الجهات المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لممارسة األعمال والنشاطات المالية لعام 2021

#

الشركة

.1

بورصة فلسطين

.2

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

.3

المتحدة لألوراق المالية

.4

الوطنية لألوراق المالية

.5

العالمية لألوراق المالية

.6

سهم لالستثمار واالوراق المالية

.7

لوتس لالستثمارات المالية

.8

الوساطة لألوراق المالية

األعمال والنشاطات المالية المرخصة
 نشاط أسواق األوراق المالية


































الوساطة المالية لحساب الغير
خدمات الوساطة المالية في األسواق المالية الخارجية التالية:
بورصة عمان – سوق ابو ظبي لألوراق المالية – سوق دبي
المالي.
الوساطة المالية لحساب الغير
الوساطة المالية لحسابه
مدير إصدار
مدير محافظ
أمين إصدار
خدمات الوساطة المالية في األسواق المالية الخارجية التالية:
بورصة عمان – سوق دبي المالي – سوق ابو ظبي لألوراق
المالية – البورصة المصرية – سوق المملكة العربية السعودية
– السوق األمريكي – بورصة قطر.
الوساطة المالية لحساب الغير
خدمات الوساطة المالية في األسوق المالية الخارجية التالية:
بورصة عمان  -سوق دبي المالي – البورصة المصرية  -سوق
المملكة العربية السعودية – السوق األمريكي.
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
خدمات الوساطة المالية في األسواق المالية الخارجية التالية:
بورصة عمان – سوق دبي المالي.
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
مدير إصدار
مدير محافظ
خدمات الوساطة المالية في األسواق المالية الخارجية التالية:
سوق دبي المالي  -سوق ابو ظبي لألوراق المالية – بورصة
عمان  -البورصة المصرية  -بورصة نيويورك.
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
وكيل إصدار
مدير محافظ
خدمات الوساطة المالية في األسواق المالية الخارجية التالية:
سوق دبي المالي  -سوق ابو ظبي لألوراق المالية – بورصة
عمان  -السوق األمريكي.
الوساطة المالية لحساب الغير
الوساطة المالية لحسابه
أمين إصدار
مدير إصدار
مدير محافظ
خدمات الوساطة المالية في األسواق المالية الخارجية التالية:
سوق دبي المالي  -سوق ابو ظبي لألوراق المالية – البورصة
المصرية – بورصة عمان – السوق األمريكي.
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الوساطة المالية لحساب الغير
مدير إصدار
أمين إصدار
مدير محافظ
خدمات الوساطة المالية في األسواق المالية الخارجية التالية:
سوق دبي المالي – سوق ابو ظبي لألوراق المالية.

.9

العربي جروب لالستثمار

.10

بنك األردن

 حافظ أمين

.11

البنك العربي

 حافظ أمين

.12

بنك فلسطين

 حافظ أمين

.13

بنك القاهرة عمان

 حافظ أمين
 أمين إصدار

.14

البنك الوطني

 حافظ أمين

.15

أبو غزالة لالستشارات

 مدير إصدار

.16

إثمار لالستثمار واالستشارات المالية

 مدير إصدار
 مستشار استثمار
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