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 خبــر صحفـي                                                             2018 ونيوـي 21

 
 :البورصةأ داء 
ة ـقارنـنقطة م 8.36 وقدره ابرتفاع 1,309.49عند مس توي  امخليسأ مس  ومـي "ن العامـؤرش البحريـم"أ قفل 

قفال  ابخنفـا  984.50عنـد مسـ توي  "الإسالمــ  نـالبحريـمـؤرش "،يف حني أ قفـل  ال ربعاءأ مس وم ـيه ـابإ

قفالـقارنـمنقطة  1.40 درهـوق  السابق. هـة ابإ

جـ، بقي سهم مليون 3.36 "نـورصة البحريـب"يف الـمس تثـمرون وقد تداول  أ لـ   792.53الية قدرها ـمـمة اإ

اع ـطــقعىل أ سـهم  همـ مرون تعامالت ـمس تثـ ، حيث ركز ال صفقة  68، مت تنفيذها من خالل   ـنـ حري ـبديـنـار 

مة ـمـن القيـ %37.07أ ي مـا سسـه ه  ارـنــ دي أ لـ   293.76ة ـمتداولــ مة أ سـهمه ال ـوالـ  بلتـق قيـ الصناعة

 .صفقة 13م تنفيذها من خالل ـ، تسهم  أ ل  462.61مية قدرها ـ الية للتداول وبك ـالإمج

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.64 1,309.49 مؤشر البحرين العام

 -0.14 984.50 اإلسالميمؤشر البحرين 

 أ داء الرشاكت:
ذ بـمركـيف ال أ ملنيوم البحرين )أ لبا( تجاء أ ي ديـنــار أ لـ   293.76ة ـمتداولــ ال  امة أ سهمهـلتق قيـز ال ول اإ

ها مـن ذم تنفيــ، تـسهم  أ ل  462.61مية قدرها ـ ة وبك ـمتداولـ مة ال سهم ال ـ  قيـالـمـاإج %37.07ما سسه ه 

 .صفقة 13 اللـخ

 %30.72أ ي ما سسـه ه ديـنـار أ ل   243.44مة قدرها ـبقي ال هيل املتحدبنك ل ل  انـ  فكــانـثـ ز ال ـمركـا الـأ م

 .ةصفق 13 اللـن خـم تنفيذها مـ، تسهم  مليون 1.06مية قدرها ـ وبك ة ـمتداولـ ال مة ال سهم ـ  قيـالـمن اإمج

مــن  %17.64أ ي مـا سسـه ه ديـنــار أ لــ   139.78ا ـمة قدرهــبقيـ املؤسسـة العربيــة املةـفية تاءـم جــثـ

ج  .ةصفق 11م تنفيذها من خالل ـ، ت سهم مليون 1.08 مية قدرهاـ ة وبك ـمتداولـ مة ال سهم ال ـ  قيـالـمـاإ
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( الشركة

 37.07% 293,758.620 وم البحرين )ألبا(ألمني

 30.72% 243,436.600 البنك األهلي المتحد

 17.64% 139,782.180 المؤسسة العربية المصرفية

 
 مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ سـعار خفضق ـ، يف حـني انـرشكــات  4 ارتفعق أ سعار أ سـهم،  ةرشكـ 13وم أ مس تداول أ سهم ـم يـوقد ت

 قة.ـها السابـ فالت ـات عىل أ سعار أ قـة الرشكـيـ بق ، وحافـظق  رشكة واحدة أ سهم
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