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 خبــر صحفـي                                                             2017فـبـرايـر  20

 
 :البورصةأ داء 
قفـا   4.21قدره  ابرتفاع 1,325.49عند مس توي  ال ثنني يومال  "ن العامـمؤرش البحري"أ قفل  نقطـة مقارنـة ابف

 .ال حدأ مس يوم 

جامليـة قـدر ا  سهم مليون 4.57 "نـبحريبورصة ال "تمثرون يف ـ وقد تداول املس  دينـار  مليـون 1.02، بقمية اف

 الصـنا ةقطـاع ، حيث ركز املسـمثمثرون تعـامال م  ـ  أ سـهم  صفقات 110، مت تنفيذ ا من خالل  حبريين

من القمية الفجاملية للتداول وبمكية  59.25أ ي ما نسبته  دينارأ لف  603.09واليت بلغت قمية أ سهمه املتداوةل 

 .صفقة 45، مت تنفيذ ا من خالل سهم مليون  2.17در ا ق

 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.32 1,325.49 مؤشر البحرين العام

 0.74- 1,054.02 اإلسالميمؤشر البحرين 

 
 أ داء الرشاكت:

أ ي مـا دينـار أ لـف  603.09املتـداوةل  ايف املركـز ال ول اف  بلغـت قميـة أ سـهمهالبحرين )أ لبا(  أ لـمنيوم تجاء

جــامق قميـة ال ســهم املتـداوةل وبمكيــة قــدر ا % 59.25نسـبته       ، مت تنفيـد ا مــن خــاللســهم مليـون  2.17اف

 .صفقة 45

ثـمـار أ ما املركز الثاين فاكن جـامق قميـة % 8.89أ ي مـا نسـبته  دينـارأ لف  90.48بقمية قدر ا  لبنك الف مـن اف

 .صفقات 3 اللـن خـ، مت تنفيذ ا مسهم مليون  1.20وبمكية قدر ا املتداوةل ال سهم 

جـامق قميـة ال سـهم  %8.34أ ي مـا نسـبته  دينارأ لف  84.89بقمية قدر ا البنك ال  يل املتحد مث جاء  مـن اف

 .صفقة 11، مت تنفيذ ا من خالل  سهمأ لف  303.26 املتداوةل وبمكية قدر ا
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( ةالشرك

% 59.25 603,087.960 ألمنيوم البحرين )ألبا(  

% 8.89 90,480.000 بنك اإلثمار  

% 8.34 84,892.370 البنك األهلي المتحد  

 
 مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ، يف حـني اففتـت أ سـعار أ سـهمات ركـــش 4 أ سعار أ سهمارتفعت ، ة ـرشك 16يوم تداول أ سهم ال وقد مت 

 ات    أ سعار أ قفال ا السابقة.ـبقية الرشك، وحافظت شـركـات  5
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