
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 1 545,44 1 545,44       0,00      0,00

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     42 807 261  125

     506 787 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول
-
-

-
--

-

            500         443 960 000    1

68  2020 /

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

02/08/2020

 - - NC--  027/07/2020 ALL 50 -   375

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

 - - NC--  001/09/2019 BIO115 - 1 212

 - 577 NC--  005/08/2019 SAI 40 -   577

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

02/08/2020

 - - NC--  0 AOM-   490

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

االستحقاقالقيمة %

26/07/2020

ISIN  تاريخرمز السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

        500    443 960 000  1      1,6226/04/2020 O150435  88,792 DZ000070048887,96    0,829



 

 

 

54/02إعــــــــــــــــالن رقم  
 

 تاريخ حصة التداول  20/28/0202                                               

صيدال  لسهم ارباحمتعلق برزنامة توزيع   العنوان 

 السوق سوق الرئيسي 

 

 

 

 المادة 1:

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

:1019 لسنة ربا االوالمتعلقة برزنامة توزيع  أسفلهاآلتية   

1010 جوان 19 تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين   

دج  12 :1029 لسنةالموزع عن كل سهم  ربحالقيمة   

1010 أوت 00، انطالقا من  ربا االتاريخ الشروع في دفع   

1010 أوت 00 الثالثاء 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  ربحالمنتظمة، ودلك من خالل طر  قيمة 

.سجل األوامر مسحب كذلك ومراقبة عمليات البورصة، كما تقوم  

 

 

 



 

 

 

64/02إعــــــــــــــــالن رقم
 

20/20/0202  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 أوت 20 ليوم الموافقة 0022

SAI BIO AUR AOM ALL القيمة 

 الحدود السعرية %5 %02 %02 %5 %02

 

 

  


