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 خبــر صحفـي                                                         2017 أكــتــــوبــــر 19

 
 :البورصةأ داء 
قفال 0.48 وقدرهابرتفاع  1,278.94عند مس توي  امخليس يومال  "ن العامـمؤرش البحري"أ قفل  ه ـنقطة مقارنة ابإ

 وقـدرهابرتفـاع  1,035.50عنـد مسـ توي  "يـالإسالمـن ـيـالبحر مـؤرش "،يف حـ  أ قفـل ال ربعاء أ مس يوم 

قفالنقطة  2.53  السابق. هـمقارنة ابإ

جامليـة قـدر ا  سهم مليون 6.24 "نـبورصة البحري"تمثرون يف ـ وقد تداول املس  دينـار مليـون  1.77، بقمية اإ

 ارـمــالإس تثطـاع ق، حيث ركز املستمثرون تعامالهتم عـ  أ سـهم صفقة  144، مت تنفيذ ا من خالل  حبريين

من القمية الإجاملية للتداول وبمكيـة % 37أ ي ما نسبته  دينارأ لف  656.58واليت بلغت قمية أ سهمه املتداوةل 

 .صفقة 37، مت تنفيذ ا من خالل سهم مليون  3.10قدر ا 

 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.04 1,278.94 مؤشر البحرين العام

 0.25 1,035.50 اإلسالميبحرين مؤشر ال

 أ داء الرشاكت:
ذ بلغت قمية أ سهمه املتـداوةل  البنك ال  يل املتحد جاء أ ي مـا نسـبته دينـار أ لـف  425.59يف املركز ال ول اإ

 .صفقة 17 ، مت تنفيد ا من خاللسهم  مليون 1.66اإجاميل قمية ال سهم املتداوةل وبمكية قدر ا % 23.98

أ ي مـا نسـبته  دينـارأ لـف  403.34بقميـة قـدر ا جــي ا  اشـا الـمــالية  لــممموعة أ ما املركز الثـا  اكـ ن

جــاميل قميــة ال ســهم % 22.72        اللـن خـــ، مت تنفيــذ ا مــســهم مليــون  2.37وبمكيــة قــدر ا املتــداوةل مــن اإ

 .صفقة 26

من اإجاميل قمية ال سهم  %21.17أ ي ما نسبته  دينارأ لف  375.76بقمية قدر ا  يأ   م .أ   م .أ   يب . تمث جاء

 .صفقة واحدة، مت تنفيذ ا من خالل  سهمأ لف  494.42 املتداوةل وبمكية قدر ا
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( الشركة

% 23.98 425,591.410 البنك األهلي المتحد  

% 22.72 403,335.050 مجموعة جي اف اتش المالية  

% 21.17 375,757.680 أيأم . ام . . بي   

 
 مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

، يف حـ  اففتـت أ سـعار  دةــة واحـشـركـــ ارتفعـت أ سـعار أ سـهم،  ةشـركــ 13تداول أ سهم يوم ال وقد مت 

 ات ع  أ سعار أ قفالهتا السابقة.ـبقية الرشك، وحااكظت شـركــات  6 أ سهم
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