بعض المؤشرات واإلحصائيات الخاصة بقطاع األوراق المالية للعام 2020
Securities sector key indicators for the year 2020
البيان

2020

Description
Al-Quds index at the end of 2020
)(points

مؤشر القدس نهاية العام 2020

471.3

التغير السنوي في مؤشر القدس مقارنة بالعام
* 2019

-10.4%

Percentage change in Al-Quds
* index compared to 2019

عدد األسهم المتداولة (سهم)

86,454,791

)Trading Volume (shares

قيمة األسهم المتداولة ()$

190,096,883

)Trading Value ($

القيمة السوقية ()$

3,446,913,516

)Market Capitalization ($

عدد الصفقات

17,243

Number of Transactions

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة ()$

864,077

)Average daily trading value ($

المعدل اليومي لعدد األسهم المتداولة (سهم)

392,976

Average daily trading volume
)(shares

عدد جلسات التداول

220

Number of trading sessions

معدل دوران السهم من حيث العدد

4.4%

)Turnover Ratio (volume

معدل دوران السهم من حيث القيمة

5.2%

)Turnover Ratio (Value
Free Floated Shares

نسبة األسهم الحرة

37%

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية **

1.2%

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

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية **

22.2%

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

* أُغلق مؤشر القدس نهاية العام  2019عند مستوى  526.0نقطة.

*Al-Quds index closed at 526.0 points- End 2019.

** تم االستناد الى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام .2020

** Based on the GDP at current prices for the year 2020.

أبرز المؤشرات واإلحصائيات الرئيسية لقطاع األوراق المالية وفقا ً للتصنيف القطاعي لبورصة فلسطين للعام :2020
البيان

قطاع البنوك والخدمات المالية
Banking & financial
services sector

Key performance indicators based on Palestine Exchange sectorial classifications for the year 2020 :

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

Service sector

Industry sector

قطاع االستثمار
Investment
sector

قطاع التأمين
Insurance
sector

المجموع

Description

Total

عدد الشركات المدرجة

7

9

13

10

7

46

Number of listed companies

عدد األسهم المتداولة

23,752,471

8,349,899

3,886,155

48,267,618

2,198,648

86,454,791

)Trading Volume (shares

قيمة األسهم المتداولة ()$

37,911,553

30,649,128

14,437,139

103,794,909

3,304,153

190,096,883

(Trading Value )$

القيمة السوقية ()$

1,023,239,849

1,103,838,801

379,966,479

725,066,387

214,802,000

3,446,913,516

(Market Capitalization )$

عدد الصفقات

5,992

5,204

1,097

4,324

626

17,243

Number of Transactions

