
( اإلغالق1000=األساس (دزاير اندكس 

2008 جانفي 03قيمة األساس  

التغير
%في القيمة

اإلغالق السابق

 2 610,34 2 610,34       0,00      0,00

القيمة السوقية دج
قيمة سندات الشركات دج

قيمة سندات الخزينة العمومية دج
-

     61 456 732  310

     501 265 000 000

نشاط األسواق
األسواق

السوق الرئيسي
سوق سندات الشركات

سوق سندات الخزينة العمومية

حجم التداول عدد الصفقاتقيمة التداول

-
-

-
--

-

            650         610 369 500    1

131  2022 /

- -- الحقوق

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

30/08/2022

 380 - NC--  027/07/2022 ALL 35 -   380

 - - NC--  001/07/2019 AUR 30 -   495

1900 - NC--  001/08/2021 BIO115 - 1 900

 - 534 NC--  004/08/2022 SAI 10 -   534

بيعالشركة عددالقيمةالحجماغالقشراء
الصفقات

آخر
التغير %اغالق

آخر االرباح

التاريخالقيمة

30/08/2022

 - - 245      3 000        735 000  2 AOM    6,98   229

عددالقيمةالحجم
الصفقات

آخر
التغير %

القيمة %
االستحقاق

29/08/2022

ISIN  رمز
تاريخ

السند
الفائدة المستحقة

اغالق%اغالق%

        650    610 369 500  1      2,6514/03/2022 O100331  93,903 DZ000070050499,76   -5,859
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 المادة 1:

 أسفله، يجدر تذكير الوسطاء في عمليات البورصة بالتواريخ اآلتية بيوفارممؤسسة وفقا لبيان مساهمي 

:1220 لسنة رباحوالمتعلقة برزنامة توزيع اال  

2220 جوان 14للمساهمين تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية   

دج  751 :1202لسنة الموزع عن كل سهم  ربحقيمة ال  

2220 أوت 31 ربعاءاألرباح االتاريخ دفع   

2220 سبتمبر 10 الخميس رباحالتسعير ما بعد توزيع االتاريخ   

 

 المادة 2:

بطريقة منتظمة،  رباحتكلف مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة بتوفير شروط التسعير ما بعد توزيع اال
من  36و  28وفقًا للمادة ، مسح سجل األوامرو من السعر المرجعي ربحودلك من خالل طرح قيمة ال

 لعدالمبشأن قواعد إدارة جلسات التداول في البورصة ،  1998مارس  22المؤرخ  02القرار رقم 

 .لمتمموا
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 المادة 1:

 أسفله، يجدر تذكير الوسطاء في عمليات البورصة بالتواريخ اآلتية مأومؤسسة وفقا لبيان مساهمي 

:1220 لسنة رباحوالمتعلقة برزنامة توزيع اال  

2220 جوان 28للمساهمين تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية   

دج  2.3 :1202لسنة الموزع عن كل سهم  ربحقيمة ال  

2220 أوت 31 ربعاءاألرباح االتاريخ دفع   

2220 سبتمبر 10 الخميس رباحالتسعير ما بعد توزيع االتاريخ   

 

 المادة 2:

بطريقة منتظمة،  رباحتكلف مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة بتوفير شروط التسعير ما بعد توزيع اال
من  36و  28وفقًا للمادة ، مسح سجل األوامرو من السعر المرجعي ربحودلك من خالل طرح قيمة ال

 لعدالمبشأن قواعد إدارة جلسات التداول في البورصة ،  1998مارس  22المؤرخ  02القرار رقم 

 .لمتمموا
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