
دیسمبر2013 2014 جانفي %التغیر  البیانات

9 9 - عدد أیام التداول

171 159 -7,01% عدد األوامر المعروضة

31 563 13 675 -56,67% المعروضة للشراءحجم ألوامر 

83 502 107 088 28,24% حجم األوامر المعروضة للبیع

1 744 425 2 186 375 25,33% )دج(قیمة التداول

4 232 4 070 -3,82% حجم التداول

13 25 116,66% عدد الصفقات

1 3 66,66% المعدل الیومي للصفقات

193 825 242 931 25,33% )دج(المعدل الیومي لقیمة التداول

470 452 -3,82% المعدل الیومي لحجم التداول

2حیث بلغت قیمة المعامالتجانفيخالل شھر ارتفاعالقد شھد نشاط قاعة التداول لبورصة الجزائر 

186 مقارنة بالشھر الماضي أین سجلت التداوالت ما قیمتھ%25,33قدرهارتفاعا مسجلة بذلك دج375

1 744 4كذلك انتقل حجم التداول من.دج425 4إلىدیسمبرفي شھر 232 مسجالً بذلك نسبة في جانفي070

%.3,82انخفاض قدرھا

:أننافیما یخص التداوالت المسجلة في مختلف أقسام القیم المنقولة والمسجلة في التسعیرة الرسمیة الحظ

81,70%مشكال بذلك2,40%من حیث القیمة المتداولة اإلجمالیة للسندات قدرهارتفاعاسجل :قسم األسھم

.من القیمة اإلجمالیة المتبادلة في قاعة تداول بورصة الجزائر

دج و ھو ما یمثل نسبة 0004000سجل قسم السندات قیمة تداول خالل شھر جانفي قدرھا :قسم السندات

.لة في قاعة تداول بورصة الجزائرالقیمة اإلجمالیة المتبادمن %18,29

2014مؤشرات نشاط بورصـــــــــــــــــــة الجزائر جانفي 



أعلى سعر �ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΩ
سعر

�ϝΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϣ
السعر

متوسط  السعر 
المرجح

األسھم

و السندات

األسھم
610 DA 605 DA 608,88

DA
609,58 DA للتأمیناتألیانس

395 DA 390 DA 391,11
DA

395 DA األوراسي

420 DA 405 DA 410 DA 416,93 DA أ رویبةسيأن
490 DA 450 DA 4 69DA 468, 82DA صیدال

السندات
95 % 95 % 95 % 95 % 2016داحلى 

100 % 100 % 100 % 100 % 2014سونلغاز

حجم التداول قیمة التداول عدد الصفقات القیم المنقولة

األسھم

365 222 500 5 ألیانس للتامینات 

115 45 425 4 األوراسي

2 450 1 021 500 6 أن سي أ رویبة

1 060 496 950 8 صیدال

السندات
- - - 2016داحلى 

80 400 000 2 2014سونلغاز

4 070 2 186 375 25 المجموع

2014جانفيمؤشرات نشاط بورصـــــــــــــــــــة الجزائر 

والسنـــــــــــــــــــــــــــــــداتوحـــــجــــــــــــــــم األســـــــــــــــھمتطــــــــور قیمــــــــة 



التداول شراء.ح 

للزبائن

التداول شراء.ح 

لغیر الزبائن

التداول بیع.ح 

للزبائن

التداول بیع.ح 

لغیر الزبائن

الوسطاء في عملیات البورصة

48 600 - 113 750 -
BDL

بنك التنمیة المحلیة

69 750 400 000 - -
BNA

البنك الوطني الجزائري

- - 427 500 -
CPA

القرض الشعبي الجزائري

29 625 - - -
BEA

بنك الجزائر الخارجي

242 400 - 26 200 -
BADR

الفالحة والتنمیة الریفیةبنك 

34 500 - 786 425 - C NEP-Banque
بنك-الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط

445 000 916 500 832 500 -
BNP Paribas

بي أن بي باریبا

التداول شراء .ح 
للزبائن

التداول شراء.ح 

لغیر الزبائن

التداول بیع .ح 
للزبائن

التداول بیع.ح 

لغیر الزبائن

الوسطاء في عملیات البورصة

100 - 230 -
BDL

بنك التنمیة المحلیة

150 80 - -
BNA

البنك الوطني الجزائري

- - 930 -
CPA

القرض الشعبي الجزائري

75 - - -
BEA

بنك الجزائر الخارجي

520 - 50 -
BADR

بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

80 - 860 -
C NEP-Banque

بنك-الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط

865 2 200 2000 -
BNP Paribas

بي أن بي باریبا

دج)التــــــــــــــــــــــــداولقیمة(الوسطاء في عملیات البورصة نشــاط

)حجـــم التــــــــــــــــــــــــداول(الوسطاء في عملیات البورصة نشــاط



نسبة المردودیة السند

9,43% 2016دحلي 

6,36% 2014سونلغاز 

الســــــــــــنـدات المسجلة في البــــــــــــــــــورصةنسب مردودیـــــــــة


