The Amman Stock Exchange Received
the CEO of Palestine Exchange
The Chairman of the Amman Stock Exchange (ASE)
Board of Directors, Dr. Kamal Qudah received the CEO of
the Palestine Exchange (PEX), Mr. Ahmad Aweidah with
the presence of the CEO of the ASE, Mr. Mazen Wathaifi
at the ASE premises on Sunday, Jan.19,2020.
Many important issues have been raised during the
meeting such as the ways to enhance communication
and cooperation between the two entities, as they
reiterated on the depth relations between the two
countries, and they were looking for enhancing the
cooperation between them in the future. On the other
hand, they discussed the possible ways to exchange
experiences between ASE and PEX.
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الرئيــس التنفيــذي لبورصــة فلســطين

يــزور بورصــة عمــان

اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة بورصة عمان الدكتور
كمــال القضــاة فــي مقــر البورصــة يــوم األحــد
 الرئيــس التنفيــذي لبورصــة2020/1/19 الموافــق
فلســطين الســيد أحمــد عويضــة وبحضــور المديــر
.التنفيــذي للبورصــة الســيد مــازن الوظائفــي
حيــث تــم خــال اللقــاء بحــث ُســبل تعزيــز التواصــل
والتعــاون المشــترك مــا بيــن كل مــن بورصــة عمــان
وبورصــة فلســطين مــع تأكيدهمــا علــى ُعمــق
العالقــات بيــن البلديــن الشــقيقين والتــي تأتــي
تجســيداً للروابــط األخويــة الوثيقــة بيــن دولــة
.فلســطين والمملكــة األردنيــة الهاشــمية

ً
وفــدا مــن جمعيــة الشــبكة األردنيــة

A Delegation from Global Compact

للميثــاق العالمــي يــزور بورصــة عمــان

Network Jordan Visited the ASE

اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة بورصــة عمــان الدكتــور
كمــال القضــاة وبحضــور المديــر التنفيــذي للبورصــة
الســيد مــازن الوظائفــي رئيــس مجلــس جمعيــة
الشــبكة األردنيــة للميثــاق العالمي الســيد راجي حتر
والســيد جمــال فريــز نائــب الرئيــس .حيــث تــم خــال
االجتمــاع ُمناقشــة ُســبل التعــاون مــا بيــن بورصــة
عمــان وجمعيــة الشــبكة االردنيــة للميثــاق العالمــي
لحــث الشــركات المدرجــة بالبورصــة لالنضمــام إلــى
جمعيــة الشــبكة األردنيــة للميثــاق العالمــي.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة بورصــة عمــان الدكتــور
كمــال القضــاة بــأن البورصــة
التنميــة
بتعزيــز
إلتزمــت
المســتدامة اجتماعيــاً وبيئيــاً
مــن خــال اإلنضمــام إلــى ُمبــادرة
للبورصــات
المتحــدة
األمــم
المســتدامة Sustainable Stock
 Exchange Initiativeكعضــو
مشــا ر ك .
كمــا بيــن القضــاة بــأن بورصــة
عمــان تتطلــع للتعــاون مــع
شــركاء فــي األردن لتحســين
ُممارســات االســتدامة فــي
الشــركات المدرجــة لــدى البورصــة ،وعكــس تأثيرهــا
إيجابيــاً علــى المجتمــع االســتثماري.
وبــدوره قــال الســيد راجــي حتــر بأننــا نتطلــع إلــى
التعــاون مــع بورصــة عمــان فــي مجــال حــث الشــركات
علــى االنضمــام إلــى ُمبــادرة عالميــة مــن مؤسســات
القطــاع الخــاص الملتزمــة بمواءمــة عملياتهــا
واســتراتجياتها مــع عشــرة مبــادئ متفــق عليهــا
عالميــاً فــي مجــاالت حقــوق االنســان والعمــل
والبيئــة ومحاربــة الفســاد.
وأضــاف بــأن مــن أهــداف الجمعيــة تحقيــق تنميــة
ذات قاعــدة عريضــة وأســواق مســتدامة باإلضافــة
إلــى اإللتــزام بمبــادئ الميثــاق العالمــي والعمــل
علــى نشــرها فــي المملكــة والمحافظــة علــى مــوارد
وهبــات الطبيعــة ألجيــال المســتقبل والمســاهمة
فــي القضــاء علــى الفســاد وتقليــل المخاطــر
وتبعاتهــا فــي القطــاع الخــاص األردنــي والعمــل
علــى تعزيــز أخــاق وقيــم المؤسســة لالســتفادة مــن
القــرارات اإلبداعيــة وخلــق فــرص تســويقية وربحيــة
جديــدة.

The ASE Chairman of the Board, Dr. Kamal Qudah, in the
presence of the CEO, Mr. Mazen Wathaifi, received the
Chairman of Global Compact Network Jordan, Mr. Raji
Hattar and the Vice Chairman, Mr. Jamal Fariz at the Amman
Stock exchange(ASE) premises. During the meeting; they
discussed the means of cooperation between the two
entities to urge the ASE listed companies to join the Global
Compact Network Jordan Initiative.
Dr. Qudah said that the ASE adopted social and
environmental
sustainability
through joining the Sustainable
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Stock Exchange Initiative
(SSE) as associate member

and the ASE also looks forward
to cooperate with local partner
in Jordan to improve the
sustainability practices of the
companies listed on the ASE, and
to reflect its positive impact on the
investment community.
Mr. Hattar clarified that “we are looking forward to
cooperate with the ASE listed companies to urge them
to join a global initiative for private sector institutions
that meet the Global Compact’s ten principles in areas of
human rights, labor, environment and anticorruption.
He also added that one of his association’s goals is to
promote a broad-based development and corporate
sustainability along with Global compact’s principle
implementation to be spread amongst Jordanian
companies in terms of environment resources protection,
eliminating corruption, risk reduction and its implications
in Jordanian Private sector with emphasis on the
moral values to create a new marketing and profitable
opportunities in Jordanian.

ً
ً
طالبيــا
وفــدا
بورصــة عمــان تســتقبل
مــن جامعــة الزيتونــة األردنيــة

اســتقبلت شــركة بورصــة عمــان يــوم الثالثــاء
الموافق  2020/1/7وفداً طالبياً من قســم المحاســبة/
كليةاألعمــال فــي جامعــة الزيتونــة األردنيــة  ،وذلــك
ضمــن زيــارة علميــة ميدانيــة إلــى بورصــة عمــان .حيــث
قدمــت الدكتــورة مــاك الجــزازي مــن دائــرة االتصــال
واإلعــام فــي بورصــة عمــان شــرحاً عــن طبيعــة عمــل
البورصــة ،باإلضافــة إلــى أهــم التطــورات الحديثــة
المســتقبلية
التــي شــهدها الســوق والمشــاريع ُ
للبورصــة .كمــا قدمــت اآلنســة حنيــن مبــارك مــن
دائــرة اإلدراج شــرحاً عــن آليــة عمــل نظــام االفصــاح
اإللكترونــي بإســتخدام لغــة  XBRLالمطبــق فــي
مؤسســات ســوق رأس المــال وأهــم مزايــا نظــام
. XBRL
وفــي نهايــة اللقــاء تــم فتــح بــاب النقــاش واإلجابــة
عــن أســئلة واستفســارات الطــاب فيمــا يتعلــق
بنظــام االفصــاح اإللكترونــي المطبــق بشــكل خــاص
وبورصــة عمــان بشــكل عــام.

The ASE Received a Student Delegation
from the Al-Zaytoonah University
Amman Stock Exchange (ASE) has received a student
delagation from Business Faculty/ Accounting Dept at AlZaytoonah University of Jordan, within a field visit to the
Amman Stock Exchange (ASE), on Tuesday, the 7th of Jan.
2020. In this respect; Dr. Malak Al- Jazzazi, from the Media
and Communication Department at the ASE has delivered an
presentation about the ASE score of business in addition to
the recent developments and projects of the ASE, and Ms.
Haneen Mubarak From Listing Department presented a brief
about E-Disclosure using eXtensible Business Reporting
Language (XBRL) that applied on Jordan Capital Markets
institutions and the advantages of XBRL System.
At the end of the lecture, we opened questions to the
students that are related to the XBRL system in particular
and about the ASE in general.
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بــدء تطبيــق تعليمــات تنظيــم تعامــل
شــركات الخدمــات الماليــة بالبورصــات
األجنبيــة

Applying the Directives of Regulating
the Dealing of Services Firms in
Foreign Stock Exchanges

بــدأت هيئــة األوراق الماليــة بتطبيــق تعليمــات
تنظيــم تعامــل شــركات الخدمــات الماليــة بالبورصــات
األجنبيــة وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ نشــرها بالجريــدة
الرســمية فــي  2020/1/2والمقــرة مــن قبــل مجلــس
مفوضــي الهيئــة بتاريــخ .2019/11/27
مــن الجديــر بالذكــر أن التعليمــات المشــار إليهــا أعاله
قــد ألغــت تعليمــات تنظيــم تعامــل شــركات الخدمــات
الماليــة فــي األوراق الماليــة فــي البورصات األجنبية
والصادرة بتاريــخ .2017/10/19
لالطــاع علــى تعليمــات تنظيــم تعامــل شــركات
الخدمــات الماليــة بالبورصــات األجنبيــة.
ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة:

The Jordan securities commission JSC has started
applying the Directives of Regulating the Dealing of
Services Firms in Foreign Exchanges as of the date of
its publication in the official journals on 2/1/2020. That
were approved by the Jordan Securities Commissioners
on 27/11/2019.
Taking into consideration that the above mentioned
directives have cancelled the Directives of Regulating
the Dealing of Services Firms in Foreign Exchanges
issued on 19/10/2017.
For more information about Directives of Regulating the
Dealing of Services Firms in Foreign Exchanges.
please visit the JSC website at:

https://jsc.gov.jo/default.aspx

https://jsc.gov.jo/default.aspx

أداء بورصة عمان
أظهــرت مؤشــرات األداء فــي بورصــة عمــان ارتفاعــاً
خــال شــهر كانــون الثانــي عــام  .2020حيــث أغلــق
الرقــم القياســي المرجــح لألســهم الحــرة عنــد 1867.9
نقطــة بارتفــاع مــا نســبته  %2.9مقارنــة مــع مســتواه
فــي نهايــة العــام  ،2019وقــد جــاء ذلــك نتيجــة
الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار أســهم القطــاع
المالــي بنســبة  %2.8ولقطــاع الخدمــات بنســبة
 ،%2.7ولقطــاع الصناعــة بنســبة  ،%3.5كمــا أغلــق
الرقــم القياســي المرجــح بالقيمــة الســوقية عنــد
 3581نقطــة بارتفــاع مــا نســبته نســبته  %2مقارنــة
مــع مســتواه فــي نهايــة العــام  ،2019وبلــغ حجــم
التــداول منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايــة شــهر
كانــون الثانــي  2020حوالــي  105مليــون دينــار مقارنــة
مــع  90.9مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام
الماضــي بارتفــاع نســبته  %15.6وبالنســبة لعــدد
األســهم المتداولــة فقــد ارتفــع ليصــل إلــى 93.1
مليــون ســهم مقارنــة مــع  65.7مليــون ســهم للعــام
الماضــي وبارتفــاع مــا نســبته  ،%41.6كمــا ارتفــع عــدد
العقــود المنفــذة ليصــل إلــى  44.2ألــف عقــد بارتفــاع
نســبته  %23لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي،
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The ASE Performance
The ASE performance revealed a decline during January
2020, as the ASE price index weighted by free-float
shares closed at 1867.9 points, a %2.9 increase in
comparison with the end of 2019. This came as a result
of the increase of the financial sector index by %2.8,
the Service sector index by %2.7 and the Industry
sector index by %3.5, the index weighted by market
capitalization closed at 3581 points at the end of
January, a 2% increase in comparison with the end of
2019. The trading volume until January, 2020 reached
JD 105 million compared to JD 90.9 million in the same
period of the last year a %15.6 increase. The number
of traded shares increased to 93.1 million shares in
comparison with 65.7 million shares at the same period
of last year a %41.6 increase. The number of executed
transactions increased to 44.2 thousand transactions
and increase of %23 in comparison with the same
period of last year. Market capitalization of listed

وبالنســبة للقيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي
بورصــة عمــان فقــد ارتفعــت بمقــدار  255.1مليــون
دينــار لتصــل إلــى  15.169مليــار دينــار وبارتفــاع مــا
نســبته  %1.7مقارنــة مــع نهايــة عــام  2019لتشــكل مـــا
نسبتــــه  %50.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

companies increased by JD 255.1 million reaching JD
15,169 billion, a %1.7 increase against the end of year
2019, constituting %50.6 of the GDP.

مؤشرات أداء بورصةعمان
The ASE Performance Indicator
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قرارات بورصة عمان
قرارات مجلس االدارة:

• تعويــم الســعر اإلفتتاحــي لســهم شــركة اللؤلــؤة
لصناعــة الــورق الصحــي فــي البورصــة وذلــك اعتبــاراً
مــن .2020/1/26
• تعويــم الســعر اإلفتتاحــي لســهم شــركة دلتــا
للتأميــن فــي البورصــة وذلــك اعتبــاراً مــن .2020/1/26
قرارات المدير التنفيذي:

• إيقــاف التــداول بأســهم شــركة تهامــة
لالســتثمارات الماليــة فــي البورصــة اعتبــاراً مــن
 ،2020/1/2لحيــن قيــام الشــركة بتســديد المســتحقات
الماليــة المترتبــة عليهــا للبورصــة.

• إيقــاف التــداول بأســهم شــركة عقــاري للصناعــات
واالســتثمارات العقاريــة فــي البورصــة اعتبــاراً مــن
 ،2020/1/2لحيــن قيــام الشــركة بتســديد المســتحقات
الماليــة المترتبــة عليهــا للبورصــة.
• إيقــاف التــداول بأســهم الشــركة االنتقائيــة
لالســتثمار والتطويــر العقــاري فــي البورصــة
اعتبــاراً مــن  ،2020/1/2لحيــن قيــام الشــركة بتســديد
المســتحقات الماليــة المترتبــة عليهــا للبورصــة.

• إيقــاف التــداول بأســهم شــركة األردنيــة للتطويــر
واالســتثمار المالــي فــي البورصــة اعتبــاراً مــن
 ،2020/1/2لحيــن قيــام الشــركة بتســديد المســتحقات
الماليــة المترتبــة عليهــا للبورصــة.
• إعــادة التــداول بأســهم الشــركة االنتقائيــة
لالســتثمار والتطويــر العقــاري فــي البورصــة
اعتبــاراً مــن  ،2020/1/5وذلــك لقيــام الشــركة بدفــع
المســتحقات الماليــة المترتبــة عليهــا للبورصــة.

• إعــادة التــداول بأســهم الشــركة األردنيــة للتطويــر
واالســتثمار المالــي في البورصة اعتبــاراً من،2020/1/5
وذلــك لقيــام الشــركة بدفــع المســتحقات الماليــة
المترتبــة عليهــا للبورصــة.
• إدراج اإلصــدار الخامــس والعشــرون مــن أذونــات
الخزينــة لعــام  2019فــي البورصــة ،تاريــخ االســتحقاق
 ،2020/4/23والبالــغ عددهــا ( )25مليــون دينــار وبقيمة
اســمية مقدارهــا ()1000دينــار اعتبــاراً مــن .2020/1/7
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The ASE Decisions
The Board of Directors Decisions:

• Float the Opening price of Pearl-Sanitary Paper
Converting Company (PERLO) shares as of 26/1/2020.
• Float the Opening price of Delta Insurance Company
(DICL) ) shares, as of 26/1/2020.
The CEO Decisions:

• Suspend the Trading of the Tuhama for Financial
Investments Company (THMA) at ASE as of 2/1/2020,
until the company’s pay all due charges.
• Suspend the Trading of the Akary for Industries and
Real Estate Investments Company (WOOL) at ASE as of
2/1/2020, until the company’s pay all due charges.
• Suspend the Trading of the Al Entkaeya for Investment
& Realestate Development Company (ENTK) at ASE as of
2/1/2020, until the company’s pay all due charges.
• Suspend the Trading of the Jordanian Co, For
Developing & Financial Investment Company (JDFI) at
ASE as of 2/1/2020, until the company’s pay all due
charges.
• Resume the Trading of the Al Entkaeya for Investment
& Realestate Development Company (ENTK) at ASE as
of 5/1/2020, due the company’s payment of all due
charges.
• Resume the Trading of the Jordanian Co, For
Developing & Financial Investment Company (JDFI), at
ASE as of 5/1/2020, due the company’s payment of all
due charges.

• إعــادة التــداول بأســهم شــركة عقــاري للصناعــات
واالســتثمارات العقاريــة فــي البورصــة اعتبــاراً مــن
 ،2020/1/8وذلــك لقيــام الشــركة بدفــع المســتحقات
الماليــة المترتبــة عليهــا للبورصــة.
• إيقــاف التــداول بأســهم شــركة مــدارس االتحــاد
فــي البورصــة اعتبــاراً مــن  ،2020/1/9حتــى إشــعار اخــر.
• إعادة التداول بأسهم شركة المحفظة الوطنية
لــأوراق الماليــة فــي البورصــة اعتبــاراً مــن،2020/1/12
علــى أن يصبــح الســعر المرجعــي لســهم الشــركة
 0.70دينــار.
• إدراج اإلصــدار الســادس والخمســين مــن ســندات
الخزينــة لعــام  2019فــي البورصــة.
تاريــخ االســتحقاق  .2021/11/12والبالــغ قيمتــه ()100
مليــون وبقيمــة اســمية مقدارهــا ( )1000دينــار
وبفائــدة ( )%3.981اعتبــاراً مــن .2020/1/16
• إدراج اإلصــدار الســابع والخمســين مــن ســندات
الخزينــة لعــام  2019فــي البورصــة ،تاريــخ االســتحقاق
 ،2026/11/18والبالــغ قيمتــه ( )100مليــون وبقيمــة
اســمية مقدارهــا ()1000دينار وبفائــدة ( )%4.814اعتباراً
مــن.2020/1/16

• إيقــاف التــداول بأســهم شــركة األميــن لالســتثمار
فــي البورصــة اعتبــاراً مــن  ،2020/1/19لحيــن انتهــاء
اجــراءات تخفيــض رأســمال الشــركة وصــدور كتــب
الموافقــة مــن الجهــات الرســمية.
• إعادة التداول بأســهم شــركة تهامة لالســتثمارات
الماليــة فــي البورصــة اعتبــاراً مــن ،2020/1/19وذلــك
لقيــام الشــركة بدفــع المســتحقات الماليــة المترتبــة
عليهــا للبورصــة.

• إلغــاء إدراج أســهم شــركة مــدارس االتحــاد فــي
البورصــة اعتبــاراً مــن .2020/1/22
• إعــادة التــداول بأســهم شــركة األميــن لالســتثمار
فــي البورصــة وذلــك اعتبــاراً مــن ,2020/1/30علــى أن
يصبــح الســعر المرجعــي لســهم الشــركة  1.5دينــار.

• List the 25th issue of the Treasury Bills for the year
2019 at the ASE, the maturity date is 23/4/2020; the total
value is JD 25 million, with a par value of JD 1000, as of
7/1/2020.
• Resume the trading of the Akary for Industries and
RealEstate Investments Company (WOOL), at ASE as of
8/1/2020, due the company’s payment of all due charges.
• Suspend trading of the Ittihad Schools Company at ASE
as of 9/1/2020, until further notice is announced.
• Resume the trading of National Portfolio Securities
(MHFZ) Company at the ASE as of 12/1/2020, with
reference price JD 0.70.
• List the 56th issue of Treasury Bonds for the year 2019
at the ASE the maturity date is 12/11/2021, with a total
value of JD (100) million and JD (1000) par value with
(%3.981) interest rate as of 16/1/2020.
• List the 57th issue of Treasury Bonds for the year 2019
at the ASE the maturity date is 18/11/2026, with a total
value of JD (100) million and JD (1000) par value with
(%4.814) interest rate as of 16/1/2020.
• Suspend the Trading of the Al-Amin For Investment
(AAFI) Company At ASE as of 19/1/2020, until capital
reduction procedures are completed.
• Resume the trading of the Tuhama for Financial
Investments Company (THMA) at ASE as of 19/1/2020,
due the company’s payment of all due charges.
)• De- listed the shares of Ittihad Schools Company (ITSC
at the ASE, as of 22/1/2020.
)• Resume the trading of Al- Amin for Investment (AAFI
Company’s shares in the ASE as of 30/1/2020, with a
reference price of JD 1.5.
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اإلستثمـار األجنبي

Foreign Investment

• بلغــت قيمــة األســهم المشــتراة مــن قبــل غيــر
األردنييــن خــال شــهر كانــون الثانــي  19.4مليــون
دينــار ،منهــا  %43.7لمســتثمرين عــرب و%56.3
لمســتثمرين أجانــب.

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in
January equaled JD 19.4 million, %43.7 of which were
purchased by Arabs and %56.3 of which were purchased
by Foreign.

• بلغــت قيمــة األســهم المباعــة مــن قبــل غيــر
األردنييــن  23.1مليــون دينــار ،منهــا  %82.1تــم
بيعهــا مــن قبــل مســتثمرين عــرب  %17.9تــم بيعهــا
مــن قبــل مســتثمرين أجانــب .

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD
23.1 million, %82.1 of which were sold by Arabs and
%17.9 of which were sold by Foreign.

• بلــغ صافــي اســتثمار غيــر األردنييــن خــال شــهر
كانــون الثانــي  3.7مليــون دينــار بالســالب.

• During this month, net Non–Jordanian investments
showed JD 3.7 million in negative.

• شــكلت األســهم المملوكــة مــن قبــل غيــر األردنيين
 %51.7مــن القيمــة الســوقية للبورصــة فــي نهايــة
كانــون الثانــي ،منـــها  %35.6لمســتثمرين عــرب
و %16.1لغيــر العــرب ،أمــا مــن الناحيــة القطاعيــة،
فقــد بلغــت نســبة القطــاع المالــي  %55.9وقطــاع
الخدمــات  %19وقطــاع الصناعــة .%61.4

• By the end of January, shares owned by Non-Jordanians
represented %51.7 of the ASE capitalization %35.6 of
which are owned by Arab investors and %16.1 by NonArabs, at the sector level, the Non- Jordanian ownership
in the financial sector was %55.9 in the services sector
was %19 and in the industrial sector %61.4.

القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية
لشهر كانون الثاني 2020

NON-JORDANIAN OWNERSHIP IN LISTED COMPANIES
DURING JANUARY 2020
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ً
ارتفاعا في أسعار أسهمها خالل شهر كانون الثاني 2020
الشركات العشر األكثر

BEST PERFORMERS DURING JANUARY 2020

ً
انخفاضا في أسعار أسهمها خالل شهر كانون الثاني 2020
الشركات العشر االكثر

WORST PERFORMERS DURING JANUARY 2020

09

المؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان

KEY STATISTICS OF THE ASE

10

تداوال في بورصة عمان لشهر كانون الثاني 2020
الشركات العشر االكثر
ً
TOP TEN COMPANIES BY VALUE TRADED AT THE ASE JANUARY 2020

الشركات العشر األكبر من حيث القيمة السوقية كما في نهاية شهر كانون الثاني 2020

TOP TEN COMPANIES BY MARKET CAPITALIZATION AT THE ASE JANUARY 2020

11

أهم المؤشرات القطاعية لبورصة عمان لشهر كانون الثاني 2020

BEST PERFORMERS DURING JANUARY 2020

حجم التداول في بورصة عمان خالل

ً
قطاعيا كما في
القيمة السوقية موزعة

DISTRIBUTION OF VALUE TRADED BY SECTOR,
JANUARY 2020

MARKET CAPITALIZATION OF THE ASE BY
SECTOR, JANUARY 2020

ً
قطاعيا
شهر كانون الثاني 2020

12

نهاية شهر كانون الثاني 2020

أهم البيانات اليومية لبورصة عمـان لشهـر كانون الثاني 2020

DAILY TRADING VALUE DURING JANUARY 2020

أحجام التداول اليومية خالل شهر كانون الثاني 2020

DAILY TRADING VALUE DURING JANUARY 2020

13

الرقم القياسي اليومي للبورصة خالل شهر كانون الثاني 2020

DAILY INDEX DURING JANUARY 2020

الرقم القياسي القطاعي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية
ً
شهريا
لألسهم الحرة

MONTHLY FREE FLOAT WEIGHTED PRICE INDEX BY SECTOR

14

2020/01/30  ولغاية2020/01/02 نشرة تداول (السوق األول و السوق الثاني) من
Monthly Bulletins(First and Second Market ) from 02/01/2020 to 30/01/2020
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16

17
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نشرة الصفقات خالل شهر كانون الثاني 2020

BLOCK TRADES DURING JANUARY 2020

نشرة السندات بالدينار خالل شهر كانون الثاني 2020

BONDS(JD) DURING JANUARY 2020

19

نشرة تداول األورق المالية غير المدرجة من  2020/01/02و لغاية 2020/01/30
MONTHLY OTC BULLETINS FROM 02/01/2020 TO 30/01/2020
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التطور االقتصادي لألردن
• بلــغ معــدل التضخــم لشــهر كانــون أول عــام 2019
مقــدار %0.3
• بلــغ معــدل النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
للربــع الثالــث مــن عــام  2019مقــدار .%1.9

• بلــغ معــدل البطالــة لألردنييــن للربــع الثالــث مــن
عــام  2019مقــدار .%19.1
•  % 8.2ارتفــاع الصــادرات الوطنيــة و %4.1انخفــاض
المســتوردات حتــى نهايــة شــهر تشــرين ثانــي مــن
عــام 2019
• تراجــع المؤشــر األردنــي لثقــة المســتثمر في شــهر
أيلــول الماضــي إلــى مســتوى  116.4نقطــة مقارنــة
مــع  118نقطــة لشــهر آب  ،2019حيــث انخفــض
بمقــدار  1.62نقطــة
• انضمــت األردن لقائمــة البلــدان الثالثــة األولــى
األكثــر تحســناً لمنــاخ األعمــال ،حيث تقدمــت المملكة
بشــكل غيــر مســبوق ( )29مرتبــة علــى مؤشــر التقريــر
بفضــل سلســلة مــن اإلصالحــات االقتصاديــة التــي
نفذتهــا فــي العــام الماضــي

• فــي تقريــر التنافســية العالمــي لعــام 2020 /2019
حقــق األردن المرتبــة «الســبعين» مــن بيــن  141دولة
مشــاركة فــي التقريــر ،وبذلــك يكــون األردن قد حقق
تقدمــاً بواقــع ثــاث مراتــب عــن العــام الماضي حســب
تصنيــف المنتــدى االقتصــادي العالمي.
• توقــع البنــك الدولــي نمــو االقتصــاد األردنــي
بنســبة  2.2بالمئــة فــي العــام الحالــي ،واســتمرار
ارتفاعــه العــام المقبــل الــى  2.4بالمئــة و 2.6بالمئــة
عــام .2022
• البنــك المركــزي األردنــي وصنــدوق النقــد العربــي
يعلنــان عــن تضميــن الدينــار األردنــي كعملــة تســوية
مســتخدمة فــي منصــة «بنــى» للمدفوعــات العربيــة،
وهــي منصــة متعــددة العمــات تقــدم خدمــات
المقاصــة والتســوية بالعمــات العربيــة والعمــات
الدوليــة التــي تتوفــر فيهــا شــروط األهليــة ،وذلــك
لمقاصــة المعامــات الماليــة العربيــة البينيــة وكذلــك
المعامــات الماليــة بيــن الــدول العربيــة والشــركاء
التجارييــن الرئيســين للــدول العربيــة.
https://www.amf.org.ae/ar

Jordan Economic Development
• The inflation rate for December 2019 was %0.3.
• The GDP growth rate for the third quarter of 2019 was
%1.9.
• The unemployment rate for the third quarter of 2019
was %19.1.
• %8.2 was the increase in national exports and %4.1
the decrease in imports until the end of November 2019.
• The Jordan investor confidence index declined last
September to the level of 116.4 point compared to 118
point for August 2019, as it decreased by 1.62 points.
• For the first time, Jordan has been selected among
the top 3 business climate improvers by jumping an
unprecedented 29 ranks in the 2020 Doing Business
rankings, thanks to a series of economic reforms
enacted over the past year, according to the World Bank
Group’s Doing Business 2020 report.
• In the Global Competitiveness Report for the year
2020/2019, Jordan achieved the rank «seventy» among
141 countries who participated in the report, and thus
Jordan has achieved progress by three places from
last year according to the World Economic Forum
classifications.
• The World Bank expected the Jordanian economy to
grow by 2.2 percent in the current year, and continue
increasing next year to 2.4 percent and 2.6 percent in
2022.
• The Central Bank of Jordan (CBJ) and the Arab
Monetary Fund (AMF) announed the inclusion of the
Jordanian Dinar as a settlement currency in Buna
payment platform, which is a multi-currency payment
platform that clears and settles cross-border payments
in eligible Arab and international currencies across
the Arab region and beyond, with links to major trade
partners.
https://www.amf.org.ae/en
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