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 خبــر صحفـي                                                             2017 مـــارس 28

 
 :البورصةأ داء 
نقطـة مقارنـة  5.15قـ ر   اضـخفــابن 1,377.56عنـ  م ـويو   الـالاثءء يـومال  "ن العامـمؤرش البحري"أ قفل 

قفاهل يوم  .ال ثننيأ مس  ابإ

، بقميـة  وصـ  سـم  مليـو  1.74 "نـبورصـة البحريـ"يف يوم ال املي اوةل  بلغ اإجاميل مكية ال وراق املاليةوق  

جاملية ق رها   عىل النحو اليايل: صفقة 84مت تنفيذها من خاثل ،  دينار حبريينأ لف  592.85اإ

 

 ت اول ال سم : -1
 حبريين دينارأ لف  392.85 بقمية ق رهاسم ، مليو   1.54ن" ـت اول امل تمثرو  يف "بورصة البحري

بلغـ    واذل الصـناعةقطاع ، وركز امل تمثرو  تعاماثهت  عىل أ سم  صفقة 81 تنفيذها من خاثل مت

لـأ وراق املاليـة من القمية الإجاملية  %21.04أ   ما ن بته  دينارأ لف  124.76قمية أ سممه املي اوةل 

 .صفقة 21، مت تنفيذها من خاثل سم  أ لف  332.30وبمكية ق رها املي اوةل 

 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.37- 1,377.56 مؤشر البحرين العام

 0.25- 1,089.31 اإلسالميمؤشر البحرين 

 
 أ داء الرشاكت:

ذ بلغ  قميـة أ سـممم (أ لبان )ـريمنيوم البحـ أ ل  تجاء أ   مـا دينـار أ لـف  124.76امليـ اوةل  ايف املركز ال ول اإ

، مت تنفيـ ها سـم  أ لف  332.30املي اوةل وبمكية ق رها  وراق املاليةالقمية الإجاملية لأ  من % 21.04ن بته 

 .صفقة 21 من خاثل
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مـن القميـة % 12.24أ   ما ن بته  دينارأ لف  72.54بقمية ق رها  للبن  ال هيل امليح  أ ما املركز الالاين فاك 

 .صفقات 9 ، مت تنفيذها من خاثل سم أ لف  226.64وبمكية ق رها  الإجاملية لأ وراق املالية املي اوةل

 

مـن  %9.21أ   مـا ن ـبته  دينـارأ لف  54.60بقمية ق رها  ن لأ سواق احلرةـيجمع البحر ـرشكة م تمث جاء

 .صفقتني، مت تنفيذها من خاثل  سم أ لف  65 املي اوةل وبمكية ق رها القمية الإجاملية لأ وراق املالية
 

 
 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( ركةالش

% 21.04 124,763.670 (ألباالبحرين )ألمنيوم   

% 12.24 72,537.590 البنك األهلي المتحد  

% 9.21 54,600.000 حرةمجمع البحرين لألسواق الشركة   

 
 

     ضـ  أ سـعار أ سـم ، يف حـني اففرشاكت  3 ارتفعـ  أ سـعار أ سـم ، رشكـة  15تـ اول أ سـم  يوم ال وق  مت 

 ات عىل أ سعار أ قفالهتا ال ابقة.ـبقية الرشك، وحافظ  رشاكت  5

    ت اول الصكوك الإساثمية:

برام  أ    دينـار أ لف 200 ق رهاعىل الصكوك الإساثمية امل رجة يف بورصة البحريـن بقمية  صفقات 3مت اإ

 .أ لف ص  200مكية ق رها وب من القمية الإجاملية لأ وراق املالية املي اوةل % 33.74ما ن بته 
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