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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 28,699 3,499 -0.68% 5.81 JOD Palestine Telecom PALTEL 

432,931,248 9.67 174,269 84,693 0.49% 2.06 USD Bank of Palestine BOP 

353,850,000 9.88 113,903 33,965 -0.59% 3.37 USD 
Arab Palestinian 

investment  
APIC 

307,500,000 16.40 1,845 1,500 0.00% 1.23 USD PADICO PADICO 

278,350,000 24.68 403 424 -3.06% 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 8,096 4,261 0.00% 1.90 USD Palestine Islamic  Bank ISBK 

151,401,060 12.76 51,121 32,786 0.00% 1.57 USD Quds Bank  QUDS 

137,647,061 - 165,204 110,000 -0.66% 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 

110,000 TNB 174,269 BOP 

84,693 BOP 165,204 TNB 

33,965 APIC 113,903 APIC 

32,786 QUDS 51,121 QUDS 

12,770 PEC 28,699 PALTEL 

17,827 Others 49,733 Others 

 السوق ملخص

  ( منخفضا  613.95)أغالق مؤشر القدس في نهاية الجلسة 

عن إغالق الجلسة  %( 0.50)وبنسبة نقطة  (3.29)

سهم بقيمة إجمالية بلغت ( 292,041السابقة. تم تداول )

دوالر أمريكي، نفذت من خالل ( 582,928.55)

االكثر  الصناعةقطاع ( عقد. حيث كان مؤشر 125)

 وارتفع %.  0.42بنسبة  مرتفعا  المؤشرات،  بين ارتفاعا  

 هذا وانخفض %، 0.09بنسبة البنوك مؤشر قطاع 

وانخفض مؤشر %،  1.12الخدمات بنسبة مؤشر قطاع 

%. في حين بقي مؤشر 0.22قطاع االستثمار بنسبة 

 قطاع التأمين ثابت دون تغيير. 

  

التدريجي في ظل سطيني بالتعافي   بدأ االقتصاد الفل -

إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم من 

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 

يمة شهدت معظم األنشطة االقتصادية ارتفاعا  في الق

المضافه، مما أدى الرتفاع في نصيب الفرد من الناتج 

%، 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 6تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  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 

، بالرغم من التراجع الحاد في 2020عام المناظر من ال

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 

بحجج واهية كديون شركة  جزء من عائدات المقاصة

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 613.95 (0.53)- 288,824 571,554 120

 المؤشر العام  339.26 (0.37)- 292,041 582,929 125
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حركة مؤشر القدس خالل الخلسلة 

مؤشر القدس


