
ملخص الجلسة

المؤشر 

االفتتاح
ى
المؤشر أعىلالمؤشر أدن

المؤشر 

كمية التداول%التغير التغير نقطةاالغالق

كمية خارج 

قيمة التداولالقاعة

قيمة خارج 

القاعة

عدد 

الصفقات

كات  الشر

المتداولة

كات  الشر

الثابتة

كات  الشر

المرتفعة

كات  الشر

القيمة السوقيةالمنخفضة

400,2222,272896,3882,82491136254,923,682,652(0.17)-(0.61)-351.54349.26351.54350.93المؤشر العام

142,2712,152394,4382,678633,565,009,000(0.18)-(1.16)-639.92634.79639.92638.76مؤشر القدس

101.58100.47101.72101.720.140.1420,549019,91107873,039,889مؤشر القدس االسالمي

39,32593154,4271,676131,387,386,021(0.22)-(0.36)-162.91161.80162.91162.55مؤشر البنوك و الخدمات المالية

128.17128.17128.52128.380.210.1617,1161064,4162010520,805,485مؤشر الصناعة
ى 106.58106.58106.58106.580.000.0000000262,947,960مؤشر التأمير

317,2201,011597,353575411,325,000,468(0.48)-(0.18)-37.1236.7337.1236.94مؤشر االستثمار

48.6348.0848.6948.630.000.0026,561320180,192553271,427,542,718مؤشر 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 11.841.841.841.841.821.1066001,214.400.0011.821.841.951.7177,043,423.6815.15دوالرAIBالبنك االسالمي العرن 
ى 3,00006,285.000.0032.082.102.221.86472,552,597.478.40(0.47)-12.092.092.112.112.12دوالرBOPبنك فلسطير

ي
11.991.991.991.991.990.003280652.720.0011.992.002.11.86179,100,000.0013.09دوالرISBKالبنك االسالمي الفلسطينى

ي
000.000.0001.111.131.281.1187,360,000.0023.20--1.12--------1دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطينى

ى لألوراق المالية 4.89330,000,000.0029.92--000.000.0002.90--3.00--------2دوالرPSEسوق فلسطير

18,000030,151.000.0071.661.681.711.46168,000,000.0011.70(1.18)-11.681.671.691.681.70دوالرQUDSبنك القدس

17,337016,123.410.0010.920.940.950.8269,750,000.000.00(1.06)-20.930.930.930.930.94دوالرSAFABANKمرصف الصفا

ي
09310.001,675.8001.801.901.91.4203,580,000.0014.62--1.80--------1دوالرTNBالبنك الوطنى

قطاع الصناعة
0013,540,195.209.55--000.000.0006.10--6.40--------2دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

ى 000.000.0002.833.0032.6654,973,192.5113.11--2.90--------2دينارAZIZAدواجن فلسطير

2.92.627,644,565.2022.50--000.000.0002.75--2.80--------2دينارBJPبيت جاال لصناعة االدوية

زيت لالدوية 24.024.024.024.024.020.0013,500054,270.000.0034.024.0573.4155,834,889.9612.81دوالرBPCبير

ود9 ق لاللكير 1.891.81,956,981.340.00----000.000.000--1.85--------2دينارELECTRODEمصنع الشر

ي 000.000.0000.870.931.020.7718,617,768.400.00--0.88--------1دينارGMCمطاحن القمح الذهن 

11.961.962.001.961.903.163,616010,146.010.0071.962.032.891.827,644,565.204.67دينارJCCسجاير القدس

ات الطبية 000.000.0003.203.263.292.6559,040,000.009.49--3.28--------1دوالرJPHالقدس  للمستحرصى

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

وفيالت نابكو 1.651.321,720,729.8017.86----0100.0019.750--1.40--------2دينارNAPCOالوطنيه لصناعةاأللمنيوم والي 

1.802.081.729,000,000.007.84--000.000.000--1.80--------2دوالرNCIالوطنيه لصناعة الكرتون

3.143.463.1126,812,868.165.52--000.000.000--3.12--------2دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة االدوية

18.0018.7517.07101,551,464.005.76--000.000.000--18.00--------2دينارVOICمصانع الزيوت النباتية
ى قطاع التأمير

ى2 0.250.270.214,040,000.000.00--000.000.000--0.26--------2دوالرAIGالمجموعة االهلية للتأمير
ى 000.000.0002.322.472.62.2526,832,960.007.85--2.42--------2دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمير

ى ق للتأمير 3.252.6721,700,000.0020.31----000.000.000--3.10--------2دوالرMICالمشر

ى الوطنية 000.000.0004.254.404.934.2174,175,000.0023.88--4.30--------1دوالرNICالتأمير
ى ى للتأمير 3.2328,800,000.0011.05----000.000.000--3.20--------2دوالرPICOفلسطير

ى 000.000.0002.502.602.72.4726,000,000.0012.83--2.60--------2دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمير
ى ى الفلسطينية للتأمير 2.252.352.126,400,000.0022.99--000.000.000--2.20--------1دوالرTPICتمكير

ى 000.000.0002.853.003.32.8545,000,000.0017.55--3.00--------2دوالرTRUSTترست العالميه للتأمير

قطاع االستثمار
13.793.783.793.793.790.0014,017053,006.130.0093.773.793.93.1424,480,000.0011.19دوالرAPICالعربية الفلسطينية لالستثمار  ايبك

0.80.746,205,924.007.29----000.000.000--0.80--------2دوالرAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار

0.900.940.711,865,402.70294.63--000.000.000--0.89--------2دينارARABالمستثمرون العرب

226,9980431,440.340.00231.901.912.41.88251,403,750.000.00(0.52)-11.921.891.931.911.92دوالرARKAANاركان العقارية

0.270.272,700,000.0033.94----000.000.000--0.27--------2دوالرJREIالقدس  لالستثمارات العقارية

ى للتنمية واالستثمار 76,2050112,906.400.0091.451.481.51.08370,000,000.0015.39(1.33)-11.491.461.491.481.50دوالرPADICOفلسطير

1.91.6512,971,501.508.98--000.000.0001.90--1.90--------2دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واالنماء

ى لالستثمار الصناعي 060.0022.1702.532.753.152.669,287,717.636.31--2.62--------2دينارPIICفلسطير

ى لالستثمار العقاري 0.380.460.3235,073,858.090.00--01,0050.00552.820--0.39--------2دينارPRICOفلسطير

2.202.221.62122,132,314.32211.76--000.000.000--2.22--------2دوالرSANADسند للموارد االنشائية

000.000.0000.560.570.650.5318,880,000.0016.10--0.59--------1دوالرUCIاالتحاد لالعمار واالستثمار

قطاع الخدمات
1.391.411.3315,400,000.0012.95--000.000.000--1.40--------2دوالرABRAJابراج الوطنية

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

2.672.1111,967,220.447.50--000.000.0002.67--2.67--------2دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

20.860.850.880.880.880.002,22401,920.400.0040.850.8810.84257,840,000.0019.21دوالرOOREDOOموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

0.40001,489,335.1547.11--000.000.000--0.42--------2دينارPALAQARبال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

15.245.205.255.245.240.0024,2210178,155.700.00225.205.246.384.8972,799,555.4610.23دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

02160.00449.2802.062.082.141.78124,800,000.0012.25--2.08--------1دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

2.942.4515,465,441.7175.22--000.000.0002.50--2.55--------2دينارRSRمصايف رام هللا

21.001.001.001.001.000.00116104116.00104.0011.001.041.050.4213,000,000.0018.24دوالرWASSELالفلسطينيه للتوزي    ع والخدمات اللوجستيه

2 (AIG)    دوالر أمريكي0.25القيمة االسمية للسهم 

9

 (ELECTRODE)  كة موقوف عن سهم الشر

التداول بسبب قرار الهيئة العامة غير العادية 

كة إىل مساهمة خصوصية بتحول الشر

ى  Palestine Exchange- بورصة فلسطير

ة التداول اليومية  Daily Trading Sheet- نشر

ى 2022/09/19 اإلثنير
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