
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 1 527,13 1 527,73      -0,60     -0,03

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     44 250 354  800

     499 363 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول
          3 643

-
  1 548 275

--
    3

            800         727 068 000    2

59  2020 /

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

12/07/2020

 - - 425      3 643      1 548 275  330/07/2019 ALL 45    -0,46   427

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

1211 - NC--  001/09/2019 BIO115 - 1 211

 - - NC--  008/06/2016 ROUI 15 -   200

 525 577 NC--  005/08/2019 SAI 40 -   525

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

12/07/2020

 - - NC--  0 AOM-   490

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

االستحقاقالقيمة %

07/07/2020

ISIN  تاريخرمز السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

        400    362 880 000  1      3,7606/10/2019 O071026  90,720 DZ000070046290,94   -0,227

        400    364 188 000  1      3,7606/10/2019 O071026  91,047 DZ000070046290,94    0,100



 

 

 

20 /73 إعــــــــــــــــالن رقم
 

21/07/1010  تاريخ حصة التداول 

 العنوان بيوفارم لسهم سيولة بعقدمتعلق اعالن 

 السوق السوق الرئيسي

 

 :1المادة

 بورصة تسيير شركة تسمح ، المنقولة القيم لبورصة العام بالنظام المتعلق النظام من 127 المادة كامبأح عمال

 عقد عن المسؤول (BNP PARIBAS EL Djazair)الجزائر بريبا بي أم بي لوسيطل (SGBV) القيم

 .بيوفارم مسه لتداول السوق تنظيم أجل من المقابل ذات العمليات بتنفيذ بيوفارم سهمل السيولة

 

 2:المادة

 تعزيز بهدف هي بيوفارم لسهم السيولة اتفاقية بموجب الجزائر بريبا بي ام بي الوسيط بها يقوم التي العمليات
 .التداول حصص خلل فقط تنفيذها ويجب ، عليه التداوات انتظام وكذا السهم سيولة

 . الكتل صفقات عبر مبيوفار سهم سيولة عقد اطار في تقع التي المعاملت تنفيذ يمكن ال
 

 3:المادة

 األوامر دفتر في اودموج يكون أن يمكنه بيوفارم سهم سيولة عقد عن المسؤول الجزائر بريبا بي أم بي الوسيط

 . البيع أو / و للشراء المركزي

 .زبائن أوامر وليست بالوسيط خاصة المقابل ذات العمليات أوامر هي يقدمها التي األوامر

 

 4:المادة

 سهم سيولة عقد عن المسؤول الجزائر بريبا بي أم بي الوسيط طرف من المقدمة البيع أو / و الشراء مرأوا

 :مايلي تحقق بيوفارم

 . أسهم 10 يساوي األدنى الحد -

 .التالية القيم أعلى يتجاوز ال األقصى لحدا -

 .تداول جلسة كل في المتداولة األسهم عدد متوسط من 52٪ -

 .البيعو للشراء سهم0111 -

 

 5:المادة

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

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

 دج 5111 : للسهم األقصى الشراء سعر -

 .دج 0111 : للسهم األدنى البيع سعر -

 

 

 



 

 

 6:المادة

 .االشعار هذا نشر تاريخ من انطلقا 5151ديسمبر  01 الى غاية المفعول ساري لتفويضا هذا


