
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 1 670,85 1 670,85       0,00      0,00

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     42 881 285  955

     518 985 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول

          2 200
-

  2 695 000
--

    2

            610         545 652 400    2

4  2021 /

              7               1 008    2 الحقوق

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

10/01/2021

 264 - NC--  027/07/2020 ALL 50 -   240

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

 - -1225      2 200      2 695 000  231/08/2020 BIO115 - 1 225

 - 552 NC--  004/08/2020 SAI 25 -   552

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

10/01/2021 الحقوق : 

تاريخ الشطب

 - - 144          7          1 008  2 DALL-   14428/02/2021

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

10/01/2021

 - - NC--  0 AOM-   490

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

القيمة %
االستحقاق

30/12/2020

ISIN  رمز
تاريخ

السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

        110     98 872 400  1      4,8923/02/2020 O100230  89,884 DZ000070047091,57   -1,690

        500    446 780 000  1      4,4226/04/2020 O150435  89,356 DZ000070048889,19    0,158



 

 

 

10/20إعــــــــــــــــالن رقم
 

01/10/0100  تاريخ حصة التداول 

 العنوان متعلق بتعديل الحدود السعرية  للقيم المنقولة

 السوق  سوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/لرئيسيسوق ا

 

 

                                                                                                               :0المادة 

 دود السعرية لحصة التداول رقمالحيتم تعديل س  0200 جوان 02 بتاريخلقرار لجنة التداول المجتمعة طبقا 

 :نحو التالي العلى   0200 جانفي 01 ليوم الموافقة 0067

SAI BIO AUR AOM ALL القيمة 

 الحدود السعرية %01 %01 %01 %5 %01

 

 

  



 

20/01 إعــــــــــــــــالن رقم
 

01/10/2120  تاريخ حصة التداول 

ايام حصص التداول  رزمانةغيرمتعلق بت  العنوان 

 السوق  سوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/لرئيسيسوق ا

 

 

                                                                                                               :1المادة 

المتمم و  89/22من القرار ( ب) الفقرة( 2)تعلم شركة ادارة بورصة القيم الوسطاء في عمليات البورصة انه وفقا للمادة 
أول يوم للسنة مع  22/22/2222 ثالثاءالتداول ليوم ال انه تزامنًا لحصة المعدل المتعلق بقواعد تسير حصص التداول

.وفق التواريخ االصلية لن تجري ةفان الحص.ليوم عطلة المصادف "يناير" األمازيغية الجديدة  
 21 خميسالتأنف يوم الرزمانة العادية لحصص التداول تس ماوأ 2222 جانفي 21 ربعاءتبرمج الحصة القادمة يوم األ

2222 جانفي  
 
 


