
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 1 527,50 1 527,50       0,00      0,00

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     47 255 949  509

     474 317 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول
-
-

-
--

-

            700         615 979 000    1

110  2019 /

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

29/08/2019

 395 - NC--  030/07/2019 ALL 45 -   394

 - 547 NC--  001/07/2019 AUR 30 -   547

13101315 NC--  031/07/2018 BIO100 - 1 311

 - 198 NC--  008/06/2016 ROUI 15 -   219

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

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

29/08/2019

 - - NC--  0 AOM-   490

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

االستحقاقالقيمة %

28/07/2019

ISIN  تاريخرمز السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

        700    615 979 000  1      2,1321/04/2019 O150434  87,997 DZ000070045491,17   -3,181



 

 

 

1 06/9 مقإعــــــــــــــــالن ر
 

 تاريخ حصة التداول 1029/08/19                                               

بيوفارم لسهم ارباحمتعلق برزنامة توزيع   العنوان 

 السوق سوق الرئيسي 

 

 

 

 المادة 1:

، يجدر تذكير الوسطاء في عمليات البورصة بالتواريخ  بيوفارم مؤسسة وفقا لبيان مساهمي 

:1018 لسنة ربا االوالمتعلقة برزنامة توزيع  أسفلهاآلتية   

1019 جوان 11 تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين   

دج  115 :1028 لسنةالموزع عن كل سهم  ربحالقيمة   

1019 اوت 11، انطالقا من  ربا االتاريخ الشروع في دفع   

1019 سبتمبر 01 االحد ربا االتاريخ التسعير ما بعد توزيع   

 

 المادة 1:

بطريقة  ربا االتكلف مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة بتوفير شروط التسعير ما بعد توزيع 

المرجعي، وفقا لتعليمات لجنة تنظيم من السعر  ربحاللك من خالل طر  قيمة ذمنتظمة، و

.سجل األوامر مسحب كذلك ومراقبة عمليات البورصة، كما تقوم  

 

 

 



 

 

 

61/11 إعــــــــــــــــالن رقم
 

92/80/9802  تاريخ حصة التداول 

غير ايام حصص التداولمتعلق بت  العنوان 

 السوق  سوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/ لرئيسيسوق ا

 

 

                                                                                                               :1المادة 

 89/22من القرار ( ب) الفقرة( 2)تعلم شركة ادارة بورصة القيم الوسطاء في عمليات البورصة انه وفقا للمادة 

 20/28/2208 االحدالتداول ليوم  حصة تزامنته اذا ان التداولحصص  تسير المتعلق بقواعدالمتمم و المعدل 

. 22/28/2208 االثنينيوم  الى تؤجل الحصة المصادف ليوم عطلة مع يوم محرم  

 


