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 خبــر صحفـي                                                             2017و ـيــولي 23

 
 :البورصةأ داء 
قفالـ 2.66 وقدرهابرتفاع  1,323.06عند مس توي  ال حد يومال  "ن العامـمؤرش البحري"أ قفل  ه ـنقطة مقارنة ابإ

 وقـدرهابرتفـاع  1,104.13عنـد مسـ توي  "يـلإسالمـان ـالبحريـمؤرش "،يف حني أ قفل  امخليس املايضيوم 

قفالنقطة  0.40  السابق. هـمقارنة ابإ

جاملية قدرها  سهم مليون 2.25 "نـبورصة البحري"تمثرون يف ـ وقد تداول املس  دينـار أ لـ   586.48، بقمية اإ

 بنوك التجاريةال قطاع ، حيث ركز املستمثرون تعامالهتم عىل أ سهم صفقة  65، مت تنفيذها من خالل  حبريين

من القمية الإجاملية للتداول وبمكيـة % 57أ ي ما نسبته  دينارأ ل   336.58واليت بلغت قمية أ سهمه املتداوةل 

 .صفقة 35، مت تنفيذها من خالل سهم  مليون 1.75قدرها 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.20 1,323.06 مؤشر البحرين العام

 0.04 1,104.13 لسمام اإلمؤشر البحرين 

 أ داء الرشاكت:
ذ بلغت قمية أ سهمه البنك ال هيل املتحد جاء أ ي مـا نسـبته دينـار أ لـ   232.30املتـداوةل  يف املركز ال ول اإ

 .صفقة 13 ، مت تنفيدها من خاللسهم أ ل   886.07اإجاميل قمية ال سهم املتداوةل وبمكية قدرها % 39.61

مـن % 27.79أ ي ما نسـبته  دينارأ ل   162.98بقمية قدرها لـمنيوم البحريـن )أ لبا( ل أ ما املركز الثاين فاكن

 .صفقات 10 اللـن خـ، مت تنفيذها مسهم أ ل   320وبمكية قدرها املتداوةل اإجاميل قمية ال سهم 

من اإجاميل قمية ال سهم املتداوةل  %8.44أ ي ما نسبته  دينارأ ل   49.50بقمية قدرها  مرصف السالم مث جاء

 .صفقة 15، مت تنفيذها من خالل  سهمأ ل   510.09 وبمكية قدرها
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النلسبة إلى اإلجمال   القيمة )بالدينار البحرين ( الشركة

% 39.61 232,297.460 األهل  المتحدالبنك   

% 27.79 162,975.000 المنيوم البحرين )ألبا(  

% 8.44 49,498.340 اللسماممصرف   

 
 ملساهمة الشركات ف  القيمة اإلجمالية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ، يف حـني اففتـت أ سـعار أ سـهمشـركــات  4 ارتفعت أ سعار أ سهم،  شـركـة 14تداول أ سهم يوم ال وقد مت 

 ات عىل أ سعار أ قفالهتا السابقة.ـبقية الرشكظت ، وحاف تـيـنشـركــ 
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