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حجم وقيمة التداول (شامل تداوالت خارج القاعة)

عدد األسهم المتداولة من اجمالي تداول البورصةقيمة التداول من اجمالي تداول البورصة

وصلت قيمة تداول سهم بالتل الى 26.0 مليون دوالر خالل عام 
2020، مقارنة ب 190.1 مليون دوالر اجمالي قيمة التداول في 

بورصة فلسطين، مشكال سهم بالتل ما نسبته %13.7 من اجمالي 
القيمة المتداولة

اجمالي قيمة التداول خارج القاعة: 1.0 مليون دوالر

تم تداول 5.0 مليون سهم بالتل خالل العام مقارنة ب 86.5 مليون 
سهم في بورصة فلسطين، مشكال سهم بالتل ما نسبته 5.8% 

من اجمالي األسهم المتداولة في البورصة

عدد األسهم المتداولة خارج القاعة: 194 ألف سهم

13.7%5.8%



عدد الصفقات وأيام التداول

عدد صفقات سهم بالتلعدد أيام تداول سهم بالتل

تم تداول سهم بالتل في 215 يوم من أصل 220 
يوم تداول خالل 2020

تم تداول سهم بالتل من خالل 2,836 صفقة من 
اجمالي 17,243 صفقة حصلت في بورصة 

فلسطين

97.7%16.4%



القيمة السوقية

القيمة السوقية لسهم بالتل من اجمالي القيمة
السوقية للشركات التي قامت بتوزيع األرباح

القيمة السوقية لسهم بالتل من اجمالي القيمة
السوقية للبورصة

وصلـــت القيمـــة الســـوقية لالتصـــاالت الفلســـطينية الـــى 705.5 مليـــن دوالر (بناء على ســـعر إغـــالق 3.80 دينـــار أردني في 
2020/12/31) مقارنة بإجمالي القيمة الســـوقية لبورصة فلســـطين بقيمة 3.4 مليار دوالر، مشكلة نسبة %20.5 من اجمالي 
الســـوق، إضافة الى تشـــكيل االتصاالت الفلســـطينية ما نسبته %29.5 من اجمالي القيمة الســـوقية للشركات المدرجة التي 

قامت بتوزيع األرباح على المساهمين.  

29.5%20.5%



األرباح الموزعة

توزيعات بالتل الى اجمالي التوزيعات بالسوق

تم احتساب العائد على توزيعات البورصة بناء على 
القيمة السوقية للشركات التي قامت بتوزيع 

األرباح

 التوزيعات النقدية للبورصة: 140مليون دوالر
توزيعات األسهم المجانية للبورصة: 20 مليون دوالر

القيمة السوقية للشركات التي قامت بتوزيع األرباح: 2.5 مليار دوالر
التوزيعات النقدية لبالتل: 74.2 مليون دوالر
القيمة السوقية لبالتل 705.5 مليون دوالر

العائد النقدي لسهم بالتل
العائد النقدي واألسهم المجانية للبورصة
العائد النقدي لبورصة فلسطين

تم احتساب العائد بناء على أسعار اغالق 2019/12/31

 160 بتوزيع  فلسطين  بورصة  في  أرباح  وزعت  التي  الشركات  قامت 
مليون دوالر عن أرباحهم في عام 2019 (على شكل أرباح نقدية وأسهم 
مجانية)، بحيث وزعت االتصاالت ما قيمته 74.2 مليون دوالر أمريكي، 

مشكلة ما نسبته %46.4 من اجمالي التوزيعات  

46.4%

9.52%6.70%5.88%



ترتيب سهم بالتل مقارنة بالشركات في بورصة فلسطين

1الترتيب من حيث القيمة السوقية

1الترتيب من حيث األرباح الموزعة 

1الترتيب من حيث األيام المتداولة

1الترتيب من حيث عدد الصفقات

2الترتيب من حيث قيمة التداول

5الترتيب من حيث عدد المساهمين
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