
EBRD press release 

EBRD and Jordan 
Securities Commission 
strengthen cooperation 
Memorandum of understanding to boost  
capital market development  

 

 

  www.ebrd.com/news  

Date: 28/07/2021 
Contact: Nibal Zgheib 
Tel: +44 7841 504 995 
Email: nibal.zgheib@ebrd.com 
Twitter: @nibalzgheib 

Tags: #EBRD, #Jordan, #capital market 

Translation: Arabic 

 

 
 EBRD and Jordan Securities Commission to strengthen capital market cooperation 
 Institutions to capitalise on mutual comparative advantages to boost market resilience 
 Memorandum of Understanding to support further capital market development 

The Jordan Securities Commission (JSC) and the European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) are intensifying their capital market development efforts in Jordan and implementing the 2017 
government-approved capital market strategy with a view to boosting economic growth. 

The two institutions signed a memorandum of understanding (MoU) today, committing to capitalise on their 
mutual comparative advantages to further support capital market advancement. The EBRD is providing 
technical assistance to bolster the resilience of Jordan’s capital market, supported by €1.05 million of funding 
from the government of Japan through the Japan-EBRD Cooperation Fund (JECF). 

Signing on behalf of the EBRD, Regional Head of the Eastern Mediterranean region Philip ter Woort said: “We 
are pleased to consolidate our partnership with the JSC through this memorandum of understanding to work 
towards further developing Jordan’s capital market. Our joint efforts are aimed at diversifying the supply of 
capital to the Jordanian private sector within a robust and transparent regulatory framework, which will 
contribute to Jordan’s sustainable post-pandemic economic recovery.” 



The EBRD is a multilateral bank that promotes the development of the private sector and entrepreneurial initiative in 37 economies 
across three continents. The Bank is owned by 69 countries as well as the EU and the EIB. EBRD investments are aimed at making the 
economies in its regions competitive, inclusive, well-governed, green, resilient and integrated. Follow us on the web, Facebook, 
LinkedIn, Instagram, Twitter and YouTube. 
 

Shimazaki Kaoru, Ambassador of Japan to Jordan, said: “I am glad to witness the signing of the MoU, which I 
believe gives further momentum to promoting cooperation between the JSC and the EBRD. I hope that this 
support contributes to Jordan’s better recovery from the COVID-19 pandemic.” 

JSC chairman Leith K. Ajlouni said: “This MoU continues the realisation of the capital market development 
project’s goals and actions. The project’s main activities are guided by the capital market development 
strategy and roadmap for Jordan, funded by the government of Japan, approved by the cabinet in 2017, with 
the overriding objective of supporting Jordan’s efforts to boost economic growth.” 

Jordan’s capital market strategy sets seven strategic goals: to increase investor interest, make the financial 
market more attractive to issuers, reorient capital market institutions as private-sector operations, make the 
securities industry more competitive, strengthen the capacity of the JSC, create more attractive investment 
products and develop outreach programmes for investors and issuers.  

The MoU strengthens JSC and EBRD cooperation in the following key areas: 

 The JSC will remain committed to complying with the numerous applicable international capital 
market standards. 

 The JSC will make best efforts to maintain the independence of certain capital market entities and to 
ensure the continued smooth operation of the market, in keeping with best international practices.  

 The JSC and the EBRD will work to promote reform of the capital market to the Jordanian 
government, including agreeing project management matters, discussing proposed legal and 
regulatory reforms with parliament, and submitting proposed improvements to the tax code to the 
appropriate bodies of the Jordanian government.  

Jordan adopted its comprehensive capital market development strategy and roadmap in 2017, also funded by 
the government of Japan. The ultimate goal is to raise Jordan’s profile as a business destination and to attract 
investment to create new jobs and prosperity for more Jordanians.  

Since it started investing in Jordan in 2012, the EBRD has provided more than €1.5 billion in financing for 59 
projects in the country. 

 

األوروبي إلعادة اإلعمارالبنك  والتنمية وهيئة األوراق  
 المالية األردنية يعززان التعاون بينهما

 

 التوقيع على مذكرة تفاهم لدفع عملية تطوير سوق رأس المال
 

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وهيئة األوراق المالية األردنية يعززان التعاون بينهما 
 تحسين مرونة سوق رأس المالل المزايا المتبادلة بينهما المؤسستان تستفيدان من 
  في األردن توقيع مذكرة تفاهم لدعم عملية تطوير سوق رأس المال 

 
وتنفيذ  األردنالمال في  والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية جهودهما لتطوير سوق رأس هيئة األوراق المالية األردنيةتكثف 

 بهدف تعزيز النمو االقتصادي. 2017عام  األردنية التي اعتمدتها الحكومة سوق رأس المال استراتيجية
سوق رأس عملية تطوير م اليوم تلتزمان بموجبها باالستفادة من مزايا كل منهما إلحداث تقدم أكبر في ووقعت المؤسستان مذكرة تفاه

من  وسيقدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المساعدة الفنية من أجل تحسين مرونة سوق رأس المال األردني بدعم المال.
  دوق التعاون الياباني لدى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.مليون يورو من خالل صن 1.05 هحكومة اليابان قدر

الذي وقّع االتفاقية نيابة عن البنك األوروبي إلعادة  ،وقال فيليب تير وورت، المدير اإلقليمي لمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط
للعمل على تطوير  ،من خالل توقيع مذكرة التفاهم هذه ردنيةمع هيئة األوراق المالية األ تعزيز شراكتنا اإلعمار والتنمية: "يسعدنا 

للقطاع الخاص حشد رأس المال  وتهدف جهودنا إلى التنويع في سبل سوق رأس المال في األردن في هذه األوقات الصعبة اقتصادياً. 
اش االقتصادي المستدام في يساهم في االنتع مما  بوجود عملية إشراف أفضل يسمح ضمن إطار تنظيمي قوي وشفاف  األردني 

  األردن في ظل جائحة وباء كورونا.
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: "يسعدني حضور هذا االجتماع لتوقيع مذكرة التفاهم التي ستعزز التعاون بين سفير اليابان في األردنشيمازاكي كاورو، وقال السيد 
أن يساهم هذا الدعم في تعافي األردن بشكل أفضل  هيئة األوراق المالية األردنية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. كما آمل

 من جائحة كورونا".
الدكتور ليث كامل العجلوني: "تدعم مذكرة التفاهم هذه أهداف  األردنية ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية

طريق تطوير سوق رأس المال في وأنشطة مشروع تطوير سوق رأس المال والتي تسترشد بشكل رئيسي باستراتيجية وخارطة 
بهدف أساسي يتمثل في دعم جهود األردن لتعزيز  2017األردن التي تمولها حكومة اليابان ووافق عليها مجلس الوزراء في عام 

 النمو االقتصادي".
زيادة اهتمام المستثمرين، وجعل السوق المالية أكثر جاذبية للُمصِدرين، وإعادة توجيه  هيسبعة أهداف  االستراتيجيةوتحدد 

مؤسسات سوق رأس المال كعمليات للقطاع الخاص، وجعل قطاع األوراق المالية أكثر تنافسية، وتعزيز قدرة هيئة األوراق المالية، 
 المستثمرين والُمصِدرين.وطرح منتجات استثمارية أكثر جاذبية، وتطوير برامج تواصل مع 

 وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين هيئة األوراق المالية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في المجاالت الرئيسية التالية:

 ستظل هيئة األوراق المالية األردنية ملتزمة باالمتثال لمعايير أسواق رأس المال الدولية المختلفة المعمول بها. 
ذل هيئة األوراق المالية قصارى جهدها للحفاظ على استقاللية بعض كيانات سوق رأس المال ولضمان استمرار ستب 

 التشغيل السلس للسوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
لحكومة سوق رأس المال ل اتستعمل هيئة األوراق المالية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية على تعزيز إصالح 

األردنية، بما في ذلك االتفاق على قضايا إدارة المشروع، ومناقشة اإلصالحات القانونية والتنظيمية المقترحة مع البرلمان، 
 وتقديم مقترحات لتحسين قانون الضرائب إلى الهيئات المختصة في الحكومة األردنية.

، بتمويل من حكومة اليابان، 2017سوق رأس المال في عام اعتمد استراتيجية وخارطة طريق شاملة لتطوير وكان األردن قد 
وبهدف رئيسي وهو تعزيز مكانة األردن كوجهة أعمال وجذب االستثمار لخلق وظائف جديدة وتحقيق االزدهار للمزيد من 

 األردنيين.
 59مليار يورو لتمويل  1.5أكثر من  ، قدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية2012ومنذ أن بدأ استثماراته في األردن في عام 

 مشروعاً في البالد.


