
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 1 547,87 1 538,14       9,73      0,63

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     44 852 578  323

     487 362 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول
          1 450

-
  1 472 000

--
    4

            610         542 875 600    1

12  2020 /

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

28/01/2020

 418 - NC--  030/07/2019 ALL 45 -   418

 550 - NC--  001/07/2019 AUR 30 -   550

 - -1211      1 000      1 211 000  201/09/2019 BIO115 - 1 211

 - 218 NC--  008/06/2016 ROUI 15 -   218

 - - 580        450        261 000  205/08/2019 SAI 40     5,26   551

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

28/01/2020

 - - NC--  0 AOM-   490

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

االستحقاقالقيمة %

26/01/2020

ISIN  تاريخرمز السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

        610    542 875 600  1      4,9721/04/2019 O150434  88,996 DZ000070045489,11   -0,115



 

 

 

09/00إعــــــــــــــــالن رقم
 

28/10/2121  تاريخ حصة التداول 

 العنوان متعلق بتعديل الحدود السعرية  للقيم المنقولة

 السوق  سوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/لرئيسيسوق ا

 

 

                                                                                                               :1المادة 

 دود السعرية لحصة التداول رقمالحيتم تعديل س  0200 جوان 02 بتاريخلقرار لجنة التداول المجتمعة طبقا 

 :نحو التالي العلى   0202 جانفي 02 ليوم الموافقة 0246

SAI ROUI BIO AUR AOM ALL القيمة 

 الحدود السعرية %5 %01 %5 %5 %10 %5

 

 

  



 

 

 

20/ 10إعــــــــــــــــالن رقم   
 

82/01/2020  تاريخ حصة التداول 

   التفاوض جنةللشكيلة الجديدة تالب متعلق
 

 العنوان

 السوق  بورصة الجزائر قاسوأ

 

  :1المادة 

 :تتشكل لجنة التفاوض من 

  :السيد بلقاسم بطوشالرئيس 

  :المية قاسمالسيدة نائب الرئيس 

 األعضاء :

والسيدة  "بديل" ي الدين سغنيحم"عضو" والسيد  كنزة ميدي: السيدة BEAللوسيط بالنسبة 
 ؛""بديل زبيدة مسروق

 ؛""بديل نعيمة والسيدة لرغويني " "عضو" خالد مبربيش: السيد BDLللوسيط بالنسبة 

 "عضو"؛مر عنادية أحمد وا: السيدة BNA للوسيطبالنسبة 

 ؛"بديل" سارة واالنسة شريفي "عضو" طاهر بوسعيد: السيد BADR بالنسبة للوسيط

 '؛'عضو إيت عبي ةرادي: السيدة CPAللوسيط  بالنسبة

 ؛"البديل" أمينة شرشور"عضو" والسيدة  فلة مقراني: السيدة CNEPبالنسبة للوسيط 

 ؛"بديل" بلهامل أمينوالسيد " عضو " خالفي أمير: السيد BNP-Paribasبالنسبة للوسيط  

 ؛""بديل فتيحة والسيدة لميني "عضو" صبرينة مولوج: السيدة SGAبالنسبة للوسيط 

  ؛"عضو" خلفاوي محمدالسيد  Tell Markets بالنسبة للوسيط 

 المادة 2:

لجنة التفاوض.المتعلق بتشكيلة  53/81رقم  إعالنعدل يمم ويت اإلعالنهذا   

 المادة 3:

.في النشرة الرسمية للتسعيرة يتم نشر هذا اإلعالنس  


