
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 1 611,06 1 611,06       0,00      0,00

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     41 332 560  066

     512 087 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول
            144

-
     54 864

--
    3

            300         299 607 000    1

109  2020 /

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

27/10/2020

 - - 381        144         54 864  327/07/2020 ALL 50 -   381

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

11501220 NC--  031/08/2020 BIO115 - 1 165

 552 - NC--  004/08/2020 SAI 25 -   552

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

27/10/2020

 - - NC--  0 AOM-   490

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

االستحقاقالقيمة %

26/10/2020

ISIN  تاريخرمز السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

        300    299 607 000  1      2,2526/01/2020 O070121  99,869 DZ000070031499,73    0,138



 

36/02 إعــــــــــــــــالن رقم
 

72/01/7171  تاريخ حصة التداول 

ايام حصص التداول  رزمانةغيرمتعلق بت  العنوان 

 السوق  سوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/لرئيسيسوق ا

 

 

                                                                                                               :1المادة 

المتمم و  89/22من القرار ( ب) الفقرة( 2)تعلم شركة ادارة بورصة القيم الوسطاء في عمليات البورصة انه وفقا للمادة 
المولد مع يوم  28/02/2222 الخميسالتداول ليوم  تيلحص انه تزامنًا المعدل المتعلق بقواعد تسير حصص التداول

لن  فان الحصتين.ةعطل ليوم ينالمصادفمع يوم عيد الثورة  20/00/2222 االحديوم ل التداول حصةو النبوي الشريف
.االصلية خيتوارالتجريا وفق   

 20تأنف يوم الثالثاء الرزمانة العادية لحصص التداول تس ماأو 2222 ربنوفم 22تبرمج الحصة القادمة يوم اإلثنين 
2222نوفمبر   

 
 



 

 

 

64/02إعــــــــــــــــالن رقم
 

27/01/2121  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 رنوفمب20 ليوم الموافقة 0036

SAI BIO AUR AOM ALL القيمة 

 الحدود السعرية %5 %01 %01 %01 %01

 

 

  


