تعمل الرشكة حالياً مع وزارة االتصاالت والحكومة الفلسطينية لالتفاق عىل 
آليات تعويض الرشكة عنها وعىل إعادة النظر برسوم الرخصة بناءاً عىل عدم قدرة الحكومة عىل الوفاء للرشكة بإلتزاماتها طول السنوات املاضية 

وتعتقد الرشكة أنه بناءاً عىل هذه املعطيات ال يتوجب عىل الرشكة دفع اية رسوم إضافية. 

رؤية الشركة وأهدافها . 3

رؤية الرشكة	·

أن نغدو خيار االتصاالت األفضل يف فلسطني من خالل التميز واإلبداع يف خدمة مشرتكينا وتحقيق توقعات رشكائنا.

قيم الرشكة	·

 االحرتام: نحرتم ونتواضع للجميع دون أدنى تمييز.

 املشاركة: نحن جزء ال يتجزأ من مجتمعنا، ونفخر باملساهمة يف تطويره من خالل الرشاكات املجتمعية املستدامة.

إحداث فرق: نجعل االبتكار املؤثر محوراً لكل ما نقوم به.
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اسرتاتيجية الرشكة	·

تركز الرشكة عىل ثالثة أهداف اسرتاتيجية لتحقيق رؤيتها ودفع عجلة نموها من خالل:

الرتكيز عىل النمو وااليرادات عرب	·

صة تتَّسق مع 	· إرساء أسس تنافسية عىل نهٍج جديٍد أقرب إىل نمط حياة مشرتكي الرشكة من خالل إدخال خدمات متخصِّ

جغرافيا املكان وسلوكيات املشرتكني.

 العمل عىل رفع النمو وزيادة اإليرادات بنسب أعىل من ذي قبل، باإلضافة إىل ترشيد املصاريف.	·

 العمل عىل تطوير برامج الحفاظ عىل مشرتكي الرشكة، وتطوير شبكة االتّصال كمنصة لخلق منتجات وخدمات متنوِّعة 	·

مدّرة للدخل.

تقديم عرض مختلف عرب	·

امليض قدماً بتعزيز شبكة االتصال، وتطبيق مخّططات التوسعة التي تضمن تقدمها.	·

تعزيز شبكة مبيعات التوزيع املبارش وغري املبارش.	·

السعي نحو جعل عروض الرشكة كافة قائمة عىل أساس تحسني القيمة الرشائية لخدمات الرشكة.	·

التفرد يف نوعية الخدمات املقدَّمة.	·

النهوض بمكانة الرشكة فيما يتعلق بالتنمية املستدامة من حيث املسؤولية املجتمعية، واملساهمة االقتصادية، وحماية البيئة.	·

االنتفاع بروافد مجموعة Ooredoo عرب	·

مشاركة املعرفة.	·

التجوال والربط البيني.	·

االنتفاع من القدرة الرشائية للمجموعة.	·

منتجات وخدمات القيمة املضافة.	·

املبادرات االقليمية.	·

خدمات الشركة. 4
تقدم الرشكة مجموعة من الخدمات وفقاً للغايات التي تأسست من اجلها عىل النحو التايل:

 االتصاالت السلكية والالسلكية	·

خدمات الهاتف السلكية والالسلكية.	·

خدمات الربق والتلكس.	·

خدمات نقل الصوت والصور عرب االقمار الصناعية.	·

خدمات نقل االذاعة والتلفزيون.	·

خدمات صيانة شبكة الهاتف.	·

خدمات اتصاالت سلكية والسلكية اخرى.	·

تركيب املباني	·

تركيب محطات االتصاالت السلكية والالسلكية.	·

تركيب شبكات وتوصيالت الهاتف.	·

صيانة واصالح محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية.	·
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تنظيم االنشطة التجارية واالسهام يف تشغيلها بمزيد من الكفاءة	·

 إدارة شؤون التنقل واالتصاالت.	·

خدمات الجيل الثاني 	·
أطلقت رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت خدمات الجيل الثاني يف الضفة الغربية مع نهاية العام 2009، وذلك عقب 
احتكار السوق الفلسطينية ملدة تناهز العقد، ويف ترشين األول 2017 أطلقت الرشكة خدماتها التجارية يف قطاع غزة بعد حرمان 

دام أكثر من عرشة أعوام.

خدمات الجيل الثالث 	·
أطلقت رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت يف بداية العام 2018 خدمات الجيل الثالث يف أرايض الضفة الغربية، وستمكن 

هذه الخدمة الجميع من استخدام االنرتنت وتطبيقات الهاتف الذكي يف أي وقت وأي مكان، إضافة إىل اسهامها يف تطوير قطاع 
تطبيقات الهاتف املحمول يف فلسطني بشكل كبري. هذا وال زالت الرشكة بانتظار الرتددات واالذونات االزمة الطالق خدمات الجيل 

الثالث يف قطاع غزة.

خدمات البوابة الدولية	·
تعرف البوابة الدولية Gateway International بحسب الرخصة املمنوحة لرشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت عام 

2007 عىل أنها: نظام تحويل يعمل عىل تسيري حركة االتصاالت الدولية بني شبكة اتصاالت يتم تشغيلها من أي موقع خارج 
األرايض الفلسطينية و شبكة اتصاالت يتم تشغيلها من داخل األرايض الفلسطينية و العكس صحيح، كما و تنص املادة )1-1-3( 

عىل أن الرخصة نفسها تخول حاملها )أي الوطنية موبايل( تركيب وامتالك وتشغيل وإدارة وصيانة بدالة تحويل دويل خاصة بها،  
وتقديم خدمات البدالة الدولية. ولم يتم تمكني الرشكة من االستفادة من هذه الخدمة نتيجة سيطرة ارسائيل عىل البوابة الدولية.

الشبكة. 5
تقوم رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت بتشغيل شبكة االتصاالت األحدث يف فلسطني، بتصميم وإنشاء مميض من رشكة إريكسون 

الرائدة، وفقاً ملواصفات خاصة بالسوق الفلسطينية وبجهوزية عالية، ما يمكن الرشكة من توسيع قاعدة مشرتكيها، إضافة لتمكينها من تحقيق 
االستغالل األمثل للشبكة يف آٍن واحد.

التسويق، المبيعات والتوزيع. 6
ضمن سياسة واسرتاتيجية الرشكة يف ايصال خدماتها إىل كافة املواطنني، حرصت عىل ايجاد شبكة واسعة من املوزعني، والوكالء ونقاط البيع، 

ووفرت الرشكة قنوات التوزيع التالية:

املوزعون: رشكتني بالضفة ورشكتني يف قطاع غزة، من ضمنهم رشكة مشرتكة بني القطاع والضفة الغربية.	·

شبكة الوكالء املعتمدين : لدى الوطنية موبايل )132( وكيالً منترشون يف مدن الضفة الغربية، و)153( يف قطاع غزة.	·

شبكة نقاط البيع: بلغت شبكة نقاط البيع خالل عام 2017 ما يقرب عىل 1800 نقطة بيع موزعة يف مناطق الضفة الغربية 	·

)1218( وقطاع غزة )577(.

المسؤولية االجتماعية. 7
ضمن سياستها االسرتاتيجيّة، تعمل رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت عىل رعاية األنشطة الرياضيّة والثقافية والتعليميّة، وتُويل 

رعايتها واهتمامها لرشائح املجتمع كاّفة، حيث تتمُّ دراسة طلبات الرعايات ملختلف األنشطة من قبل لجنة مختصة تُعنَى بنوعيّة الرعاية والفئة 
املستهدفة.

استثمارات الشركة في األوراق المالية. 8
ال يوجد لدى الرشكة يف الوقت الحايل أية استثمارات يف األوراق املالية وال يوجد لدى الرشكة اية خطط مستقبلية لالستثمار يف هذا املجال.
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إدارة الشركة ومساهميها. 9

أعضاء مجلس اإلدارة ونسب ملكيتهم يف الرشكة: 	·

نسبة امللكيةعدد األسهماالسم

%187,794,88534.03. رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني ممثلة بكل من: 

رئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد أبو رمضان

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ شادي الخطيب

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ فيصل الشوا

%2125,001,00048.45. الرشكة الوطنية الدولية ممثلة بكل من:

نائب رئيس مجلس االدارة السيد/ خالد آل محمود

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ برتراند اليكسيس

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عبدالله الزمان

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عيىس محمد املهندي

اسماء كبار مساهمي الرشكة ونسب ملكيتهم )5% فأكثر(:	·

نسبة امللكية عدد األسهم اسم املساهم

%48.45 125,001,000 الرشكة الوطنية الدولية – منطقة حرة ذ.م.م

%34.03 87,794,885 رشكة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع.م                
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اسماء اعضاء اإلدارة التنفيذية للرشكة ومناصبهم الحالية:	·

املنصباالسم

الرئيس التنفيذيالدكتور/ رضغام مرعي

الرئيس املايل التنفيذيالسيد/ فادي عبداللطيف

الرئيس التجاري التنفيذي السيد/ هيثم ابو شعبان 

مدير عام الشؤون العامة والتنظيميةالسيد/ اسامه القواسمي

مدير عام املبيعاتالسيد/ زياد نمر

مدير عام املوارد البرشية والشؤون اإلداريةالسيد/ طارق صوفان

مدير عام الشبكةالسيد/ نعيم نزال

مدير عام إدارة تكنلوجيا املعلوماتالسيد/ احمد عيد

مدير عام االتصاالت التسويقيةالسيد/ شادي قواسمي

مدير عام التسويقالسيد/ مراد الحارون

املستشار القانوني وأمني رس مجلس اإلدارةالسيد/ رامي الربغوثي

ثانيًا: معلومات عن االكتتاب الثانوي العام

الغاية من الطرح وكيفية استغالل حصيلته. 1

إن الغاية من اإلصدار هو استكمال رأس املال املرصح به، وذلك لتمويل نشاطات الرشكة التشغيلية واالستثمارية يف جميع أوجه االستثمار 

والتوسع املتاحة أمامها وخاصة ما يتعلق بخدمات اتصاالت الجيل الثالث وذلك بما يتفق مع غايات الرشكة الرئيسية وعقد تأسيسها ونظامها 

الداخيل. لن يكون هناك نقص يف حصيلة مبالغ االكتتاب بإعتبار أنه سيتم تطبيق قانون الرشكات وتعليمات الهيئة.

رأس مال الشركة. 2

تأسست رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت بتاريخ 27 كانون الثاني 2007 كرشكة مساهمة خصوصية محدودة وسجلت تحت 

 Ooredoo رقم 562499541، وقد بارشت الرشكة نشاطها التجاري يف شهر ترشين الثاني من عام 2009 كإحدى رشكات مجموعة

العاملية التي تزخر بخربة طويلة يف قطاع خدمات االتصاالت وتعمل يف 10 دول يف الرشق االوسط وشمايل إفريقيا وجنوب رشق آسيا. تم تسجيل 

الرشكة كرشكة مساهمة عامة بتاريخ 2010/10/25 تحت رقم 562601328، وبلغ رأس مال الرشكة املرصح به واملدفوع بالكامل 

)258,000,000 سهم/ دوالر أمريكي( مئتان وثمانية وخمسون مليون سهم/ دوالر أمريكي بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد 

للسهم املصدر. وبموجب توصية مجلس إدارة الرشكة املنعقد بتاريخ 20-12-2017، قررت الهيئة العامة غري العادية للرشكة زيادة رأس مال 

الرشكة عن طريق اكتتاب ثانوي عام بمقدار )35,000,000 سهم/ دوالر أمريكي( خمسة وثالثون مليون سهم/ دوالر أمريكي ملساهمي 

الرشكة املسجلني يف سجالتها بتاريخ 23-01-2018 ليصبح رأس مال الرشكة املرصح به واملدفوع )293,000,000 سهم( مئتان وثالثة 

وتسعون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها )293,000,000 دوالر امريكي( مئتان وثالثة وتسعون مليون دوالر امريكي.
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دفعات على رأس المال. 3

حصلت الرشكة عىل الرتددات الالزمة لخدمات الجيل الثالث بعد انتظاٍر طويل حيث أفرجت السلطات اإلرسئيلية عن الرتددات الالزمة قبل اتمام 

عملية رفع رأس مال الرشكة والذي يهدف بشكل أسايس لتمويل بناء شبكة الجيل الثالث، ونظراً ألهمية هذا املرشوع عملت الرشكة يف سباق مع 

الوقت لتطلق خدمات الجيل الثالث يف الوقت املحدد حيث احتاجت إىل تمويل الدفعات املقدمة ملورد الشبكة وبعض التحضريات الالزمة فما كان 

من املساهمني املؤسسني )الرشكة الوطنية الدولية، وصندوق االستثمار الفلسطيني( إال مساندة الرشكة حيث قاموا بدفع مبلغ 8 مليون دوالر 

أمريكي )4,560,000 من الرشكة الوطنية الدولية و 3,440,000 من صندوق االستثمار الفلسطيني( كدفعة مقدمة من حصتهم يف زيادة 

رأس املال والبالغة 35,000,000 دوالر أمريكي، كدفعة مقدمة ولم يتم استيفاء أي فوائد أو عموالت عىل هذا املبلغ الذي سجل يف البداية 

كدفعات مقدمة من رأس املال وبناءاً عىل قرار الهيئة العامة غري العادية بتاريخ 01/23/ 2018 بزيادة رأس مال الرشكة، سيتم اظهار املبلغ 

يف البيانات املالية الختامية لسنة 2017 تحت بند رأس املال.

موافقات الجهات الرسمية. 4

حصلت  الرشكة عىل موافقة وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية بزيادة رأس املال املرصح به بتاريخ 2018/3/7.	·

حصلت الرشكة عىل موافقة اإلدارة العامة لألوراق املالية – هيئة سوق رأس املال الفلسطينية عىل طرح  ما مجموعه )35,000,000 	·

سهم( خمسة وثالثون مليون سهم  لالكتتاب الثانوي العام عىل مساهمي الرشكة املسجلني بتاريخ 2018/1/23 كل بنسبة مساهمته 

  .PCMA/DIWAN/10638/2018 برأس املال بتاريخ 2018/3/22 بموجب كتاب الهيئة رقم

نوع األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم. 5

األسهم املصدرة من قبل الرشكة هي أسهم عادية متساوية يف الحقوق وااللتزامات بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم املصدر.

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام. 6

 يبلغ عدد األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام بموجب نرشة اإلصدار )35,000,000 سهم( خمسة وثالثون مليون سهم.
 

سعر السهم والقيمة اإلجمالية. 7

سيتم طرح األسهم لالكتتاب الثانوي العام بالقيمة االسمية للسهم والبالغة دوالر أمريكي واحد ويسدد بنسبة )100%( عند االكتتاب، والقيمة 

اإلجمالية لألسهم املطروحة )35,000,000 دوالر أمريكي( خمسة وثالثون مليون دوالر أمريكي.

خصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها. 8

جميع أسهم الرشكة بما فيها األسهم املكتتب بها واألسهم املصدرة بموجب هذه النرشة هي أسهم عادية متساوية يف الحقوق وااللتزامات.

قيمة وعدد وخصائص األوراق المالية التي ستصدرها الشركة في وقت متزامن مع هذا اإلصدار. 9

لن تصدر الرشكة أية أوراق مالية يف وقت متزامن مع هذا اإلصدار.

نسبة األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام:. 10

 تمثل نسبة األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام من رأس مال الرشكة املكتتب به واملدفوع قبل زيادة رأس املال %13.5659.
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المساهمين اللذين يحق لهم االكتتاب ونسب إكتتابهم:. 11

بلغ عدد مساهمي رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت املساهمة العامة املحدودة كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غري العادية 

2018/01/23، واللذين يحق لهم االكتتاب ما مجموعه 10,945 مساهم. 

يسمح لكل مساهم باالكتتاب بما نسبته 13.5659% من اسهمه املسجلة باسمه كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غري العادية. مثال: مساهم 

كان يملك 8500 سهم بتاريخ 2018/1/23 يستطيع االكتتاب بعدد اسهم جديدة تبلغ 1153 سهم )8500*%13.5659(.

ال يحق للمساهم أن يكتتب بأسهم تزيد عن املخصص له.

مشاركة األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام بأرباح الشركة للعام 2018:. 12

ستشارك األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام باألرباح وفقاً الحكام قانون الرشكات رقم )12( لسنة 1964، يف حال تحقيق الرشكة ألرباح.

آلية التصرف باألسهم غير المكتتب بها. 13

يف حال عدم تحقق اكتمال االكتتاب الثانوي العام برشاء كامل األسهم املطروحة، فإن مجلس اإلدارة مفوض بالعمل عىل ايجاد آلية لتغطية األسهم 

غري املكتتب بها بما ال يتعارض مع القوانني والتعليمات واألنظمة املعمول بها وبالتنسيق مع هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.
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ثالثًا: شروط وإجراءات االكتتاب الثانوي العام 

أسلوب طرح األسهم. 1

يتم طرح األسهم لالكتتاب الثانوي العام عن طريق اعالم املساهمني بوسائل االتصال املتعددة  ونرش اعالن دعوة إىل طرح اسهم لالكتتاب الثانوي 

العام، وان عنارص هذا الطرح ال تكتمل اال بنرشة االصدار التي يتوجب عىل املساهمني مطالعتها وتفهمها بعمق وعىل ضوئها يتم طلب االكتتاب 

وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخيل والنماذج املعدة لذلك.

الحصول على نشرة اإلصدار والمتطلبات المتعلقة بتعبئة طلب االكتتاب. 2

يتم الحصول عىل نرشة اإلصدار وتعبئة طلب االكتتاب اإللكرتوني لدى فروع بنوك االكتتاب. وعىل املكتتب تعبئة طلب االكتتاب بدقة وعناية 	·

وتوقيعه أمام موظف البنك املختص ودفع كامل قيمة األسهم التي اكتتب بها.

يتم االكتتاب وفقاً لتعليمات اإلصدار ويتم اإلعالن عن ذلك يف الصحف املحلية، ويحق للمكتتب الحصول عىل نرشة اإلصدار. 	·

مكان اإلكتتاب . 3

يجري االكتتاب من خالل كافة فروع بنوك االكتتاب التالية: 

بنك فلسطني، بنك القاهرة عمان، بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي، البنك االسالمي الفلسطيني، البنك االسالمي العربي.

كيفية االكتتاب. 4

يقوم املساهمون األفراد بإحضار الوثيقة الشخصية ليتمكن من االكتتاب لدى البنك، أما فيما يخص الرشكات فيتم تقديم شهادة تسجيل 	·

للرشكة  امُلكتتبة حديثة صادرة عن مراقب/ ُمسّجل الرشكات،  ونموذج تفويض باالكتتاب موقع من قبل املفوضني بالتوقيع عن الرشكة.

يقوم املوظف املختص بإعالم املكتتب بعدد األسهم االقىص املسموح له االكتتاب بها والتي تعتمد عىل نسبة مساهمة املكتتب يف رأس مال 	·

الرشكة. 

يعبأ املكتتب طلب االكتتاب )املعد إلكرتونياً من قبل بورصة فلسطني(، من خالل تعبئة النموذج كامالً مرفقاً به وثائق إثبات الشخصية 	·

لدى البنك الذي تم االكتتاب بواسطته. 

يقوم املكتتب بدفع قيمة االسهم املكتتب بها كامالً للموظف املختص. 	·

يحتفظ املكتتب بإيصال الدفع بعد ختمه من البنك الذي تم االكتتاب بواسطته وذلك لحني استكمال اجراءات تسجيل اكتتابه بأسهم 	·

الرشكة.

كيفية الدفع

يسدد املكتتب كامل قيمة األسهم املكتتب بها عند االكتتاب ويجوز دفع هذه القيمة اما نقداً أو بشيك مصدق بتاريخ ال يتجاوز تاريخ 

انتهاء فرتة االكتتاب الثانوي العام املحددة كحد اقىص، أو بحوالة بنكية لحساب االكتتاب الثانوي العام الخاص برشكة موبايل الوطنية 

الفلسطينية لالتصاالت لدى بنوك االكتتاب، عىل أن يتم استالم/ تسييل قيمة الشيك/ الحوالة يف حساب االكتتاب قبل نهاية آخر يوم 

عمل من فرتة االكتتاب. 
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االستحقاقات الكسرية. 5

سيتم إجراء التخصيصات ألعداد صحيحة من األسهم فقط ولن يتم إجراء أي تخصيصات كرسية. ووفقاً للقوانني واألنظمة السارية، يتم معالجة 

كسور األسهم املتبقية – ان وجدت - يف حساب تجميعي يسمى حساب كسور األسهم ليتم بيعها الحقاً باملزاد العلني عند إدراج أسهم الرشكة يف 

بورصة فلسطني.

فترة االكتتاب. 6

يبدأ االكتتاب الثانوي العام اعتباراً من صباح يوم األحد املوافق 2018/4/8 وينتهي مساء يوم األحد املوافق 2018/4/29، ويحق للرشكة 

تمديد فرتة االكتتاب بعد أخذ موافقة هيئة سوق رأس املال يف حال عدم تغطية األسهم املصدرة وفقاً لتعليمات اإلصدار الصادرة عن هيئة سوق 

رأس املال الفلسطينية .

الشروط التي يخضع لها طلب االكتتاب. 7

ال يجوز للمكتتب االكتتاب بأكثر من نسبة االسهم املسموح له بها.	·

إن االكتتاب بأسهم الرشكة يعني إقرار وموافقة املكتتب بالنظام الداخيل للرشكة وعقد تأسيسها.	·

رابعًا: معلومات مالية عن الشركة

أسس إعداد وعرض البيانات المالية. 1

يتم اعداد البيانات املالية من قبل كادر مايل متخصص يف الرشكة ويتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي للرشكة، وذلك وفقاً ملعايري 

املحاسبة الدولية وتفسرياتها يف اعداد التقارير املالية اضافة إىل القوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها الصادرة عن هيئة سوق رأس املال 

الفلسطينية.

قروض الشركة. 2

بلغت قروض الرشكة كما يف 30 حزيران 2017 ما مجموعه 60,750,000 دوالر أمريكي، وهي عبارة عن 48,750,000 دوالر أمريكي 

وتمثل الجزء القائم من قرض التجمع البنكي البالغ قيمته 115,000,000 دوالر  أمريكي، تم سحب75,000,000 دوالر أمريكي بتاريخ 

30 كانون الثاني 2014 ليتم استغاللها يف تمويل توسيع شبكة االتصاالت يف الضفة الغربية وسداد قرض التجمع البنكي السابق. هذا ويحق 
للرشكة استغالل 40,000,000 دوالر أمريكي وهو الجزء املتبقي من القرض التجمعي حال إدخال معدات الشبكة إىل قطاع غزة والبدء 

بالتشغيل، حيث قامت الرشكة بسحب هذا املبلغ بتاريخ 24 ترشين االول 2017 النطباق الرشوط أنفة الذكر.
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قائمة المركز المالي. 3

لألعوام 2015 - 2016 - وفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30 حزيران 2017

رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 

قائمة املركز املايل املوحدة )األرقام بالدوالر االمريكي(

2015 2016 2017

31 كانون االول 31 كانون االول 30 حزيران

دوالر امريكي دوالر امريكي دوالر امريكي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
      

 32,064,736
      

 27,469,533 ممتلكات ومعدات      25,578,999 

موجودات غير ملموسة    134,226,699     139,111,200     141,411,559 
      

 30,049,245
      

 18,883,868 مشاريع تحت التنفيذ      19,365,703 

 203,525,540    185,464,601    179,171,401    

الموجودات المتداولة

 6,887,119                
 5,417,874 دفعات مقدمة للمقاولين        8,766,296 

        
 4,001,936

        
 3,951,235 نقد مقيد السحب        4,988,427 

        
 1,603,932

        
 1,808,979 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى        2,845,859 

        
 3,927,813

        
 3,463,535 مخزون        2,351,598 

        
 8,100,789 ذمم مدينة      12,746,557       11,276,707 

      
 19,153,712

      
 12,263,583 نقد في الصندوق ولدى البنوك      11,163,450 

      
 43,675,301

      
 38,181,913  42,862,187      

مجموع الموجودات    222,033,588    223,646,514    247,200,841 
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حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
    
 258,000,000 رأس المال المدفوع    258,000,000     258,000,000 
      
 11,610,000 عالوة إصدار      11,610,000       11,610,000 
 
)199,906,943( خسائر متراكمة )202,819,849( )201,444,884(

صافي حقوق الملكية      66,790,151       68,165,116      69,703,057 

المطلوبات غير المتداولة
        
 4,301,824 مخصص منافع الموظفين        6,268,029         5,520,317 
      
 45,743,645 قروض طويلة األجل      40,793,172       44,300,352 
      
 54,346,654 مطلوبات غير متداولة أخرى      58,906,580       54,346,654 

 104,392,123    104,167,323     105,967,781    

المطلوبات المتداولة
      
 27,000,000 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام      19,500,000       19,500,000 
      
 11,114,168 ذمم دائنة        8,793,144         9,128,538 
           
 156,771 مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة           230,155            177,759 
        
 4,580,026 إيرادات مؤجلة        3,010,721         3,647,075 
      
 17,905,265 مطلوبات متداولة أخرى      15,976,762       17,052,821 
      
 12,349,431 دفعات مستحقة على المشاريع        1,764,874         1,807,882 

 73,105,661      51,314,075       49,275,656      

مجموع المطلوبات    155,243,437     155,481,398    177,497,784 

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات    222,033,588     223,646,514    247,200,841 
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قائمة الدخل. 4

لألعوام 2015 - 2016 - وفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30 حزيران 2017

رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

قائمة الدخل املوحدة )االرقام بالدوالر االمريكي(

2015 2016 2017
31 كانون االول 31 كانون االول 30 حزيران
دوالر امريكي دوالر امريكي دوالر امريكي

83,197,778 84,118,637 41,461,181  إيرادات 
)38,594,684( )36,876,009( )17,082,897(  كلفة الخدمات 
44,603,094 47,242,628 24,378,284

386,948 340,927 143,356  إيرادات فوائد 
4,314,515 - -  إيرادات أخرى 
)860,212( 1,222 21,976  أرباح )خسائر( فروقات عملة 

)28,655,161( )27,489,911( )13,586,480(  مصاريف إدارية وعامة 
- - -  مصاريف تسويقية 

)19,609,273( )19,358,364( )10,406,118(  استهالكات واطفاءات 
)4,870,605( )4,273,940( )2,047,090(  تكاليف تمويل 
)446,641( - -  خسائر تدني القيمة الدفترية 

- 1,999,497 121,107  استرداد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 

)5,137,335( )1,537,941( )1,374,965(  خسارة السنة 

الحصة األساسية واملخفضة للسهم                           )0.005( )0.006( )0.020(
من )خسارة( ربح الفرتة
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قائمة التدفقات النقدية. 5

لألعوام 2015 - 2016 - وفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30 حزيران 2017

رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

2015 2016 2017
31 كانون االول 31 كانون االول 30 حزيران
 دوالر امريكي  دوالر امريكي  دوالر امريكي 

أنشطة تشغيلية
)5,137,335( )1,537,941( )1,374,965( خسارة السنة 

- - - تعديالت:
10,243,709 9,386,955 4,911,217 استهالكات 
1,606,120 1,789,856 951,078 مخصص منافع الموظفين

- )1,999,497( )121,107( استرداد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
43,999 )7,140( 785 )أرباح( خسائر بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

446,641 143,092 خسائر تدني ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
)386,948( )340,927( )143,356( إيرادات فوائد
4,870,605 4,273,940 2,047,090 تكاليف التمويل
9,365,564 9,971,409 5,494,901 إطفاءات

)4,314,515( - - إيرادات أخرى 
)305,775( 114,278 - بنود غير نقدية

16,432,065 21,650,933 11,908,735
التغير في رأس المال العامل:

54,687 )183,279( مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخر
)2,368,356( 464,278 1,111,937 مخزون

- - )1,049,611( موجودات متداولة أخرى
983,881 )1,252,825( )1,348,743( ذمم مدينة
838,919 )1,749,194( )335,394( ذمم دائنة
)15,734( 20,988 52,396 مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

)455,067( )932,951( )636,354( إيرادات مؤجلة 
3,377,249 )84,332( )1,076,059( مطلوبات متداولة أخرى

)1,447,685( )483,258( )203,366( دفعات منافع الموظفين
)2,586,737( )362,415( تحويالت لصندوق االدخار
14,813,222 17,087,945 8,423,541 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

أنشطة استثمارية
)628,297( )2,631,734( )3,160,386( شراء ممتلكات ومعدات
)633,393( )1,620,641( )625,607( شراء موجودات غير ملموسه

31,517 32,932 11,033 بيع ممتلكات ومعدات
)14,294,934( )7,612,391( )524,843( الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ

5,549,495 1,469,245 )3,348,422( دفعات مقدمة للمقاولين
363,655 319,159 156,087 إيرادات فوائد مقبوضة

)9,611,957( )10,043,430( )7,492,138( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية



اكتتاب ثانوي عام  |  2018

أنشطة تمويلية
)9,375,000( )9,375,000( )3,750,000( تسديدات قرض التجمع البنكي

)897,987( )551,395( )218,149( تكاليف مبارشة متعلقة بالقروض

)4,954,867( )4,058,950( )1,586,121( فوائد مدفوعة
- - 4,559,926 مطلوبات غير متداولة أخرى

)882,781( 50,701 )1,037,192( نقد مقيد السحب
)16,110,635( )13,934,644( )2,031,536( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
)10,909,370( )6,890,129( )1,100,133( صافي النقص في النقد وما في حكمه
30,063,082 19,153,712 12,263,583 النقد وما في حكمه في بداية الفترة
19,153,712 12,263,583 11,163,450 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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خامسًا: حقوق ومسؤوليات المساهمين ونقل ملكية األسهم
حقوق المساهم. 1

املشاركة يف األرباح املتحققة للرشكة بعد موافقة الهيئة العامة عليها، ويشارك املساهمون يف أرباح الرشكة وخسائرها وناتج تصفيتها 	·

بنسبة مساهمتهم يف الرشكة.

حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية للرشكة لبحث وإقرار جدويل األعمال املقررين حسب أحكام قانون الرشكات وهي 	·

كالتايل:

الهيئة العامة العادية 

سماع تقرير مجلس اإلدارة.	·

سماع تقرير مدققي الحسابات عن الوضع املايل للرشكة وصحة حساباتها وأرباحها واملصادقة عليه.	·

مناقشة التقارير والحسابات وامليزانيات الخاصة بالرشكة واملصادقة عليها.	·

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الرشكة.	·

انتخاب مدققي حسابات الرشكة.	·

املصادقة عىل اقرتاح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح.	·

البحث يف اقرتاحات االستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفاالت حسب ما يقتضيه النظام الداخيل واتخاذ القرارات بذلك. 	·

الهيئة العامة غري العادية 

تعديل عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس.	·

اندماج الرشكة يف رشكة أو مؤسسة أخرى.	·

فسخ الرشكة وتصفيتها.	·

زيادة وتخفيض رأسمال الرشكة.	·

التصويت يف الهيئة العامة للرشكة عىل إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضاء املجلس حسب أحكام قانون الرشكات.	·

مسؤوليات المساهم. 2

مسؤولية املساهم محدودة بعدد األسهم التي يمتلكها يف رأسمال الرشكة.

التقارير المرسلة للمساهمين. 3

يرتتب عىل مجلس إدارة الرشكة أن يعد خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية للرشكة حسابات األرباح 	·

والخسائر وميزانية الرشكة، مرفقة بتقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة عىل وضع الرشكة وتوصياته بشأن األرباح 

املخصصة للتوزيع عىل املساهمني واملبلغ الذي يقرتح تحويله إىل رأس املال االحتياطي ويوقع عىل هذه التقارير رئيس مجلس اإلدارة 

وذلك لعرضها عىل الهيئة العامة.

توزع عىل جميع مساهمي الرشكة الذين يحق لهم االشرتاك يف اجتماعات الهيئة العامة مع اعالن الدعوة نسخ عن كشف حساب 	·

األرباح و املوازنة العامة و تقرير مجلس اإلدارة و مدققي الحسابات القانونيني.
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نقل ملكية األسهم. 4

بعد اإلنتهاء من إجراءات االكتتاب الثانوي العام وتسجيل األوراق املالية املصدرة لدى الهيئة، ستقوم الرشكة وبالتنسيق مع هيئة سوق رأس املال 

بتقديم طلب إدراج أسهمها يف بورصة فلسطني وإيداع سجل مساهمي الرشكة لدى مركز اإليداع والتحويل باعتباره الجهة الوحيدة التي يتم من 

خالله نقل ملكية األسهم بعد إدراجها يف السوق. ويشرتط مركز اإليداع والتحويل تزويده ببيانات محددة يتم تدوينها يف طلب االكتتاب وذلك 

لغايات إيداع الورقة املالية ليتمكن املساهم من نقل ملكية أسهمه لدى املركز. وعليه فان من الرضوري لكل مكتتب أن يقوم بتعبئة طلب االكتتاب 

املرفق بهذه النرشة بدقة ووضوح.

إدراج أسهم الشركة. 5

أ. قامت الرشكة بإدراج أسهمها بتاريخ 2011/01/09 يف بورصة فلسطني تحت الرمز )WATANIYA(، وستقوم الرشكة بتقديم 

طلب إدراج عدد 35,000,000 سهم لزيادة رأس مال الرشكة ليصبح 293,000,000 سهم يف بورصة فلسطني وذلك بعد 

موافقة الجهات املختصة.

ب. يكون السهم قابالً للتداول يف بورصة فلسطني وفقاً ألحكام قانون األوراق املالية رقم )12( لسنة 2004 واألنظمة والتعليمات 

الصادرة بمقتضاه ومن ذلك تعليمات وأنظمة السوق املايل، بحيث يكون التداول من خالل الوسطاء املاليني املرخصيني من قبل الهيئة 

واملعتمدين من قبل السوق.

ت. تتم اجراءات تحويل اسهم الرشكة او نقل ملكيتها او الحجز عليها و بيعها من خالل مركز االيداع و التحويل والتسوية يف بورصة 

فلسطني وذلك وفقاً ألحكام قانون األوراق املالية الساري املفعول و اية قوانني و انظمة اخرى.

ث. يحق ملن انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة حامله أن يحصل عىل حصته يف ذلك السهم من األرباح عىل ان ذلك ال يخوله حق ممارسة 

حقوق اعضاء الرشكة يف اجتماعاتها قبل ان يتم تسجيل ذلك السهم باسمه.

ج. تدفع األرباح املستحقة عن السهم آلخر مالك قيد اسمه يف سجل الرشكة و يكون له وحده الحق يف قبض املبالغ املستحقة عن السهم 

سواء كانت حصصاً يف األرباح أو نصيباً يف موجودات الرشكة.

سادسًا: بيانات تداول سهم الشركة في بورصة فلسطين لغاية 2017/12/31

القيمةالبند

1.04 دوالر امريكي.سعر اغالق السهم يف 2017/12/31 

1.37 دوالر امريكي.اعىل سعر تداول للسهم من 2017/01/01 ولغاية 2017/12/31 

0.82 دوالر امريكي.ادنى سعر تداول للسهم من 2017/01/01 ولغاية 2017/12/31

11,435,935 سهم.عدد األسهم املتداولة من 2017/01/01 ولغاية 2017/12/31 

12,057,835 دوالر امريكي.قيمة األسهم املتداولة من 2017/01/01 ولغاية 2017/12/31 

5,025 صفقة. عدد الصفقات املنفذة من 2017/01/01 ولغاية 2017/12/31
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سابعًا: التوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر االستثمار

تتمثل املخاطر التي يمكن أن تنجم عن االستثمار يف رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت باملخاطر العامة لالسهم املتداولة يف بورصة 
فلسطني واهمها:

مخاطر عدم االستقرار السيايس واالقتصادي يف املنطقة ويف فلسطني خصوصاً كون اإلقتصاد الفلسطيني هو إقتصاد مرتبط بشكل كبري 	·

باإلقتصاد اإلرسائييل. فالعملة االرسائيلية هي املستخدمة يف فلسطني، وارسائيل تسيطر عىل املعابر الدولية وترسم السياسات الجمركية. 

املخاطر التي يتعرض لها قطاع االتصاالت الفلسطيني نتيجة سيطرة إرسائيل عىل عنارص مهمة يف قطاع االتصاالت وتعسفها يف هذه 	·

السيطرة مثل الرتددات، إسترياد معدات االتصاالت، بناء الشبكة وتشغيلها يف املناطق املصنفة ج وقطاع غزة، بوابة االتصاالت الدولية 

وخطة الرتقيم. عىل سبيل املثال، لقد تطلب تخصيص السلطات اإلرسائيلية للرتددات الالزمة لتقديم خدمات الجيل الثالث اكثر من عرش 

سنوات من تاريخ الرخصة ولم تسمح السلطات اإلرسائيلية للرشكة بناء وتشغيل خدمات الجيل الثالث يف قطاع غزة. 

املنافسة غري املرشوعة التي تواجهها الرشكة من قبل الرشكات االرسائيلية التي تعمل يف املناطق الفلسطينية بدون ترخيص. إن إطالق 	·

الرشكة مؤخراً لخدمات الجيل الثالث 3G يف الضفة الغربية، سيمنح للوطنية موبايل موقع أفضل ملنافسة الرشكات اإلرسائيلية العاملة 

بشكل غري قانوني يف الضفة الغربية األمر الذي من املتوقع أن ينعكس ايجاباً عىل األداء العام للرشكة وحصتها السوقية. 

عدم ثبات أسعار رصف العمالت علماً بأن عملة الرشكة األساس هي الدوالر األمريكي، بينما عملة إيرادات الوطنية موبايل هي الشيقل 	·

االرسائييل. 

رسوم الرخصة وخدماتها: لقد تعهدت الوطنية بدفع كامل مبلغ رسوم الرخصة مقابل توفري الظروف املناسبة للرشكة لتقديم خدمات 	·

الجيل الثاني والثالث يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وضمن إطار زمني معقول. لقد قامت الرشكة بتسديد الدفعة االوىل من رسوم 

الرخصة والبالغة 140 مليون دوالر امريكي عند إصدار الرخصة. لم تتوافر الرشوط املوضوعية التي تستوجب تسديد الدفعة الثانية 

والثالثة من رسوم امتالك الرخصة والبالغة حوايل 214 مليون دوالر امريكي. 

التغريات الرسيعة يف تكنولوجيا وتقنيات اإلتصاالت: إن امليزة املتأصلة يف مجال االتصاالت العاملية هي التطور الرسيع وتنوع التقنيات 	·

والخدمات املقدمة للعمالء. ونتيجة لذلك، تواجه الوطنية موبايل منافسة من التقنيات البديلة لإلتصاالت والتقنيات التي يجري تطويرها 

حالياً أو التي سيتم تطويرها يف املستقبل. 

ضعف البيئة التنظيمية: يتميز سوق االتصاالت الفلسطيني بضعف البيئة التنظيمية نتيجة غياب بعض الترشيعات املهمة أو نتيجة عدم او 	·

ضعف تطبيق الترشيعات املوجودة. عىل سبيل املثال، عىل الرغم من إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع االتصاالت الفلسطيني 

يف عام 2009، إال أن هذا القانون لم يطبق إىل اليوم.

ال يوجد لدى الرشكة أي منازعات او دعاوى قضائية قد تعرض الرشكة ملخاطر جوهرية.
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ثامنًا: معلومات إضافية 

مسؤول سجل املساهمني يف الرشكة:	·

اآلنسة/ رؤى ابو نمرة

مركز الرشكة الرئييس: مدينة البريه، سطح مرحبا، ص.ب: 4236

هاتف: 3000 800 56)0( 970+

فاكس: 2999 800 56)0( 970+

ir@wataniya.ps،  info@wataniya.ps :الربيد اإللكرتوني

املوقع االلكرتوني للرشكة: 

مدير اإلصدار 	·

السادة/ رشكة العربي جروب لالستثمار م.خ.م – الذراع االستثماري للبنك العربي/ فلسطني 

مقر الرشكة الرئييس رام الله – البلد التحتا ، فلسطني

هاتف: 2980240 2 970+

فاكس: 2980249 2 970+

 info@abinvest.ps :الربيد اإللكرتوني

املستشار القانوني للرشكة: 	·

السادة/ مكتب بي اس اتش )BSH( للخدمات واالستشارات القانونية

عمارة ترمسعيا – شارع االرسال – رام الله – فلسطني

موبايل: 0568700500 

هاتف: 022971115 

فاكس: 022971116

مدقق الحسابات القانوني للرشكة: 	·

السادة/ رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز – فلسطني

ص.ب 1317، الطابق السابع، مبنى عمار، رام الله – فلسطني

هاتف: 022420230

فاكس: 022420231
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تاسعًا: قائمة المصطلحات والتعريفات

الرشكة أو الوطنية: رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت املساهمة العامة املحدودة.	·

الهيئة: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.	·

قانون الرشكات: قانون الرشكات رقم )12( لسنة 1964 وتعديالته واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.	·

قانون األوراق املالية: قانون األوراق املالية رقم )12( لسنة 2004 واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.	·

قانون هيئة سوق رأس املال: قانون هيئة سوق رأس املال رقم )13( لسنة 2004 واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 	·

نظام الرشكة: النظام الداخيل لرشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت املساهمة العامة املحدودة.	·

عقد تأسيس الرشكة: عقد تأسيس رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت املساهمة العامة املحدودة.	·

نرشة اإلصدار: نرشة خطية تعتمدها الهيئة يعرض من خاللها املصدر أوراقاً مالية لالكتتاب وتودع النرشة لدى الهيئة وتحتوي إفصاحا 	·

كامالً عن املعلومات التي تمكن املستثمر من اتخاذ قرار االستثمار.

القيمة االسمية: القيمة االسمية لألسهم )1 دوالر أمريكي(.	·

طلب االكتتاب اإللكرتوني: هو النموذج املعد والذي يقوم املساهم بتعبئته عند رغبته برشاء أسهم الرشكة عند عملية االكتتاب.	·

تعليمات اإلصدار: تعليمات إصدار األوراق املالية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال الفلسطينية إستناداً ألحكام املادة )23( 	·

من قانون األوراق املالية رقم )12( لسنة 2004.

مدير اإلصدار: الشخص االعتباري املرخص من الهيئة الذي يمارس مهام إدارة إصدارات األوراق املالية أو تسويقها نيابة عن املصدر.	·

االكتتاب الثانوي العام: طرح األوراق املالية لالكتتاب العام ملساهمي الرشكة عند رفع رأس املال أو بعالوة إصدار عىل املساهمني املسجلني 	·

يف سجالت مركز اإليداع  والتحويل.

اإلدراج: تسجيل األوراق املالية الخاصة بالرشكة يف السوق بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والرشاء ونقل ملكيتها من 	·

خالل مركز اإليداع والتحويل.

WATANIYA: رمز التداول الخاص برشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت املساهمة العامة املحدودة يف بورصة فلسطني.	·
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عاشرًا: المرفقات

شهادة تسجيل الرشكة لدى وزارة االقتصاد الوطني.	·

شهادة تعديل رأس مال الرشكة الصادرة عن مراقب الرشكات.	·

عقد التأسيس والنظام الداخيل للرشكة.	·

محرض اجتماع الهيئة العامة غري العادية للرشكة املنعقد بتاريخ 2018/01/23 ومحرض اجتماع مجلس إدارة الرشكة املنعقد 	·

بتاريخ 2017/12/20.

كتاب تفويض الرشكة ملدير االصدار بإعداد نرشة االصدار وإدارة االكتتاب الثانوي العام.	·

إقرار مدير اإلصدار بخصوص االكتتاب الثانوي العام.	·

إقرار املستشار القانوني بخصوص االكتتاب الثانوي العام.	·

إقرار رئيس واعضاء مجلس إدارة الرشكة بخصوص االكتتاب الثانوي العام.	·

إقرار مدقق حسابات الرشكة القانوني بخصوص تدقيق البيانات املالية للرشكة للسنوات السابقة. 	·

مالحظة: ملزيد من املعلومات يرجى االتصال مع رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت – قسم خدمات املستثمرين 

هاتف: 3000 800 56)0( 970+

فاكس: 2999 800 56)0( 970+

ir@wataniya.ps :الربيد اإللكرتوني
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