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 خبــر صحفـي                                                         2017أغسطس  20

 
 :البورصةأ داء 
قفاهل  13.40 وقدره ابرتفاع 1,312.34عند مس توي  ال حد يومال  "ن العامـمؤرش البحري"أ قفل  نقطة مقارنة ابإ

 وقـدره ابرتفـاع 1,063.89عنـد مسـ توي  ""مؤرش البحريـن الإسالمــ يف حني أ قفل ،  املايضامخليس  يوم

قفال 22.82  السابق. هـنقطة مقارنة ابإ

 

، بقميـة  و وحـد  سـم  مليون 3.15 "نـبورصة البحري"يف يوم ال بلغ اإجاميل مكية ال وراق املالية املتداوةل وقد 

جاملية قدرها   ايل:عىل النحو الت صفقة 57مت تنفيذها من خالل ،  دينار حبريينأ لف  500.77اإ

 

 تداول ال سم : -1
 حبريين دينارأ لف  389.67 بقمية قدرهاسم ،  مليون 2.05ن" ـتداول املستمثرون يف "بورصة البحري

ي واذل الإس تثـمــارقطـاع ، وركـ  املسـتمثرون تعـامالع  عـىل أ سـم  صفقة 54مت تنفيذها من خالل 

لـأ وراق ن القمية الإجاملية م %51.27أ ي ما نسبته  دينارأ لف  256.75بلغت قمية أ سممه املتداوةل 

 .صفقة 32، مت تنفيذها من خالل سم  مليون  1.36وبمكية قدرها املالية املتداوةل 

 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 1.03 1,312.34 مؤشر البحرين العام

 2.19 1,063.89 اإلسالميمؤشر البحرين 
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 أ داء الرشاكت:
ذ بلغت قمية أ سمممالية ـمـاف اتش ال  ـجموعة جـم تجاء دينـار أ لـف  256.75املتداوةل  ايف املرك  ال ول اإ

، مت سـم  مليـون  1.36املتـداوةل وبمكيـة قـدرها  القمية الإجاملية لأ وراق املاليـةمن % 51.27أ ي ما نسبته 

 .صفقة 32 تنفيدها من خالل

من القمية % 6.66أ ي ما نسبته  دينارأ لف  33.33بقمية قدرها لـمنيوم البحريـن )أ لبا( ل أ ما املرك  الثاين فاكن

 .صفقات 4 ، مت تنفيذها من خالل سم أ لف  66.20وبمكية قدرها  الإجاملية لأ وراق املالية املتداوةل

مـن القميـة الإجامليـة لـأ وراق  %5.97أ ي مـا نسـبته  دينـارأ لف  29.89بقمية قدرها  ة انسـرشك تمث جاء

 .واحد  صفقة، مت تنفيذها من خالل  سم أ لف  239.14 املتداوةل وبمكية قدرها ملاليةا

 
 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( الشركة

% 51.27 256,745.230 مجموعة جي اف اتش المالية  

% 6.66 33,333.440 المنيوم البحرين )ألبا(  

% 5.97 29,892.500 ناسشركة   

 
 ، يف حني اخنفضـت أ سـعار أ سـم شـركــات  3 ارتفعت أ سعار أ سم ، شـركــات  9تداول أ سم  يوم ال وقد مت 

 ات عىل أ سعار أ قفالعا السابقة.ـبقية الرشك، وحافظت شـركــات  3

    :الصناديق الإستامثرية العقارية وحدات تداول    

برام مت       قـدرهابقميـة املدرجـة يف بورصـة البحـر ن  العقاريـة الإسـتامثرية الصناديقوحدات عىل  فقاتص 3 اإ

الإجامليـة لـأ وراق املاليـة املتـداوةل يف حـني  القميـةمن % 22.19أ ي ما نسبته  دينار 100و  أ لف 111

 .وحد أ لف  100مليون و قدرها بلغت المكية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


