
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 1 546,21 1 545,35       0,85      0,05

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     44 803 056  448

     486 362 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول
          2 898

-
  3 506 580

--
    5

          2 000       2 000 000 000    1

4  2020 /

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

09/01/2020

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

 546 - NC--  001/07/2019 AUR 30 -   546

 - -1210      2 898      3 506 580  501/09/2019 BIO115     0,08 1 209

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

 - 580 NC--  005/08/2019 SAI 40 -   580

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

09/01/2020

 - - NC--  0 AOM-   490

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

االستحقاقالقيمة %

07/01/2020

ISIN  تاريخرمز السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

      2 000  2 000 000 000  1      2,4512/07/2019 O150721 100,000 DZ0000700074**,**   -5,590



 

 

 

20 /04 إعــــــــــــــــالن رقم  
 

09/40/2020  اريخ حصة التداولت 

عقد سيولة لسهم بيوفارممتعلق ب  العنوان 

 السوق السوق الرئيسي

 

                                                                                                               :1المادة 

تسيير بورصة القيم  شركة تسمح ،بورصة القيم المنقولة النظام العام لبالمتعلق نظام ال من 127 المادة بأحكام عملا 

(SGBV )الوسيط  ( بي أم بي بريبا الجزائرBNP PARIBAS EL Djazair) السيولة عقد عن المسؤول  

  لتداول سهم بيوفارم السوق تنظيم أجل منمقابل الذات  العمليات تنفيذبسهم بيوفارم 

 المادة 2:

 تعزيزلسهم بيوفارم هي بهدف  السيولة اتفاقية بموجبالعمليات التي يقوم بها الوسيط بي ام بي بريبا الجزائر  

 .التداول حصص خللفقط  تنفيذها ويجب ،التداوات عليه  انتظامكذا و السهم سيولة

 صفقات الكتل . عبرسهم بيوفارم  سيولة عقد اطار في تقع التي المعاملت تنفيذ يمكن ال

 المادة 3:

 األوامردفتر في موجوداا يكون سهم بيوفارم يمكنه أن  سيولة عقد عن المسؤول  بي أم بي بريبا الجزائر  لوسيطا

خاصة بالوسيط وليست  مقابلالعمليات ذات ال أوامر هي يقدمها التي وامراأل .البيع أو/  و للشراء المركزي

وامر زبائن.أ  

 المادة 4:

سهم   سيولة عقد عن المسؤول  بي أم بي بريبا الجزائر  لوسيطالمقدمة من طرف ا البيع أو/  وأوامر الشراء 

 :مايلي ققبيوفارم تح

أسهم 10 يساوي األدنى الحد . 

  ةأعلى القيم التاليتجاوز ال ي قصى.الحد األ

تداول جلسة كل في المتداولة األسهم عدد٪ من متوسط 25-  

عسهم للشراء والبي 1000 -  

 المادة 5:

 يتجاوز أال يجب. بها المسموح المجاالت حدود ضمن رجةالمدالعمليات ذات المقابل  أوامر أسعار تكون أن يجب

.المرجعي للسعر بالنسبة٪ 5 البيع أمر وسعر الشراء أمر سعر بين الفرق  

http://www.sgbv.dz/commons/post/reglementation%20arabe/SGBV/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-97-03.pdf
http://www.sgbv.dz/commons/post/reglementation%20arabe/SGBV/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-97-03.pdf


 

 

دج  2 000 :  للسهم األقصى الشراء سعر.  

.دج1 000:  للسهم دنىعر البيع األ.س   

 المادة 6:

مفعول هذا التفويض يكون انطلقا من  سريان تاريخان  . أشهر( 6) ستة لمدة المفعول ساري التفويض هذا

.نشر هذا االشعارتاريخ   

 


