أبرز المؤشرات واإلحصائيات الخاصة بقطاع األوراق المالية للعام 2019
Securities sector key indicators for the year 2019
البيان

2019

Description

مؤشر القدس نهاية العام ( 2019نقطة)

526.0

Al-Quds index at the end of 2019
)(points

التغير السنوي في مؤشر القدس مقارنة بالعام
* 2018

-0.6%

Percentage change in Al-Quds index
* compared to 2018

عدد األسهم المتداولة (سهم)

142,827,719

)Trading Volume (shares

قيمة األسهم المتداولة ()$

273,905,762

)Trading Value ($

القيمة السوقية ()$

3,757,501,158

)Market Capitalization ($

عدد الصفقات

29,276

Number of Transactions

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة ()$

1,113,438

)Average daily trading value ($

المعدل اليومي لعدد األسهم المتداولة (سهم)

580,600

Average daily trading volume
)(shares

عدد جلسات التداول

246

Number of trading sessions

معدل دوران السهم من حيث العدد

7.3%

)Turnover Ratio (volume

معدل دوران السهم من حيث القيمة

7.3%

)Turnover Ratio (Value
Free Floated Shares

نسبة األسهم الحرة

37%

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية **

1.7%

Trading value as % of GDP (current
** )prices

23.1%

Market capitalization as % of GDP
** )(current prices

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية **
* أُغلق مؤشر القدس نهاية العام  2018عند مستوى  529.4نقطة.

*Al-Quds index closed at 529.4 points- End 2018.

** تم االستناد الى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام .2018

** Based on the GDP at current prices for the year 2018.

أبرز المؤشرات واإلحصائيات الرئيسية لقطاع األوراق المالية وفقا ً للتصنيف القطاعي لبورصة فلسطين للعام 2019
البيان

قطاع البنوك والخدمات المالية
Banking & financial
services sector

Key performance indicators based on Palestine Exchange sectorial classifications for the year 2019 :

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

Service sector

Industry sector

قطاع االستثمار
Investment
sector

قطاع التأمين
Insurance
sector

المجموع

Description

Total

عدد الشركات المدرجة

7

11

13

10

7

48

Number of listed companies

عدد األسهم المتداولة

61,138,444

19,108,169

6,951,701

38,176,084

17,453,321

142,827,719

)Trading Volume (shares

قيمة األسهم المتداولة ()$

113,268,925

50,632,408

39,456,926

58,526,639

12,020,865

273,905,763

(Trading Value )$

القيمة السوقية ()$

1,132,775,673

1,208,616,406

395,646,434

795,044,644

225,418,000

3,757,501,157

(Market Capitalization )$

عدد الصفقات

8,781

8,521

1,704

7,405

2,865

29,276

Number of Transactions

