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قيمة التداولالقاعة
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الصفقات

كات  الشر

المتداولة

كات  الشر

الثابتة

كات  الشر

المرتفعة

كات  الشر

القيمة السوقيةالمنخفضة

364.50362.89365.05365.050.550.15912,0573,5002,261,27626,220306154564,772,135,080المؤشر العام

660.86657.26662.38662.381.520.23910,6283,0002,260,08825,5573013,696,847,462مؤشر القدس

170,4790313,323051804,018,952(0.06)-(0.06)-101.2499.99101.24101.18مؤشر القدس االسالمي

192,5540362,1640651,316,819,966(0.02)-(0.03)-161.82161.41162.03161.79مؤشر البنوك و الخدمات المالية

5607201528,472,061(0.20)-(0.26)-130.52130.26130.52130.26مؤشر الصناعة
ى 107.80107.80107.80107.800.000.0000000265,932,960مؤشر التأمير

37.3137.1137.5437.530.220.59517,4795001,008,4976631351,078,332,671مؤشر االستثمار

53.8253.3154.0553.900.080.15201,9683,000890,54325,5571051,582,577,421مؤشر الخدمات

كة عملة التداولرمز التداولالشر

تصنيف 

  سعرسعر االفتتاحالسوق
ى
سعر  االغالقأعىل  سعرأدن

االغالق 

التغير  %السابق

الكمية 

المتداولة

الكمية خارج 

القيمة المتداولةالقاعة

القيمة خارج 

القاعة

عدد 

أفضل  عرضأفضل  طلبالصفقات

أسبوع52  

أعىل سعر

أسبوع52  

 سعر
ى
P/Eالقيمة السوقيةأدن

قطاع البنوك و الخدمات المالية

ي 10,495018,751.760.0071.781.801.891.63171,270,268.5614.65(1.11)-11.791.781.791.781.80دوالرAIBالبنك االسالمي العرن 
ى 12.182.172.182.182.180.001,40303,048.540.0032.172.182.221.7488,229,697.868.68دوالرBOPبنك فلسطير

ي
11.951.941.991.981.951.54140,8550277,590.670.00331.961.992.11.82178,200,000.0013.02دوالرISBKالبنك االسالمي الفلسطينى

ي
000.000.0001.151.171.381.1191,260,000.0024.23--1.17--------1دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطينى

ى لألوراق المالية 4.894.8948,900,000.0048.77----000.000.000--4.89--------2دوالرPSEسوق فلسطير

36,661057,748.960.00201.561.571.71.46158,000,000.0011.00(0.63)-11.581.571.591.581.59دوالرQUDSبنك القدس

ي
11.601.601.601.601.600.003,14005,024.000.0021.561.6021.4180,960,000.0013.00دوالرTNBالبنك الوطنى

قطاع الصناعة
6.46.0913,540,195.209.55--000.000.0006.25--6.40--------2دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

ى 000.000.0002.872.953.052.6654,214,941.5812.93--2.86--------2دينارAZIZAدواجن فلسطير

2.92.5627,150,912.2522.10--000.000.0002.70--2.75--------2دينارBJPبيت جاال لصناعة االدوية

زيت لالدوية 000.000.0003.964.0073.4155,059,592.0012.74--4.00--------2دوالرBPCبير

ود ق لاللكير 1.891.81,956,981.340.00----000.000.000--1.85--------2دينارELECTRODEمصنع الشر

ي 56071.880.0010.910.961.030.7319,252,465.050.00(5.21)-10.910.910.910.910.96دينارGMCمطاحن القمح الذهن 

000.000.0002.062.112.891.130,324,395.505.12--2.15--------1دينارJCCسجاير القدس

ات الطبية 000.000.0003.073.233.252.5258,500,000.009.41--3.25--------1دوالرJPHالقدس  للمستحضى

ى لصناعات اللدائن 2.38002,468,264.7552.79--000.000.000--2.50--------2دينارLADAENفلسطير

وفيالت نابكو 000.000.0001.501.541.651.1523,272,210.5019.14--1.50--------2دينارNAPCOالوطنيه لصناعةاأللمنيوم والي 

000.000.0001.902.002.081.7510,000,000.008.71--2.00--------2دوالرNCIالوطنيه لصناعة الكرتون

3.303.462.9928,359,764.405.84--000.000.000--3.30--------2دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة االدوية

000.000.00018.6018.7518.914.4104,372,338.005.92--18.50--------2دينارVOICمصانع الزيوت النباتية
ى قطاع التأمير

ى2,1 0.310.2514,040,000.000.00----000.000.000--0.26--------2دوالرAIGالمجموعة االهلية للتأمير
ى 2.492.652.3226,832,960.007.85--000.000.000--2.42--------2دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمير

ى ق للتأمير 3.252.6721,700,000.0020.31--000.000.0003.00--3.10--------2دوالرMICالمشر

ى الوطنية 000.000.0004.314.504.934.2175,900,000.0024.44--4.40--------1دوالرNICالتأمير
ى ى للتأمير 3.003.16327,810,000.0010.67--000.000.000--3.09--------2دوالرPICOفلسطير

ى 2.72.4726,000,000.0012.83--000.000.0002.60--2.60--------2دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمير
ى ى الفلسطينية للتأمير 2.392.126,400,000.0022.99--000.000.0002.20--2.20--------1دوالرTPICتمكير

ى 3.153.292.8547,250,000.0018.43--000.000.000--3.15--------2دوالرTRUSTترست العالميه للتأمير

قطاع االستثمار
13.803.773.833.833.791.06122,2180465,100.900.00453.813.833.93.06428,960,000.0011.31دوالرAPICالعربية الفلسطينية لالستثمار  ايبك

0.80.75,973,201.857.01--1,2450988.650.0020.77(2.53)-20.800.770.800.770.79دوالرAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار

0.900.940.712,531,998.36311.18--05000.00662.910--0.94--------2دينارARABالمستثمرون العرب

0.280.270.272,700,000.0033.94--000.000.000--0.27--------2دوالرJREIالقدس  لالستثمارات العقارية

ى للتنمية واالستثمار 11.431.421.451.451.440.69368,1070527,997.200.00811.441.451.461.03362,500,000.0015.08دوالرPADICOفلسطير

1.851.6112,630,146.208.74--000.000.0001.85--1.85--------2دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واالنماء

ى لالستثمار الصناعي 000.000.0002.812.953.152.278,014,796.567.11--2.95--------2دينارPIICفلسطير

ى لالستثمار العقاري 2,20001,193.230.0030.380.390.460.3234,174,528.400.00(2.56)-20.390.380.390.380.39دينارPRICOفلسطير

1.851.62121,968,000.00211.47----000.000.000--1.76--------2دوالرSANADسند للموارد االنشائية9

10.570.550.590.590.581.7223,709013,217.400.0040.560.590.670.5418,880,000.0016.10دوالرUCIاالتحاد لالعمار واالستثمار

قطاع الخدمات
1.451.3314,850,000.0012.49----000.000.000--1.35--------2دوالرABRAJابراج الوطنية

0.840.880.8814,781,165.150.00--000.000.000--0.88--------2دينارAHCالمؤسسة العربية للفنادق

2.552.1111,429,367.847.16--000.000.0002.67--2.55--------2دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

20.890.880.910.910.910.0017,828015,919.640.0080.880.9110.8266,630,000.0019.86دوالرOOREDOOموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

001,489,335.1547.11----000.000.000--0.42--------2دينارPALAQARبال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

77,9823,000662,861.5725,557.12386.016.046.384.51,121,318,571.5611.79(0.33)-16.086.016.086.046.06دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

11.961.952.052.051.955.13106,0300211,633.830.00572.022.092.051.62123,000,000.0012.07دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

2.942.616,078,981.8078.20--000.000.0002.75--2.85--------2دينارRSRمصايف رام هللا

21.001.001.001.001.000.001280128.000.0021.001.041.030.3413,000,000.0018.24دوالرWASSELالفلسطينيه للتوزي    ع والخدمات اللوجستيه

1 (AIG) كة موقوف عن التداول سهم الشر

2 (AIG)    دوالر أمريكي0.25القيمة االسمية للسهم 

9
 (SANAD)  كة موقوف عن التداول سهم الشر

ن االنتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال لحي 

ى  Palestine Exchange- بورصة فلسطير

ة التداول اليومية  Daily Trading Sheet- نشر
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