
 

 ( Android ) برنامج مراقبة التداول على الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام 

 ستخدامدليل اإل

 

 

 مقدمة

 تلبيًةو  ،ل لماق رأس اوبسح إلفصااو  لشفافيةا تعزيزعلى  البورصة الدائم صرح نم انطالقاً 

و انسجامًا مع  ، نيردألل الماق رأس ابسو  نلمهتميو ا ينرلمستثمت البامتطت و حتياجاال

الهادفة إلى تحسين و  (E-Government) استراتيجية و برامج عمل الحكومة االلكترونية

و توفير المعلومات المطلوبة بدقة ، لألفراد و قطاع االعمال المقدمة  تطوير مستوى الخدمات

فقد قامت بورصة عمان مؤخرًا بتطوير تطبيق خاص لبرنامج مراقبة ، عالية في الوقت المناسب 

 .Androidعلى الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام   ASELIVE)(التداول التداول 

 

 

 

 

 

 

 



 ميزات البرنامج

قوم ي يثبح، نفس الوقت في كةرش ١٥ب  لخاصةا لحيةا التداول معلومات ضرع .١
 التطبيق المستخدم من يمكن كما، بمتابعتها غبري لتيا كاترلشا رباختياخدم لمستا

 . تحتوي على الشركات التي يرغب بمتابعتهاقائمة مختلفة  ١٢اضافة 
قيمة ولة اوتدلمهم األساعدد و  جم التداولحيث ح نم معا كلبش قسو لأداء ا نعخصًا مل .٢

 .قسو لا رشمؤ
 خمسة ضلألفض رع وذلك من خالل توفير) Market Depth(السوق  عرضًا لعمق .٣

 .البيع والشراء لكل ورقة مالية رمواأسعار أل
 .)Intraday(هم خالل الجلسة لسا رسعسلوك  نيبي نياً بياسمًا ر  .٤

 

 تحميل البرنامج

 :كما يلي   او اعلى Android 2.2هاتف نقال يدعم نظام  اي يمكن تحميل البرنامج على

 . Google Playالدخول من الهاتف النقال على مخزن   -١

 .)ASELIVE  ( او ) بورصة عمان(عن  نختار البحثمن قائمة البحث   -٢

   :   بيق الخاص ببورصة عمان تحت مسمىطسوف يظهر الت -٣

ASELIVE-AMMAN STOCK EXCHANGE 
 .الجهازلتحميل البرنامج على ) (INSTALL أختر خيار -٤

 :كما يمكن تحميل البرنامج من خالل االنترنت على الرابط التالي 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ase.com.aselive 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ase.com.aselive�


 تسجيل الدخول للبرنامج

 عن طريق اسم الدخول و كلمة السر المستعملة في برنامج مراقبة التداول يمكن الدخول للبرنامج

)(www.aselive.jo  كما يمكن تسجيل مستخدم جديد عن ،  باللغة االنجيلزيةعلى االنترنت

 .من شاشة الدخول  )Register here(طريق الضغط على الخيار  

 

 شاشة تسجيل الدخول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطوات تسجيل مستخدم جديد

 ).(Enter User Nameادخال اسم المستخدم باللغة االنجيلزية في خانة   -١

 .)(Enter Passwordادخال كلمة السر باللغة االنجيلزية في خانة  -٢

 .)(Confirm Passwordفي خانة اعد ادخال كلمة السر  -٣

 .) Enter your Email( ادخال البريد االلكتروني في خانة   -٤

 ألرسال المعلومات Submitاضغط على  -٥

تسجيل الدخول سوف ينتقل البرنامج الى شاشة الدخول الرئيسية و عملية في حالة نجاح  -٦

 .يظهر اسم المستخدم و كلمة السر الجديدة  فيها 

 سوف تظهر عبارة  في حالة ان اسم المستخدم موجود سابقاً  -٧

)The user name is already used. Please try another one.( 

 .قم بأدخال اسم مستخدم اخر بحيث يكون صعب التكرار      

 

 شاشة تسجيل مستخدم جديد

  

 



 للبرنامج الشاشة الرئيسة

تمكن و  ، تحتوي الشاشة الرئسية على قائمة من الشركات  التي يتم اختيارها من قبل المستخدم 

 . المستثمر من مراقبة  معلومات التداول الحية 

 

 للبرنامجالشاشة الرئيسية 

-اء رشوبيع  رمأوا خمسة ضلألف وضرع - السوق مقعاالستعالم عن  و يمكن للمستخدم

)Market Depth(  و  .الخاص بشركة  معينة عن طريق الضغط على الرمز الخاص بها

 .)Intraday(هم خالل الجلسة لسا رفي سع رلتغيا نبياني يبي سمر يوفر ايضا البرنامج 

 



 

 السوقالشاشة الخاصة بعمق 

 

 

  عداداتالشريط الخاص باإلعن طريق  التحكم في البرنامج

 

عدادات االتحكم ب الذي  من خالله يتم الشريط الخاص باالعدادات توي الشاشة الرئيسة علىتح

 :و يحتوي الشريط على مجموعة من الخيارات  و  هي ،  البرنامج 

للتحكم بالمعلومات  ).Settings(خيار التحكم  بالمعلومات المعروضة على البرنامج   -١

لحفظ ) Save(المعروضة قم  بوضع او الغاء عالمة صح ثم اضغط على الخيار 

 .المعلومات



 
ألضافة او حذف شركة . ) My List( خيار التحكم بالشركات الموجودة ضمن القائمة  -٢

  (Add)و الضغط على الخيار  ، المخصصة لها خانة اليجب ادخال رمز الشركة في 

و يمكن أستعراض جميع الرموز الموجود عن  .للحذف) (Remove  او   ألضافةل

 .  (View List of Symbols)طريق الضغط على خيار 

 

 .لتقليل حجم الخط )  -( او  لزيادة حجم الخط( + )  ،خيار التحكم بحجم الخط  -٣

للروجوع )  BCK( و    لألنتقال للقائمة التالية)  FWD: ( خيار التنقل بين القوائم  -٤

 .الحالية على يمين الشاشة باألعلى ةحيث يظهر رقم القائم،  للقائمة السابقة 

اختر الون المطلوب و اضغط على  ) . Theme  (خيار التحكم بألوان البرنامج  -٥

)Save (لحفظ المعلومات. 



 

 

 

 الدعم الفني 

 :مع الدعم الفني على العنوان التالي في حال  وجود اي مشكلة يمكن التواصل 

 ١٦٠٧: فرعي    +  ٩٦٢  ٦ ٥٦٦٤١٠٩ :هاتف 

 + ٩٦٢  ٦  ٥٦٦٤٠٧١: فاكس 

 aliswi@ase.com.jo: البريد اإللكتروني 

 

 

 

 

 

 


