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 خبــر صحفـي                                                          2018 أبــريــل 19

 
 :البورصةأ داء 
ة ـقارنــنقطة م 0.58 وقدره نـخـفـاضاب 1,301.40وي ـعند مست امخليس ومـيال  "ن العامـؤرش البحريـم"أ قفل 

قـب  رتـفــا اب 961.17وي ـعنـد مستـ ـي"ـحريـن ال سالمؤرش البـ"ميف حني أ قفل ،  ال ربعاءأ مس  ومـه يـفالـا 

قـنقطة مقارنة ب 1.79 درهـوق  ق.ـالساب هـالـفـا 

 

جـلـــبد ـوقــ  ســ  مليــو   3.73 "نـورصة البحريـــبــ"يف وم ـيــال ة ـمتداولـــ الية ال ـمـــمية ال وراق الـ ي كــ ـالـــمـغ ا 

جـقيـ ، ب  دةـووح عـ   صـفقة 65ا من خالل ـيذهـ ف ـ   تن ـت،  يـنـ حري ـنار بـ دي أ لف  747.80درها ـالية قـمـمة ا 

 ي:ـالـتـ حو ال ـالن

 

 تداول ال س  : -1
 دينـارأ لـف  722.50 اـمة قدرهــبقيس  ، مليو   3.49ن" ـمرو  يف "بورصة البحريـمس تثـ تداول ال 

طا  ـقـ   عـ  أ سـ   ـ عامالتـ ـمرو  تـمس تثــ ز ال ـ، وركـصـفقة  63الل ـ  تنفيذها مـن  ــت يـنـ حري ـب

 %51.57أ ي ما نسـتته  نارـ دي أ لف  385.63ة ـمتداولـ ال والـتـي بلـغت قيـمة أ س م ا  ةالبنوك التجاريـ

ذها ـنفيـ   ت ـ، تس   مليو   1.78ا ـمية قدرهـ ك ـ وب ة ـمتداولـ ة ال ـاليـمـل وراق الـلالية ـمـمة ال جـمن القي

 .صفقة 22من خالل 

 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.04- 1,301.40 مؤشر البحرين العام

 0.19 961.17 اإلسالميمؤشر البحرين 
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 ات:ـأ داء الرشك
ذ بلغت قيـمركـيف ال البنك ال هيل الـمتحـد جاء أ ي مـا نار ـ ديـ أ لـف  363.48ة ـمتداولــ مة أ س مه ال ـز ال ول ا 

  ـ، تـسـ   مليـو   1.55مية قـدرها ـ ة وبكـ ـمتداولـ ال  اليةـمـالية لل وراق الـمة ال مجـالقيمن  %48.61نستته 

 .صفقة 16 تنفيدها من خالل

أ ي مـا  نارـ ديـ أ لـف  149.20مة قـدرها ـبقيـ لرشكـة البحريـن لالتصـالت ببتلكـو  ي فاك ــز الثانـمركـا الـأ م

  ـ، ت س  أ لف  699.16مية قدرها ـ وبك  ةـمتداولـ الية ال ـمـالية لل وراق الـمـمة ال جـمن القي %19.95نستته 

 .صفقة 11 تنفيذها من خالل

الية ـمـمة ال جـمن القي %18.08أ ي ما نستته  نارـ دي أ لف  135.23مة قدرها ـبقي عقارات الس يف تمث جاء

 .صفقة 18   تنفيذها من خاللـ، ت س  أ لف  630 مية قدرهاـ ك ـ ة وب ـمتداولـ ال  اليةـمـلل وراق ال

 
 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  حريني(القيمة )بالدينار الب الشركة

% 48.61 363,475.600 البنك األهلي المتحد  

% 19.95 149,203.480 شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو(  

% 18.08 135,230.000 عقارات السيف  

 
 خفضت أ سـعار أ سـ  ـ، يف حني انـرشكـات  6 ارتفعت أ سعار أ س  ،  ةرشكـ 13وم تداول أ س   ـيال   ـوقد ت

 قة.ـ ا السابـ فالت ـات ع  أ سعار أ قـة الرشكـيـ بق ظت ـ، وحافـات رشك 3

    :ةـقاريـة العـاريـمـق ال س تثـالصنادي داتـوح داولـت    -2

بـت مة ـقيــ ب مدرجة يف بورصـة البحـر ن ـالـ ةـالعقاريـ اريةـمـال س تث قـالصناديوحدات ع   صفـقـتيـنرام ــ  ا 

الية ـمـالية لل وراق الـمـال ج مةـالقيمن  %3.38ته ـ ا نسب ـأ ي م  يـنـ حري ـب نارـ دي  296و  أ لف 25 اـقدره

 .دةـوحأ لف  248مية ـ غت الك ـة يف حني بلـمتداولـ ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


