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 خبــر صحفـي                                                          2017 ديسمبر 10

 
 :البورصةأ داء 
نقطـة مقمرنـة  1.96 وقـ ر  خفمضـابنـ 1,265.44عنـ  م ـويو  ال حـ   يـو ال  "ن العـم ـمؤرش البحري"أ قفل 

قفمهل يو   ابرتـفــم  1,046.35 عن  م ويو   ـي""مؤرش البحريـن الإسالميف حني أ قفل ،  املميض امخليس ابإ

قفمل 5.96 وق ر   ال مبق. هـنقطة مقمرنة ابإ

 

، بقميـة  و وحـ   سـم  مليون 1.95 "نـبورصة البحري"يف يو  ال بلغ اإجاميل مكية ال وراق اململية املي اوةل وق  

جاملية ق رهم   يميل:عىل النحو ال  صفقة 58مت تنفيذهم من خالل ،  دينمر حبريينأ لف  438.29اإ

 

 ت اول ال سم : -1
 حبريين دينمرأ لف  433.09 بقمية ق رهمسم ،  مليون 1.92ن" ـت اول امل تمثرون يف "بورصة البحري

  واذل اخلـ مم قطـم  ، وركـ  امل ـتمثرون تعـممالع  عـىل أ سـم  صـفقة  57مت تنفيذهم من خـالل 

لـأ وراق ن القمية الإجاملية م %43.46أ   مم ن بته  دينمرأ لف  189.60بلغت قمية أ سممه املي اوةل 

 .صفقة 37، مت تنفيذهم من خالل سم  أ لف  584.03وبمكية ق رهم اململية املي اوةل 

 

 : رـؤشـمـال
 التغير )%( اإلقفال الـمـؤشـر

 0.15- 1,265.44 مؤشر البحرين العام

 0.57 1,046.35 اإلسالميمؤشر البحرين 

 

 
 



 

Page 2 of 2 

 

 
 
 

 أ داء الرشاك :
ذ بلغت قمية أ سمممملية ـمـف اتش الي اـجموعة جـم  جمء دينـمر أ لـف  175.47املي اوةل  ميف املرك  ال ول اإ

، مت سـم   مليـون 1.07امليـ اوةل وبمكيـة قـ رهم  القمية الإجاملية لأ وراق اململيـةمن % 40.22أ   مم ن بته 

 .صفقم  7 تنفي هم من خالل

مـن القميـة % 22.56أ   مـم ن ـبته  دينـمرأ لـف  98.43بقميـة قـ رهم  . أ  . أ  . أ  .ليب أ مم املرك  الثمين فاكن

 .صفقم  4 ، مت تنفيذهم من خالل سم أ لف  140وبمكية ق رهم  الإجاملية لأ وراق اململية املي اوةل

من القمية  %10.77أ   مم ن بته  دينمرأ لف  47بقمية ق رهم  يلكو(ـ ن لالتصمل  )ب ـة البحريـرشك  مث جمء

 .صفقم  4 ، مت تنفيذهم من خالل سم أ لف  235 املي اوةل وبمكية ق رهم الإجاملية لأ وراق اململية

 
 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

  النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( الشركة

% 40.22 175,474.650 مجموعة جي اف اتش المالية  

% 22.56 98,425.000 بي. أم. أم. أي.  

% 10.77 47,000.000 )بتلكو( التصاالتشركة البحرين ل  

 
    ، يف حـني اففتـت أ سـعمر أ سـم رشكــم   4 ارتفعت أ سعمر أ سـم ، رشكـم   9يو  ت اول أ سم  ال وق  مت 

 م  عىل أ سعمر أ قفملعم ال مبقة.ـبقية الرشك، وحمفظت م  ـرشك 3

    :الصنمديق الإستامثرية العقمرية وح ا  ت اول    -2

برا         قـ رهمبقمية امل رجة يف بورصة البحرين  العقمرية الإستامثرية الصنمديقوح ا  عىل  واح  صفـقـة مت اإ

الإجاملية لأ وراق اململية املي اوةل يف حني  القميةمن % 0.73أ   مم ن بته   حبريين دينمر 200أ لف و  3

 .وح  أ لف  32بلغت المكية 
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