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269.41269.19270.28270.190.780.29107,5170161,492071127503,489,591,303المؤشر العام

472.70472.17474.48474.411.710.36103,8680145,9660642,577,852,135مؤشر القدس

129.48129.12130.28130.280.800.6267,4550108,0710331,032,833,635مؤشر البنوك و الخدمات المالية

95.0295.0295.0295.020.000.0063053301380,595,310مؤشر الصناعة
ى 99.3299.32100.0099.620.300.303,565014,96204226,614,700مؤشر التأمير

26.6326.6326.7226.630.000.0026,107025,447017766,052,796مؤشر االستثمار

36.5736.5736.6736.670.100.2710,327012,4780161,083,494,862مؤشر الخدمات

كة عملة التداولرمز التداولالشر
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أفضل  عرضأفضل  طلبالصفقات

أسبوع52  

أعىل سعر

أسبوع52  

 سعر
ى
P/Eالقيمة السوقيةأدن

قطاع البنوك و الخدمات المالية

ي 000.000.0001.531.601.641.39146,750,803.2018.31--1.60--------1دوالرAIBالبنك االسالمي العرن 
ى 11.521.521.521.521.510.6611,050016,796.000.0041.511.521.851.49319,444,416.0014.25دوالرBOPبنك فلسطير

ي
11.651.651.701.681.633.0740,954069,130.940.00251.631.681.81.36142,800,000.0012.78دوالرISBKالبنك االسالمي الفلسطينى

ي
000.000.0001.261.271.271.0698,280,000.0030.13--1.26--------1دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطينى

ى لألوراق المالية 4.94.949,000,000.00173.15----000.000.000--4.90--------2دوالرPSEسوق فلسطير

11.421.421.451.451.450.0010,050014,272.500.0021.401.451.551.32139,829,004.2012.83دوالرQUDSبنك القدس

ي
11.451.451.491.491.490.005,40107,871.450.0021.411.491.951.45136,729,411.940.00دوالرTNBالبنك الوطنى

قطاع الصناعة
6.05612,693,933.0010.43--26.006.006.006.006.000.00630533.150.0016.00دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

ى 2.892.6551,181,937.867.94--000.000.0002.70--2.70--------2دينارAZIZAدواجن فلسطير

2.62.4525,176,300.4523.95--000.000.0002.56--2.55--------2دينارBJPبيت جاال لصناعة االدوية

زيت لالدوية 000.000.0005.315.505.54.8104,513,205.5014.43--5.50--------1دوالرBPCبير

ود ق لاللكير 21.81,904,089.950.00----000.000.000--1.80--------2دينارELECTRODEمصنع الشر

ي 000.000.0000.690.720.760.6414,598,022.95159.06--0.69--------1دينارGMCمطاحن القمح الذهن 

000.000.0000.890.961.070.6713,540,195.204.12--0.96--------1دينارJCCسجاير القدس

ات الطبية 2.952.992.3553,100,000.0013.42--000.000.000--2.95--------2دوالرJPHالقدس  للمستحضى

ى لصناعات اللدائن 2.52.52,468,264.750.00----000.000.000--2.50--------2دينارLADAENفلسطير

وفيالت نابكو 1.150.9911,347,529.841,079.20--000.000.0001.11--1.10--------1دينارNAPCOالوطنيه لصناعةاأللمنيوم والي 

000.000.0001.521.601.680.938,000,000.009.95--1.60--------2دوالرNCIالوطنيه لصناعة الكرتون

3.393.53.328,531,641.768.33--000.000.000--3.32--------2دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة االدوية

12.159.4953,540,188.526.12--000.000.0009.49--9.49--------2دينارVOICمصانع الزيوت النباتية
ى قطاع التأمير

ى2 000.000.0000.240.250.310.2113,500,000.0017.78--0.25--------2دوالرAIGالمجموعة االهلية للتأمير

ى9 2.62.0426,083,200.0011.18----000.000.000--2.47--------1دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمير
ى ق للتأمير 3.0532.215,600,000.0012.20--000.000.000--3.00--------2دوالرMICالمشر

ى الوطنية 53.871,587,500.009.17--24.204.154.204.154.110.973,565014,962.250.0044.20دوالرNICالتأمير
ى ى للتأمير 3.773.773.7727,144,000.0022.81--000.000.000--3.77--------2دوالرPICOفلسطير

ى 2.502.752.4724,700,000.0011.13--000.000.000--2.47--------2دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمير
ى 3.303.393.0748,000,000.0011.57--000.000.000--3.20--------2دوالرTRUSTترست العالميه للتأمير

قطاع االستثمار
13.083.083.083.083.080.002,00006,160.000.0043.063.103.082.35296,296,000.0012.02دوالرAPICالعربية الفلسطينية لالستثمار  ايبك

0.690.624,809,591.105.00--000.000.0000.62--0.62--------2دوالرAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار

0.810.850.7711,332,126.1814.86--000.000.000--0.85--------2دينارARABالمستثمرون العرب

0.280.282,800,000.000.00----000.000.000--0.28--------2دوالرJREIالقدس  لالستثمارات العقارية

ى للتنمية واالستثمار 10.800.800.810.800.800.0024,107019,286.780.00130.790.800.90.7200,000,000.0041.97دوالرPADICOفلسطير

1.661.611,059,911.810.00--000.000.0001.62--1.62--------2دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واالنماء

ى لالستثمار الصناعي 000.000.0002.002.202.21.7455,535,956.887.27--2.10--------2دينارPIICفلسطير

ى لالستثمار العقاري 0.340.390.2930,577,209.620.00--000.000.000--0.34--------2دينارPRICOفلسطير

1.952.051.94134,442,000.000.00--000.000.000--1.94--------2دوالرSANADسند للموارد االنشائية

000.000.0000.590.630.650.4619,200,000.0015.96--0.60--------1دوالرUCIاالتحاد لالعمار واالستثمار

قطاع الخدمات
1.421.315,620,000.0012.23--21.411.411.421.421.410.7121029.760.0021.42دوالرABRAJابراج الوطنية

0014,709,297.600.00----000.000.000--0.53--------2دينارAHCالمؤسسة العربية للفنادق1

2.229,546,883.7216.23--000.000.0002.10--2.13--------2دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

20.800.800.800.800.791.276,70005,360.000.0070.800.810.880.73234,400,000.0031.08دوالرOOREDOOموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

0.43001,489,335.15915.02--000.000.000--0.42--------2دينارPALAQARبال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

13.753.753.753.753.750.0040102,120.940.0053.753.774.23.31696,182,887.9711.47دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

11.551.551.551.551.550.003,20504,967.750.0021.551.571.781.2793,000,000.008.21دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

2.852.5514,386,457.4038.74--000.000.0002.43--2.55--------2دينارRSRمصايف رام هللا

0.330.34,160,000.0024.31--000.000.0000.32--0.32--------2دوالرWASSELالفلسطينيه للتوزي    ع والخدمات اللوجستيه

1
 (AHC)  ن كة موقوف عن التداول لحي  سهم الشر

االنتهاء من إجراءات التخفيض

2 (AIG)    دوالر أمريكي0.25القيمة االسمية للسهم 

9

 (GUI)  كة موقوف عن التداول لهذه سهم الشر

الجلسة فقط بسبب اجتماع الهيئة العامة العادي 

وغي  العادي

ى  Palestine Exchange- بورصة فلسطير

ة التداول اليومية  Daily Trading Sheet- نشر
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