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السوقية القيمة   

Market 

Cap. (USD) 

ممكرر 

 الربحية

P/E 

 األسهم قيمة

  المتداولة

Value 

(USD) 

عدد األسهم 

 المتداولة 

Volume 

 التغير 

Change 

 سعر االغالق 

Close 

Price 

 العملة

Currency 

 اسم الشركة  

Company Name 

 الرمز 

Symbol 

1,078,619,535 12.31 62,171 7,600 0.17% 5.81 JOD Palestine Telecom PALTEL 

437,134,464 9.77 257,347 124,285 0.00% 2.08 USD Bank of Palestine BOP 

351,750,000 9.82 405,745 120,977 -1.18% 3.35 USD 
Arab Palestinian 

investment  
APIC 

307,500,000 16.40 64,990 52,840 -1.60% 1.23 USD PADICO PADICO 

278,350,000 24.68 4,300 4,500 -1.04% 0.95 USD OOREDOO OOREDOO 

166,011,846 14.03 0 0 0.00% 1.81 USD Arab Islamic  Bank AIB 

161,500,000 10.98 0 0 0.00% 1.90 USD Palestine Islamic  Bank ISBK 

151,401,060 12.76 97,534 62,200 -0.63% 1.57 USD Quds Bank  QUDS 

137,647,061 - 4,224 2,816 0.67% 1.50 USD The National Bank  TNB 

112,266,000 - 0 0 0.00% 1.62 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 

124,285 BOP 405,745 APIC 

120,977 APIC 257,347 BOP 

62,200 QUDS 97,534 QUDS 

52,840 PADICO 75,236 PEC 

39,467 PEC 64,990 PADICO 

35,296 Others 132,694 Others 

 السوق ملخص

  منخفضا( 615.20)أغالق مؤشر القدس في نهاية الجلسة 

عن إغالق الجلسة  %( 0.25)وبنسبة نقطة  (1.54)

سهم بقيمة إجمالية بلغت ( 435,065السابقة. تم تداول )

دوالر أمريكي، نفذت من خالل ( 1,033,546.04)

االكثر  الصناعةقطاع ( عقد. حيث كان مؤشر 162)

 وارتفع %.  0.45بنسبة  مرتفعا  المؤشرات،  بين ارتفاعا  

مؤشر  وارتفع%، 0.32بنسبة  التأمينمؤشر قطاع 

هذا وانخفض مؤشر قطاع . %0.01بنسبة  البنوكقطاع 

في حين بقي مؤشر قطاع %. 1.04االستثمار بنسبة 

 ثابت دون تغيير.  الخدمات 

  

سطيني بالتعافي  التدريجي في ظل  بدأ االقتصاد الفل -

المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم من إنكسار 

التوقف شبه التام للدعم الخارجي، حيث سجل االقتصاد 

مع  2021% خالل عام 6.7الفلسطيني ارتفاعا  نسبته 

 2021بقائه اقل من مستواه ما قبل الجائحة، وخالل العام 

شهدت معظم األنشطة االقتصادية ارتفاعا  في القيمة 

رتفاع في نصيب الفرد من الناتج المضافه، مما أدى ال

%، ليزداد بذلك مستوى 4.1المحلي اإلجمالي بنسبة 

 .الطلب العام لمؤشري اإلستهالك واإلستثمار الكلي

 

ارتفاعا  في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2021شهد العام  -

، فخالل الربع األول من عام 2020% مقارنه مع عام 6.7

% مقارنه 6اإلجمالي بنسبة تراجع الناتج المحلي  2021

، ونتيجة  لتخفيف حدة 2020بنفس الفترة من عام 

اإلجراءات الناتجه عن الجائحة سجل الربع الثاني من العام 

%، ليستمر االرتفاع 19ارتفاعا  ملحوظا  بنسبة  2021

% مقارنة مع الربع 7بنسبة  2021خالل الربع الثالث 

تراجع الحاد في ، بالرغم من ال2020المناظر من العام 

المساعدات الخارجية المقدمة لدولة فلسطين والمخصصة 

لدعم الموازنة، وكذلك بالرغم من العدوان اإلسرائيلي 

ايام  10األخير على قطاع غزه والذي استمر أكثر من 

متتالية، وإستمرار تعنت االحتالل اإلسرائيلي باقتطاع 

 جزء من عائدات المقاصة بحجج واهية كديون شركة

الكهرباء اإلسرائيلية.  وعلى مستوى اإلنفاق ارتفع 

% 6اإلستهالك الكلي في فلسطين خالل نفس العام بنسبة 

 %.11كما ارتفع اإلستثمار الكلي بنسبة 

 

 

 مؤشر القدس 

عدد 

 الصفقات

 حجم  التداول قيمة 

 التداول

تغير نسبة ال

 اليومي %

 المؤشر االغالق

 مؤشر القدس 615.20 (0.25)- 417,123 976,469 154

 المؤشر العام  339.94 (0.15)- 435,065 1,033,546 162
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