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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 

1,054,485,190 12.03 171,388 21,321 -0.35% 5.68 JOD Palestine Telecom PALTEL 

428,728,032 9.58 22,292 11,088 0.49% 2.04 USD Bank of Palestine BOP 

344,400,000 9.62 13,661 4,168 0.00% 3.28 USD 
Arab Palestinian 

investment  
APIC 

310,000,000 16.53 43,375 35,191 -0.80% 1.24 USD PADICO PADICO 

272,490,000 24.16 11,490 12,570 0.00% 0.93 USD OOREDOO OOREDOO 

167,846,231 14.19 12,810 7,000 0.55% 1.83 USD Arab Islamic Bank AIB 

164,050,000 11.16 4,197 2,180 -0.52% 1.93 USD Palestine Islamic Bank ISBK 

149,472,384 11.74 312,840 207,757 -1.90% 1.55 USD Quds Bank  QUDS 

142,235,296 - 5,338 3,444 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 

207,757 QUDS 312,840 QUDS 

35,191 PADICO 171,388 PALTEL 

21,321 PALTEL 43,375 PADICO 

12,570 OOREDOO 22,292 BOP 

11,088 BOP 14,390 JCC 

33,561 Others 65,414 Others 

 السوق  ملخص

   )  608.37أغالق مؤشر القدس في نهاية الجلسة ) ▪
 
 (1.42)  منخفضا

تداول   %(0.23)وبنسبة  نقطة   تم  عن إغالق الجلسة السابقة. 

(321,488  )( بلغت  إجمالية  بقيمة  دوالر  (  629,699.85سهم 

( خالل  من  نفذت  عقد.  81أمريكي،  مؤشر  (  كان  قطاع  حيث 

 االكثر      الصناعة
 
 املؤشرات،    بين  ارتفاعا

 
 ، %0.21بنسبة    مرتفعا

  وانخفض ،  %0.27ة  بنسب  االستثمارمؤشر قطاع    هذا وانخفض

قطاع   قطاع  .  %0.25بنسبة    الخدماتمؤشر  مؤشر  وانخفض 

بنسبة   بقي    %.0.05البنوك  حين  التأمين  في  قطاع  ثابت  مؤشر 

 دون تغير.  

  اقتصادية محلية أخبار  ▪

املحلي   - الناتج  ارتفاع  إلى  الثابتة  باألسعار  األولية  التقديرات  تشير 

بنسبة   لفلسطين  عام  %  4اإلجمالي  من  الثاني  الربع    2021خالل 

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  

%(،  2ك بنسبة  نشاط )الخدمات، الزراعة والحراجة وصيد األسما

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 

األساس   سنة  أن   
 
علما املوسمية،  أثر  بلغت  2015تستثني  .  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 

   2021الل الربع الثاني من العام دوالر أمريكي خ 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  2021ول  % مقارنة مع الربع األ 4بلغت  

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  608.37 (0.23)- 302,319 593,138 64
 المؤشر العام   338.13 (0.13)- 321,488 629,700 81

 

605
606
607
608
609
610

حركة مؤشر القدس خالل الجلسة
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الشركات اكثر انخفاضا وارتفاعا 


