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السوقية القيمة   

Market Cap. 

(USD) 

ممكرر 

 الربحية

P/E 

  األسهم قيمة

  املتداولة

Value (USD) 

عدد األسهم  

 املتداولة  

Volume 

 التغير  

Change 

 سعر االغالق  

Close Price 

 العملة

Currency 

 اسم الشركة  

Company Name 

 الرمز  

Symbol 

1,030,350,846 11.76 34,448 4,431 -0.72% 5.55 JOD Palestine Telecom PALTEL 

420,321,600 9.39 680,599 344,122 0.00% 2.00 USD Bank of Palestine BOP 

343,350,000 9.59 367,819 112,961 -0.30% 3.27 USD 
Arab Palestinian 

investment  
APIC 

305,000,000 16.27 99,205 81,390 -0.81% 1.22 USD PADICO PADICO 

272,490,000 24.16 6,377 6,972 1.09% 0.93 USD OOREDOO OOREDOO 

165,094,654 13.95 0 0 0.00% 1.80 USD Arab Islamic Bank AIB 

161,500,000 10.98 72,878 38,357 -1.04% 1.90 USD Palestine Islamic Bank ISBK 

146,579,370 12.36 131,749 86,677 0.00% 1.52 USD Quds Bank  QUDS 

142,235,296 - 0 0 0.00% 1.55 USD The National Bank  TNB 

117,810,000 - 0 0 0.00% 1.70 USD Sanad Construction SANAD 

Top 10 Market Capitalization 
 

 ( حجم) نشاطا االكثر الخمسة الشركات

Top 5 Stocks By Volume 

 ( قيمة) نشاطا االكثر الخمسة الشركات

Top 5 Stocks By Value 

344,122 BOP 680,599 BOP 

112,961 APIC 367,819 APIC 

86,677 QUDS 131,749 QUDS 

81,390 PADICO 99,205 PADICO 

38,357 ISBK 72,878 ISBK 

61,260 Others 135,188 Others 

 السوق  ملخص

 (1.87)  منخفضا  )  598.88أغالق مؤشر القدس في نهاية الجلسة ) ▪

تداول   %(0.31)وبنسبة  نقطة   تم  عن إغالق الجلسة السابقة. 

(724,767  ) ( بلغت  إجمالية  بقيمة  دوالر  (  1,487,438.54سهم 

( خالل  من  نفذت  عقد.  169أمريكي،  مؤشر  (  كان  قطاع  حيث 

 االكثر      الصناعة
 
 املؤشرات،    بين  ارتفاعا

 
 ، %0.15بنسبة    مرتفعا

وانخفض    ،%0.48ة  بنسب  االستثمارمؤشر قطاع    هذا وانخفض

مؤشر قطاع    وانخفض %.  0.39بنسبة      الخدماتمؤشر قطاع  

قطاع    وانخفض.  %0.14بنسبة    البنوك بنسبة   التأمينمؤشر 

0.04 .% 

  اقتصادية محلية أخبار  ▪

املحلي   - الناتج  ارتفاع  إلى  الثابتة  باألسعار  األولية  التقديرات  تشير 

بنسبة  اإلجمالي   عام  4لفلسطين  من  الثاني  الربع  خالل   %2021  

األول   الربع  مع  أعلى   2021مقارنة  بلغت  حيث  الثابتة،  باألسعار 

%، تالها نشاط تجارة 10نسبة ارتفاع لنشاط النقل والتخزين بواقع  

%، ثم 5الجملة والتجزئة واصالح املركبات والدراجات النارية بنسبة  

%(،  2حراجة وصيد األسماك بنسبة  نشاط )الخدمات، الزراعة وال 

ثم )األنشطة املالية وأنشطة التأمين، اإلدارة العامة والدفاع بنسبة  

1)%.  

 في الناتج املحلي االجمالي خالل الربع الثاني من   -
 
في املقابل ظهر ارتفاعا

املناظر  19بنسبة    2021عام   الربع  مع  باملقارنة  والتي   %2020 

  
 
علما املوسمية،  أثر  األساس  تستثني  سنة  بلغت  2015أن  .  حيث 

العام   من  الثاني  الربع  خالل  اإلجمالي  املحلي  الناتج   2021قيمة 

مليون دوالر أمريكي، وفي    3,103باألسعار الثابتة في الضفة الغربية  

 مليون دوالر أمريكي.  631قطاع غزة 

باألسعار   - فلسطين  في  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  بلغ 

   2021دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من العام  759الثابتة 
 
مسجال

 بنسبة  
 
، حيث بلغ نصيب  2021% باملقارنة مع الربع األول  3ارتفاعا

الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي في الضفة الغربية باألسعار الثابتة 

، بنسبة ارتفاع  2021دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام    1,100

، أما في قطاع غزة فقد بلغ  2021ارنة مع الربع األول  % مق4بلغت  

دوالر أمريكي خالل الربع    301نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  

 بنسبة  2021الثاني من عام  
 
 انخفاضا

 
% مقارنة مع الربع  1، مسجال

 .2021األول 

 

 

 مؤشر القدس  

عدد 

 الصفقات 

 قيمة 

 التداول 

    حجم

 التداول 

تغير نسبة ال

 اليومي %

 املؤشر  االغالق 

 مؤشر القدس  598.88 (0.31)- 717,388 1,462,308 153
 المؤشر العام   333.57 (0.26)- 724,767 1,487,439 169
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الشركات اكثر انخفاضا وارتفاعا 


