
 

  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
 

 أوقات تداول االسواق

 

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

  س  سوق عمان الما  الخم   األحد إ

 مدرجة ل اإلفتتاح لألسهم الغ   9:45  ما ق احا إ احا 9:50ص   ص
 مدرجة   9:50  التداول المستمر لألسهم الغ احا إ احا 10:15ص   ص

ل    10:00  اإلفتتاح للسوق األول و الثاما ق احا إ احا 10:30ص   ص
  10:30  التداول المستمر للسوق األول و الثا احا إ   ظهرا 12:30ص

  12:30  الصفقات   ظهرا 12:45ظهرا إ
   

  
  

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

  ساألحد   بورصة فلسط  الخم   إ

ل اإلفتتاح   10:45  ق احا إ احا 11:00ص   ص
  11:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 2:00ص
ل اإلغالق   2:00  ما ق   ظهرا 2:30ظهرا إ
  ظهرا 2:30  إغالق السوق
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ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

   الما  الجمعة  سوق د  إ   اإلثن

ل اإلفتتاح   8:30  ق احا إ احا 9:00ص   ص
  9:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 01:45ص
ل اإلغالق   01:45  ما ق   ظهرا 01:55ظهرا إ

 سعر اإلغالق   01:55  التداول ع   ظهرا 2:00ظهرا إ
   

  

ام التداول السوق ت   مرحلة السوق  أ   األردن)وقت المرحلة (توق

ة  لألوراق المال  الجمعة  سوق أبو ظ  إ   اإلثن

ل اإلفتتاح   8:30  ق احا إ احا 9:00ص   ص
  9:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 01:50ص
ل اإلغالق   01:50  ما ق   ظهرا 01:55ظهرا إ

 سعر اإلغالق   01:55  التداول ع   ظهرا 2:00ظهرا إ
  
  

ام  السوق ت األردن)  مرحلة السوق  التداولأ   وقت المرحلة (توق

ت س  بورصة ال  الخم   األحد إ

ل اإلفتتاح   8:50  ق احا إ احا 9:00ص   ص
  9:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 12:30ص
ل اإلغالق   12:30  ما ق   ظهرا 12:40ظهرا إ

 سعر اإلغالق   12:40  التداول ع   ظهرا 12:45ظهرا إ
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ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

س  بورصة مسقط  الخم   األحد إ

ل اإلفتتاح   8:00  ق احا إ احا 9:00ص   ص
  9:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 1:00ص
ل اإلغالق   1:00  ما ق   ظهرا 1:10ظهرا إ
 سعر    1:10  اإلغالقالتداول ع   ظهرا 1:15ظهرا إ

   
  

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

س  بورصة قطر  الخم   األحد إ

ل اإلفتتاح   9:00  ق احا إ احا 9:30ص   ص
  9:30  تداول مستمر احا إ   ظهرا 1:00ص
ل اإلغالق   1:00  ما ق   ظهرا 1:10ظهرا إ

 سعر اإلغالق   1:10  التداول ع   ظهرا 1:15ظهرا إ
   

  

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

ة س  تداول السعود  الخم   األحد إ

ل اإلفتتاح   9:30  ق احا إ احا 10:00ص   ص
  10:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 3:00ص
ل اإلغالق   3:00  ما ق   ظهرا 3:10ظهرا إ

 سعر اإلغالق   3:10  التداول ع   ظهرا 3:20ظهرا إ
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ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

ة س  البورصة الم  الخم   األحد إ

ل اإلفتتاح   10:30  ق احا إ احا 11:00ص   ص
  11:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 3:15ص
ل اإلغالق   3:15  ما ق   ظهرا 3:25ظهرا إ

 سعر اإلغالق   3:25  تداول ع   ظهرا 3:30ظهرا إ
   

  

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

   الجمعة  ناسداك د  إ   اإلثن
ل اإلفتتاح   8:30  ق احا إ احا 8:55ص   ص
  8:55  منع اإللغاء احا إ احا 9:00ص   ص
  9:00  تداول مستمر احا إ   ظهرا 2:00ص

   
  

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

ة ك ات المتحدة األم  الجمعة  أسواق الوال  إ   اإلثن
ل اإلفتتاح   5:00  ما ق ا إ ا 5:30ع   ع
  5:30  تداول مستمر ا إ ال 12:00ع   ل

   
  

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق

   الجمعة  سوق تورونتو الما  إ   اإلثن
ل اإلفتتاح   5:00  ما ق ا إ ا 5:30ع   ع
  5:30  تداول مستمر ا إ ال 12:00ع   ل
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ام التداول السوق ت   مرحلة السوق  أ   األردن)وقت المرحلة (توق
 الجمعة  سوق لندن الما  إ   11:00  تداول مستمر  اإلثن احا إ   مساءا 7:30ص

   
  

ام التداول السوق ت األردن)  مرحلة السوق  أ   وقت المرحلة (توق
 الجمعة  أسواق اإلتحاد األورو  إ   11:00  تداول مستمر  اإلثن احا إ   مساءا 7:30ص

   
  

ام  السوق ت األردن)  مرحلة السوق  التداولأ   وقت المرحلة (توق

  ا الما  الجمعة  سوق س  إ   اإلثن
  11:00  تداول مستمر احا إ   مساءا 7:30ص

 سعر اإلغالق   7:30  تداول ع   مساءا 7:40مساءا إ
 


