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  القيمة

  السوقية

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 

918,961,566 15.14 850,311 122,310 0.20% 4.95 JOD Palestine Telecom PALTEL 

416,160,000 20.00 392,245 197,000 0.00% 2.00 USD Bank of Palestine BOP 

303,050,000 15.26 163,327 51,194 -0.93% 3.19 USD 
Arab palestinan 
investment  

APIC 

287,500,000 71.88 453,815 393,626 0.88% 1.15 USD PADICO PADICO 
272,490,000 36.19 258 277 -2.11% 0.93 USD Ooredoo OOREDOO 

151,871,583 11.64 107,529 66,357 -0.61% 1.63 USD Quds bank QUDS 

150,397,728 18.68 0 0 0.00% 1.70 USD Arab Islamic  Bank AIB 

149,600,000 15.58 69,944 37,893 1.08% 1.87 USD Palestine Islamic  Bank ISBK 

140,400,000 - 93,709 52,085 0.00% 1.80 USD The National Bank TNB 

134,442,000 - 0 0 0.00% 1.94 USD Sanad Constuction 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 

393,626 PADICO 850,311 PALTEL 
197,000 BOP 453,815 PADICO 

122,310 PALTEL 392,245 BOP 

66,357 QUDS 163,327 APIC 

52,085 TNB 107,529 QUDS 

137,186 Others 239,996 Others 

 السوق  ملخص

نقطة    (0.82)  منخفضا(  577.21الجلسة )أغالق مؤشر القدس في نهاية   ▪

سهم  (  968,564عن إغالق الجلسة السابقة. تم تداول ))%0.14)وبنسبة  

بلغت إجمالية  من خالل   (2,207,222.01) بقيمة  نفذت  أمريكي،  دوالر 

 االكثر    التامين  قطاع  ( عقد. حيث كان مؤشر  250)
 
املؤشرات،   بين  ارتفاعا

 
 
قطاع    رتفعاو %،0.54بنسبة    مرتفعا , %0.10بنسبة      الصناعةمؤشر 

قطاع  رتفع  وا قطاع    رتفعوا  ,%0.31بنسبة    االستثمارامؤشر  مؤشر 

بنسبة   مؤشر  هذا  ,  %0.06البنوك  بنسبة   الخدماتقطاع  وانخفض 

0.29%.  

  اقتصادية محلية أخبار  ▪

 في الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة    2020شهد العام    ▪
 
% مقارنه مع  12تراجعا

التأثر بجائحة كورونا والتي القت بظاللها خالل  2019عام   بداية  ، فمع 

 نسبته  2020الربع االول من عام  
 
%  4، شهد االقتصاد الفلسطيني تراجعا

املناظر   الربع  مع  تعمق  2019مقارنة  ظل  في  التراجع  ليزداد  .  الجائحة، 

  2020خالل الربع الثاني من عام  و 
 
، سجل الناتج املحلي اإلجمالي تراجعا

بحوالي    
 
السابق20حادا العام  من  الربع  نفس  مع  مقارنة   %  . 

 

نفس   ▪ خالل  فلسطين  في  الكلي  اإلستهالك  تراجع  اإلنفاق  مستوى  وعلى 

 %. 36% كما تراجع اإلستثمار الكلي بنسبة 6العام بنسبة 

  العالم   مع   التجاري   التبادل  حجم  في  وتراجع   التجاري   امليزان   عجز  إستمرار ▪

 العام   فخالل  فلسطين،  وإلى  من  والصادرات  الواردات  وإنخفاض  الخارجي

  أمريكي   دوالر  مليار  10  فلسطين  وإلى  من  التجاري   التبادل  حجم  بلغ  2020

 نتيجة  وذلك  ،2019  عام  مع  مقارنة  %10  إلى  وصلت  تراجع  بنسبة  أي

  أمريكي،   دوالر  مليار  2.5  إلى  لتصل   %7  بنسبة  الصادرات   النخفاض

  أمريكي   دوالر  مليار  7.4  إلى  لتصل  %11  نسبته  بما  الواردات  وانخفاض

   التجاري   امليزان  ليشهد   ،2020  عام  خالل
 
  حوالي   ويصل  العجز  في  تراجعا

 . أمريكي دوالر مليار 5

 

الف عامل عام   951العمل من انخفض إجمالي عدد العاملين في سوق  ▪

%  26.3، وارتفع معدل البطالة من 2020الف عامل عام  884إلى  2019

%، وذلك بسبب التأثير بتداعيات جائحة كورونا على مفاصل  27.8إلى 

 . اإلقتصاد الكلي

 

 

 مؤشر القدس  

عدد 

 الصفقات 

تغير نسبة ال حجم التداول  قيمة التداول 

 اليومي %

 املؤشر  االغالق 

 مؤشر القدس  577.21 (0.14)- 950,418 2,150,551 238

 المؤشر العام  321.88 0.04 968,564 2,207,222 250
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حركة مؤشر القدس خالل الجلسة
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