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 لدى دليل استخدام نظام التداول اإللكتروني

 في بورصة عمان شركة مجموعة العربي لالستثمار (العربي إنڤست) 

 

 

 

 

AB Invest|  ArabiJo  
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 :جو-العربيصفحة 

  
  ما يلي: على جو-العربي نظام تحتوي شاشة

 .نافذة الدخول للنظام 
 .يدعم النظام اللغة العربية واإلنجليزية 
  .إمكانية تغير أو إعادة ضبط كلمة المرور 
  .قنوات االتصال بالعربي انفست من خالل رقم اتصال و/أو البريد االلكتروني 
 والمخاطر.التحذيرات  ايضاو شروط االستخدامو سياسة الخصوصيةالمراجع و 
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 الرئيسية:جو -العربيالشاشة  .1
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 المختصرة،شاشة مراقبة األسعار 

 

 شاشة مختصرة لمراقبة جميع األسهم مع مجموعة من الحقول االفتراضية.

 تنازلياً.يمكن ترتيب البيانات بالنسبة ألي حقل وذلك بالضغط على عنوان الحقل لتفعيل الترتيب تصاعدياً أو  -

  . يمكن إزالة األسهم من خالل الضغط على أيقونة  -
 يمكن شراء / بيع مباشرة من خالل الضغط المزدوج على الكمية المعروضة أو المطلوبة. -

ومن النافذة المنبثقة يتم اختيار أو إلغاء يمكن إضافة أو إزالة الحقول المرغوبة من خالل الضغط على أيقونة  -
  المرغوب.اختيار الحقل 
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 صندوق إدخال أمر جديد:

 

  
  الصندوق المخصص إلدخال أمر جديد يحتوي على مجموعة من الحقول:

 وهي نوع األمر بيع / شراء، يتم تغيير لون الصندوق بناًء على العملية أحمر للبيع وأزرق للشراء. العملية:
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سيتم ظهور اسم الشركة وأفضل عرض  ARBK اختيارعند مثالً . (شراء/بيع) االستثمار بهالرمز المراد  اختياريتم  الرمز:
 طلب حالي بالسوق.أفضل و

 

 .اأو بيعه االسهم المراد شرائها العدد الكمية:

ومن ثم تفعيل خيار  مسه 1000الكمية المراد كشفها بالسوق عند إدخال األمر، مثال عند طلب شراء  كشف عدد الكمية:
  فقط. 500, سيظهر ببيانات السوق أن المطلوب هو  500الكشف وإدخال الكمية 

  

حد السعر (عند اختياره يجب على المستخدم كتابة  | حد أدنى | السعر المراد وضع األمر عليه: حد أعلى ودحد حد السعر:
 السعر المراد وضعه لألمر).

  

  الصالحية: 

األمر بانتهاء جلسة التداول الحالية، أو جلسة التداول الالحقة في حد تم وضع األمر بعد إغالق نفس اليوم: ينتهي  -
 الجلسة.

- FAK.األمر الذي يتم تنفيذ أقصى كمية منه، وما تبقى منه يلغى : 
 صالح لتاريخ: ينتهي األمر بنهاية اليوم الذي يحدده المتداول. -

 السنة.صالح حتى اإللغاء: ينتهي األمر بنهاية  -
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  يتم اختياره في حال إدخال أمر خارج الحدود السعرية ليوم اإلدخال. تأكيد السعر:

 

  شراء)،تأكيد العملية (بيع/
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 كما تحتوي شاشة إدخال األمر على خيار الحاسبة:

 

  يتم إدخال السهم والسعر بشاشة األمر ومن ثم يتم الضغط على خيار الحاسبة.

  الحاسبة:يمكن من خالل 

 معرفة كمية األسهم الالزمة للبيع لتحصيل مبلغ معين -
 معرفة كمية األسهم الممكن شراؤها بملغ معين. -
 معرفة المبلغ المتحصل من خالل بيع كمية معينة. -
 يمكن تعبئة المبلغ المراد عليه يدويا، وللعودة للرصيد الفعلي يتم الضغط على زر الرصيد الحالي. -

 والمبالغ المحتسبة تكون شاملة للعموالت.*جميع الكميات 

  
  
  
  
  



 

  الشميساني –شركة مجموعة العربي لالستثمار ذ.م.م 
  ) األردن11814) عمان (143156ص ب: ( –  962 6+5519064فاكس:  –962 6 5522239+ هاتف: 

 v.1.0 2022 ©، انفست جميع الحقوق محفوظة العربي

 

 معلومات العميل:

  
  تحتوي الشاشة على قسمين من المعلومات:

 القسم الخاص بالعميل من معلومات اتصال وأي مالحظات مخزنة باإلضافة لحالة الحساب على نظام المحاسبة الخلفي.
 

 :المعلومات الخاصة برصيد العميل
 الرصيد النقدي بحساب العميل. الرصيد: -
 قيمة التسهيالت المعطاة لعميل. التسهيالت: -
 قيمة أوامر الشراء التي الزالت في السوق. الرصيد المحجوز: -
 : الرصيد النقدي مضافاً له قيمة التسهيالت مطروحاً منه قيمة المبلغ المحجوزالقوة الشرائية -
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 اشة األوامر/ المحفظة:ش

 
   :الشاشة على مجموعة من الشاشات الفرعية كاآلتيتحتوي 

 األوامر

  ,تحتوي على أوامر العميل لهذا اليوم باإلضافة ألي أوامر ممتدة الصالحية وضعت سابقا وال زالت بالسوق

 يتم تمييز أمر البيع باللون الزهري والشراء باللون األزرق. -
 كاآلتي: يتم إظهار حالة األمر من خالل نص مكتوب وصورة مرفقة -

  بالسوق): األمر الزال بالسوق بوضع االنتظار.( 
  فعال): في حال تم إدخال األمر والسوق مغلق.( 
  ملغي): األمر تم إلغاؤه.( 
  مرفوض): األمر تم رفضه من السوق، ويتم إظهار سبب الرفض من خالل تمرير مؤشر الفأرة فوق الصورة.( 
  نفذ: األمر تم تنفيذه بشكل كامل.م 
  زئيا: تم تنفيذ جزء من األمر.جنفذ م 
  معدل): األمر ناتج عن تعديل أمر سابق وال زال هذا االمر بالسوق.( 
 منتهي): انتهت صالحية األمر وخرج من السوق.( 
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  يمكن من خالل الضغط على األمر تفعيل مجموعة من الخيارات الخاصة باألمر نفسه:

 
  

 
 

  تظهر جميع العقود المنفذة على األمر وأسعارها وأوقاتها. منه،يظهر هذا الخيار في حال تم تنفيذ األمر أو جزء  :التذاكر
  يظهر هذا الخيار في حال تم تعديل األمر سابقاً، تظهر الشاشة جميع التعديالت التي تمت على األمر. :تفاصيل

  إللغاء األمر من السوق. :إلغاء
 لتعديل األمر. :تعديل

 

  المحفظة 

  

  تحتوي الشاشة على جميع أسهم العميل وتفاصيلها (كلفة، قيمة سوقية، إلخ).
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 شاشة عمق السهم:

 
  تحتوي الشاشة على مجموعة من البيانات المتعلقة بالسهم.

  كما تحتوي على بيانات عمق السوق للسهم (المطلوب والمعروض).
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 : حالة األوامر

  
 

يتم من خالل هذه الصفحة االستعالم عن حالة األوامر المدخلة للنظام، كما يمكن البحث من خالل مجموعة من الفالتر 
  حالة األمر ونوع األمر. الرمز، التاريخ،الموجودة بالصفحة مثل: 

  كما يمكن االستعالم عن حجم التداول وذلك من خالل تفعيل خيار: إظهار ملخص التداول.

  

  الوصول للصفحة من خالل القائمة الرئيسية بأعلى الصفحة: األوامر ومن ثم حالة األوامر.*يمكن 
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 :المحفظة

 
 

تظهر هذه الصفحة جميع أسهم العميل الحالية، مع مجموعة من الحقول مثل: قيمة األسهم، سعر تكلفة كل سهم، القيمة السوقية 
  للسهم ومجموع الربح والخسارة.

  

سيظهر في خانة  ARBKسهم  100كما تظهر أيضا مجموع األسهم التي الزالت لم تنفذ، مثالً: في حال تم وضع أمر شراء 
  .100الرقم للشراء 
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 شاشة األسعار

  
 هذه الصفحة المخصصة لمراقبة األسعار وتفاصيل كل سهم.

  وتحتوي على مجموعة من المفاتيح:

  إضافة: إلضافة سهم للمراقبة.

  إعادة ضبط األسهم: لحذف األسهم التي تم إضافتها واستعادة األسهم االفتراضية. -

  ضبط الحقول: إلعادة األعمدة (الحقول) االفتراضية لالئحة. -

  األسهم األكثر تحركاً: لعرض أكثر السهم تحركاً. -

 

حالة السوق:
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 الفنية: الحد األدنى لمتطلبات النظام

Device type  Operating systems  Browsers 

PC  Windows 10, 11 
Chrome 60+ 

Edge 

MAC  OSX 10.11+ 
Safari 10.11+ 

Chrome 60+ 

Chrome Book 
Chrome OS version 

61+ 
Chrome 61+ 

Tablet 
iOS11+  Safari 10+ 

Android 4.1+  Chrome 60+ 

Smartphone 
iPhone – iOS13+  Safari 10+ 

Android 7.0+  Chrome 60+ 

  


