
Page 1 of 2 

 

 

 

 
 خبــر صحفـي                                                          2017 نـوفـمـبـر 23

 
 :البورصةأ داء 
نقطـة مقارنـة  7.52  رهـوقـ اعـفــرتاـب 1,276.58عنـ  م ـويو   امخلـس  يومال  "ن العامـمؤرش البحري"أ قفل 

قفال  رتـفــاعاـب 1,064.03عنـ  م ـويو   "يـلإسالمـان ـالبحريمؤرش "،يف حني أ قفل ال ربعاء أ م  يوم ه ـبإ

قفالنقطة  1.78 وق ره  ال ابق. هـمقارنة بإ

جاملية ق رها  سهم مليون 6.96 "نـبورصة البحري"يمثرون يف ـ وق  ت اول امل   دينـار أ لـ   916.62، بقمية اإ

البنـو  ع قطـا، حيـ  رزـا امل ـومثرون تعـامالىلم  ـه أ سـهم صـفقة  101، مت تنفيذها مـن الـالل  حبريين

مـن القميـة الإجامليـة % 39أ   مـا س ـه ه  دينـارأ لـ   354.98والـ  بلتـق قميـة أ سـهمله امليـ او   اليجارية

 .صفقة 24، مت تنفيذها من الالل سهم مليون  3.64للي اول وبمكية ق رها 

 : رـؤشـملـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.59 1,276.58 مؤشر البحرين العام

 0.17 1,064.03 اإلسالمين مؤشر البحري

 

 أ داء الرشاكت:
ب بلتــق قميــة أ ســهمله امليــ او   مصـــرا ال ــالم جــاء أ   مــا س ــه ه دينــار أ لــ   314.73يف املرزــا ال ول اإ

 .صفقات 9 ، مت تنفي ها من الاللسهم مليون  3.29اإجاميل قمية ال سهم املي او  وبمكية ق رها % 34.34

أ   مـا س ـه ه  دينـارأ لـ   238.23بقميـة قـ رها جــي اا اشـا الـملــالية  ملجملو ةلــ أ ما املرزا الثـا  اكـ ن

جــاميل قميــة ال ســهم % 25.99        اللـن خـــ، مت تنفيــذها مــســهم مليــون  1.34وبمكيــة قــ رها امليــ او  مــن اإ

 .صفقة 12

مـن  %12.73 أ   ما س ه ه دينارأ ل   116.69بقمية ق رها  (رشزـة البحريـن لالتصالت )بيلكو تمث جاء

 .صفقات 10، مت تنفيذها من الالل  سهمأ ل   572 اإجاميل قمية ال سهم املي او  وبمكية ق رها
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( الشركة

% 34.34 314,734.800 مصرف السالم  

% 25.99 238,232.430 مجموعة جي اف اتش المالية  

% 12.73 116,694.000 )بتلكو( شركة البحرين لالتصاالت  

 
 مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ، يف حـني اففتـق أ سـعار أ سـهمشـرزــات  9 ارتفعق أ سعار أ سهم،  ةشـرزــ 14يوم ت اول أ سهم ال وق  مت 

 أ قفالىلا ال ابقة.ات  ه أ سعار ـبقية الرشز، وحااكظق شـرزــات  5
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