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 خبــر صحفـي                                                             2017 يــونـيـو 22

 
 :البورصةأ داء 
نقطة مقارنة  0.44 وقدره فخنفا اب 1,312.96عند مس توي امخليس أ مس  يوم "ن العامـمؤرش البحري"أ قفل 

قفال  ابرتفـا  1,070.91عنـد مسـ توي  "يـلإسالمـان ـالبحريـمـؤرش "،يف حني أ قفـل  ال ربعاءأ مس يوم ه ـابإ

قفالنقطة  2.40 وقدره  السابق. هـمقارنة ابإ

جاملية قدرها  سهم مليون 1.42 "نـبورصة البحري"تمثرون يف ـ وقد تداول املس  دينـار أ لـ   354.24، بقمية اإ

 بنوك التجاريةال   قطا، حيث ركز املستمثرون تعامالهتم عىل أ سهم صفقة  42، مت تنفيذها من خالل  حبريين

من القمية الإجاملية للتداول وبمكيـة  %47أ ي ما نسبته  دينارأ ل   166.86واليت بلغت قمية أ سهمه املتداوةل 

 .صفقة 22، مت تنفيذها من خالل سهم  أ ل  963.99قدرها 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

.0 - 1,312.96 مؤشر البحرين العام 30   

.0   1,070.91 اإلسالمي مؤشر البحرين 22  

 أ داء الرشاكت:
ذ بلغـت قميـة أ سـهمه املتـداوةل  الـمنيوم البحريـن )أ لبا( تءجا أ ي مـا دينـار أ لـ   158.15يف املركز ال ول اإ

 11   ها من خاللذ، مت تنفيسهم أ ل   347.01اإجاميل قمية ال سهم املتداوةل وبمكية قدرها  %44.64نسبته 

 .ةصفق

جـاميل  %26.89أ ي ما نسبته  دينارأ ل   95.26بقمية قدرها  لبنك ال هيل املتحد أ ما املركز الثاين فاكن من اإ

 .صفقة واحدة اللـن خـ، مت تنفيذها مسهم  أ ل  368.88وبمكية قدرها املتداوةل قمية ال سهم 

يل قمية ال سهم املتداوةل من اإجام %13.8أ ي ما نسبته  دينارأ ل   48.88بقمية قدرها  مرصف السالم ءمث جا

 .ةصفق 12، مت تنفيذها من خالل  سهمأ ل   514.5 وبمكية قدرها
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( الشركة

% 64.44 158,151.640 الـمنيوم البحريـن )ألبا(  

% 89.26 95,260.383 البنك األهلي المتحد  

% 8.13 48,877.500 مصرف السالم  

 
 مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

 

 

 

، يف حـني افخنفتـت أ سـعار  تنيشــركــــ  ارتفعت أ سعار أ سهم،  شــركــــات 01وقد مت يوم أ مس تداول أ سهم 

 هتا السابقة.ات عىل أ سعار أ قفالـبقية الرشك، وحافظت رشكتني أ سهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


