
التداول أيام السهم دوران العقود عدداالسهم عدددينار التداول حجمالسعر معدلالسعر على التغيراالغالق سعرسعر ادنىسعر اعلىالسابق االغالق الشركة

%3.08: - التغير2660: المؤشر588799375994455424783
%3.55: - التغير4032:  المؤشر1916745653348234018

0.356.4512523486194164217460.3020-6.376.606.026.02البنك العربي

0.738.031031195128455170.049-8.038.037.307.30بنك االسكان

0.031.045744635530133550.2821-1.051.061.021.02بنك المال

0.142.436907842843201930.1419-2.522.522.362.38بنك االردن

1.111.111.081.110.001.095498855024723290.2621البنك االهلي

0.031.244034983249512310.1821-1.261.281.211.23بنك القاهرة عمان

3.223.273.153.220.003.2215599864839466790.2721بنك اإلسالمي األردني

0.041.711367940798502800.5014-1.761.761.701.72بنك اإلتحاد

1.271.321.211.310.041.27100597915110.014بنك االستثمار العربي

البنك التجاري 

األردني
0.890.870.860.87-0.020.8721972538120.008

0.011.017416073670650.0716-1.011.021.001.00بنك االمؤسسة العربية

1.201.241.191.220.021.221472421208141260.1220بنك صفوة اإلسالمي

0.051.422825919879290.0211-1.461.461.411.41البنك االستثماري

الشهرية التداول نشرة
2019-03-03 - 2019-03-31

المالي القطاع

البنوك



التداول أيام السهم دوران العقود عدداالسهم عدددينار التداول حجمالسعر معدلالسعر على التغيراالغالق سعرسعر ادنىسعر اعلىالسابق االغالق الشركة

- بنك سوسيته جنرال 

األردن
1.051.221.051.220.171.144481939219430.047

0.072.98159483534871020.0520-3.033.032.952.96األردني الكويتي

%1.11: -التغير 2144.2: المؤشر 14879271505882486

0.030.63916841462481370.5218-0.650.660.610.62األولى للتأمين

1.361.361.261.360.001.267696610040.031الشرق األوسط للتأمين

0.090.9069807782140.044-1.020.970.850.93الشرق العربي للتأمين

0.480.550.470.520.040.524639089902870.5011االردن الدولية للتأمين

0.041.10516691469457953.1315-1.131.131.091.09التأمين االسالمية

1.051.051.001.050.001.0343974942694094.273األردن- ميد غلف

4.204.264.204.250.054.24112726640.003النسر العربي للتأمين

0.120.9058365030.013-0.980.940.860.86المجموعة  للتأمين

0.220.250.220.230.010.241828977891730.8515الضامنون العرب

0.810.820.820.820.010.822717331330.042األردنية الفرنسية

0.010.79841810610160.135-0.780.810.770.77العرب للتأمين

0.060.87212410.001-0.930.870.870.87التأمين الوطنية

- التأمين العربية 

األردن
0.610.630.610.630.020.62829134070.023

التأمين



التداول أيام السهم دوران العقود عدداالسهم عدددينار التداول حجمالسعر معدلالسعر على التغيراالغالق سعرسعر ادنىسعر اعلىالسابق االغالق الشركة

1.701.701.701.700.001.70855010.001القدس للتأمين

0.051.37336722244984164.088-1.421.411.361.37االتحاد العربي

0.080.49994620325160.414-0.530.510.450.45المنارة للتأمين

%1.46: -التغير 1305.86: المؤشر 13406497158175566908

0.240.250.240.250.010.251056142751760.0616األردن األولى

0.041.18472506840197746228.0421-1.191.221.131.15االتحاد لالستثمارات

شرق عربي 

لالستثمارات
0.530.550.500.540.010.53142985726862904015.7220

0.560.590.540.560.000.561979435283970.1018األولى للتمويل

0.010.5738536717150.025-0.590.580.540.58الثقة لالستثمارات

0.040.442792262909780.226-0.470.460.430.43ضمان القروض

0.320.340.300.320.000.311255741036470.1713المستقبل العربية

0.130.50655941317121120.668-0.580.580.450.45السنابل الدولية

0.640.650.620.640.000.631339422120962391.3221االستثمارية القابضة

0.010.12643752474530.3312-0.140.140.120.13البطاقات العالمية

0.740.840.710.790.050.8030455113824340213725.5020األمل لالستثمارات

0.270.320.260.290.020.29716222455502152.1817دارات

الخدمات الماليه المتنوعة



التداول أيام السهم دوران العقود عدداالسهم عدددينار التداول حجمالسعر معدلالسعر على التغيراالغالق سعرسعر ادنىسعر اعلىالسابق االغالق الشركة

0.060.662874614330221684.3318-0.680.700.610.62االمين لالستثمار

0.330.330.320.330.000.32383011858210.127أبعاد لالستثمارات

0.030.541454512711522543.3921-0.550.570.520.52المتحدة المالية

0.350.420.360.380.030.38656721721991552.1521سبائك

0.010.1635583223463962.8516-0.170.170.150.16العالمية للوساطة

0.020.49730501491921132.4920-0.510.510.470.49المحفظة الوطنية

0.051.86725122389855809.7516-1.921.921.771.87رم للوساطة

0.360.440.350.440.080.37437411810400.3011الكفاءة لالستثمارات

0.410.500.400.500.090.46837572181596789956.0521تهامة لالستثمارات

0.353.3566920020.012-3.613.433.263.26األردنية للتطوير

0.051.357907587880.244-1.371.361.321.32األردنية لالستشارات

1.451.611.301.610.161.45117041280481294540.2420حدائق بابل

2.873.062.732.890.022.974966771672163513.948عقاري

%0.64: التغير 1422.50: المؤشر 248180573728629313371

التجمعات للمشاريع 

السياحية
0.330.340.310.32-0.010.321927976015211950.6019

0.010.32152314347266586345.4421-0.310.360.280.30فينيكس القابضة

العقارات
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0.400.440.360.440.040.391213623119581910.6319تطوير العقارات

األردن ديكابولس 

لألمالك
0.430.410.360.38-0.050.37506513585350.035

0.181.71301209217589258154.1821-1.841.861.611.66تطوير االراضي

0.700.720.680.720.020.703560050840210.138ديرة

0.330.360.320.350.020.352760697934793732.2521المهنية

0.020.361835550915480.1512-0.370.370.350.35العقارية األردنية

0.010.14490716359838178412.0020-0.140.150.120.13أمواج العقارية

0.440.570.440.540.100.5030855936123876271029.1621مجمع الضليل

إعمار للتطوير 

العقاري
0.160.170.140.15-0.010.15471023103981861.5521

0.253.027144222369942661.9420-3.143.212.802.89مساكن

0.250.260.240.260.010.255932386130.028الكفاءة

الموارد للتنمية 

واالستثمار
0.100.110.090.09-0.010.10305530600210.289

المتكاملة لتطوير 

االراضي واالستثمار
0.650.710.620.63-0.020.671609612392432312.3916

التجمعات لخدمات 

التغذية واالسكان
0.280.340.280.310.030.31875975281312791828.1321

الشرق العربي  

العقارية
1.281.441.221.400.121.27272895215218742.1510



التداول أيام السهم دوران العقود عدداالسهم عدددينار التداول حجمالسعر معدلالسعر على التغيراالغالق سعرسعر ادنىسعر اعلىالسابق االغالق الشركة

0.022.42258290310664414311.2310-2.422.502.392.40ميثاق

0.961.010.890.980.020.9475610788012129158798.9221التجمعات االستثمارية

0.130.66802771219361861.5220-0.720.710.590.59عمد لالستثمار

0.010.211092851435390.7413-0.210.230.200.20االنماء العربية

عمون الدولية 

لالستثمار
0.840.930.810.870.030.881045334118979764019.2521

0.020.59588100140.022-0.620.610.580.60المعاصرون

0.020.7830303892130.076-0.790.800.770.77المحفظة العقارية

االستثمارات 

المتخصصة
0.240.260.240.260.020.26378514871170.336

0.030.255072024140.055-0.280.270.240.25اإلحداثيات العقارية

0.510.700.500.660.150.628452031369809105645.6621اتحاد المستثمرون

0.430.500.360.500.070.44115201126332801534112.2921االنتقائية

0.510.560.490.520.010.5231048659761937125.9820التحديث

0.680.900.680.900.220.7873339945382247.8818الشامخة العقارية

1.241.971.221.850.611.2531279524941712824.9415نور كابيتال

%3.13: -التغير 1288.68: المؤشر 15245680164396809388

%1.32: -التغير 754.06: المؤشر 813647068277

0.850.850.850.850.000.85128441511090.053البالد الطبية

قطاع الخدمات

الخدمات الصحيه



التداول أيام السهم دوران العقود عدداالسهم عدددينار التداول حجمالسعر معدلالسعر على التغيراالغالق سعرسعر ادنىسعر اعلىالسابق االغالق الشركة

0.960.970.960.970.010.971044108150.012مستشفى ابن الهيثم

0.041.36122290130.013-1.381.361.341.34المجموعة االستشارية

0.041.246625553590601.195-1.421.411.221.38الدولية  الطبية

%3.64: -التغير 2669.77: المؤشر 331896115743214

0.122.58217688444210.028-2.652.622.532.53الدولية للتعليم

1.421.451.381.450.031.433451324223240.159الزرقاء للتعليم

0.105.016336612638120.085-5.105.205.005.00البتراء للتعليم

0.053.761070042848860.194-3.803.793.733.75اإلسراء للتعليم

0.182.7698865358451360.2415-3.103.082.562.92جامعة فيالدلفيا

0.061.0563806105150.046-1.101.081.031.04مدارس االتحاد

%3.78: -التغير 1058.82: المؤشر 134663335798551364

0.070.69168974244842140.165-0.750.730.670.68زارة لالستثمار

 الدولية للفنادق 

واالسواق
0.680.690.660.67-0.010.681825127058340.0612

0.020.951539416148260.0512-0.970.960.950.95العربية الدولية للفنادق

0.040.37556771499222211.2019-0.400.410.350.36الركائز

0.020.3510879423141785106827.3221-0.350.370.320.33ُسرى

الخدمات التعليميه

الفنادق و السياحة
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3.953.953.953.950.003.9539510010.001الفنادق والسياحة

%0.98: -التغير 290.21: المؤشر 347653462197792516

0.020.361467694095662310.1521-0.380.380.350.36الملكية األردنية

0.580.610.560.580.000.582548386442403888921.0720رم للنقل واالستثمار

0.370.390.370.380.010.38931192457272111.3320مسافات للنقل

0.020.403441286327880.4814-0.420.430.380.40السالم للنقل

0.061.61147789196250.068-1.661.661.571.60الخطوط البحرية

1.231.281.191.280.051.244844393897276802.6016المتكاملة للنقل

0.220.250.210.230.010.241537916547723854.7121المقايضة للنقل

1.952.001.952.000.051.9784042670.004جت/النقليات السياحة

%3.94: -التغير 455.80: المؤشر 1340523811641414

0.071.533473962274583610.1220-1.561.591.491.49االتصاالت األردنية

1.691.761.601.690.001.70993127584183533.6511الفارس الوطنية

%4.17: -التغير 50.15: المؤشر 68252944928

0.010.23682529449280.298-0.240.250.220.23الرأي

%0.93: -التغير 3454.38: المؤشر 510071923870772843

مصفاة االردن 

جوبترول/
2.612.662.532.57-0.042.604034774155092620331.5521

1.251.281.211.250.001.2510454668341077250.9721الكهرباء االردنية

النقل

التكنولوجيا و اإلتصاالت

اإلعالم

الطاقة و المنافع



التداول أيام السهم دوران العقود عدداالسهم عدددينار التداول حجمالسعر معدلالسعر على التغيراالغالق سعرسعر ادنىسعر اعلىالسابق االغالق الشركة

10.0510.809.6110.290.2410.02204792044850.0310كهرباء اربد

%8.81: -التغير 1259.77: المؤشر 356118632254541932

0.241.5311107667252897430.6621-1.751.781.321.51آفاق للطاقة

0.450.470.440.450.000.451512133334462360.8421أوفتك القابضة

0.040.763265704320606181.1520-0.770.810.690.73انجاز

1.2514.001209738643830.0415-14.2514.4012.5013.00االسواق الحرة

0.020.773612547057270.249-0.770.780.750.75بندار

0.021.0447454564120.034-1.051.051.021.03التسهيالت التجارية

0.010.12336402754861742.4718-0.120.130.110.11الجنوب لإللكترونيات

0.041.27177715313989093941.1410-1.271.301.231.23المركز االردني

%6.07: -التغير 1847.15: المؤشر 173291831478013510452

%1.55: التغير 909.44: المؤشر 433800370131476

0.040.392079853293130.212-0.430.410.390.39األردنية لألدوية

1.081.181.081.110.031.132530892247774030.9020دار الدواء

1.982.041.982.020.042.013586517838520.1913الحياة الدوائية

1.651.681.601.660.011.671240487422380.995فيالدلفيا لألدوية

%1.87: التغير 1198.32: المؤشر 225766544214791821

قطاع الصناعة

األدويه و الصناعات الطبيه

الصناعات الكيماويه

الخدمات التجاريه
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0.760.830.790.800.040.811281315912300.0810الوطنية للكلورين

0.010.1313976210760612036.4721-0.130.140.120.12الموارد الصناعية

1.551.581.511.550.001.54198206128904831.0712العربية للمبيدات

0.510.650.510.650.140.6019022573197259148845.6820البتروكيماويات

0.021.463245221880.123-1.481.481.461.46الصناعات الكيماوية

0.021.231383112590.082-1.281.311.221.26المتصدرة

%24.32: التغير 70.31: المؤشر 251002866180

0.740.960.740.920.180.882510028661800.8111العربية االستثمارية

%0.88: التغير 1301.51: المؤشر 145852111468251103

0.030.591618274750.012-0.630.600.570.60الوطنية للدواجن

2.662.782.412.780.122.663224612111440.0517سنيورة

0.710.990.710.910.200.895542446243489115.3821دار الغذاء

2.382.402.402.400.022.402400100010.011االستثمارات العامة

1.621.631.581.620.001.616633184133711236.8915العالمية للزيوت

0.362.9711816398290.106-3.363.202.893.00اآللبان األردنية

2.182.302.082.300.122.1619287989266102.236االردنية للزيوت

صناعات الورق و الكرتون

األغذية و المشروبات
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%11.81: -التغير 18138.49: المؤشر 37316371616751917

1.6513.3415122681133712290.1916-13.9514.1211.7112.30اإلقبال لالستثمار

0.171.48221936815033806889.9721-1.611.601.411.44االتحاد للسجائر

%1.99: -التغير 1396.03: المؤشر 171120312488521654

0.0817.3823441813488970.0218-17.6617.6017.1617.58البوتاس العربية

0.223.0710625113465375120.4221-3.233.242.993.01الفوسفات

0.490.570.480.540.050.541493232763684690.4620االسمنت

0.010.381580764137473101.1821-0.390.400.370.38حديد األردن

0.020.33881270080.014-0.340.330.320.32المناصير للحديد

0.030.32461721429081331.5918-0.340.340.310.31الوطنية لاللمنيوم

1.881.941.751.900.021.915194927171580.4015آرال/األلمنيوم

0.060.23573424688580.5413-0.280.270.220.22ترافكو

0.091.722139124590.045-1.841.751.671.75الصلب

%1.19: -التغير 626.05: المؤشر 321066727806193444

0.010.5050061100859810.4017-0.510.510.490.50الباطون الجاهز

0.010.15318082073151121.7316-0.160.170.140.15األساس

التبغ والسجائر

الصناعات االستخراجية والتعدينية

الصناعات الهندسية و االنشائيه
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0.900.930.880.930.030.912310255260.035 المواسير المعدنية

0.380.380.360.380.000.37649311764871712.3717القدس الخرسانية

0.030.7437050010.011-0.770.740.740.74جوايكو

0.011.3430611872292906307364.1421-1.291.481.211.28األنابيب األردنية

%0.71: -التغير 996.77: المؤشر 3276511250156731

0.210.240.200.220.010.221808258283284384.2919الوطنية للكوابل

0.240.240.230.240.000.23246010650270.186العربية الكهربائية

%2.39: -التغير 1578.63: المؤشر 41729391916661226

0.072.773182011502310.0810-2.802.822.732.73اآلجواخ األردنية

0.010.151425395952850.8616-0.160.160.140.15الزي لصناعة األلبسة

0.042.284126866180920711018.0915-2.332.332.232.29العصر لالستثمار

%3.91: -التغير 1914.2: المؤشر 914548009116436944623 المجموع

الصناعات الكهربائيه

صناعات المالبس و الجلود و النسيج


