
 

 

 

 

كة تابعة لبنك القاهرة عمان )  ف ( �ش كة الوطن�ة لالوراق المال�ة فلسطني  تعل�مات فتح حساب تداول لدى ال�ش

 ف�ما يتعلق باسهم م�ف الصفا

 ،،، المستثم��ن ال�رام 

ع� مساه�ي بنك القاهرة عمان  بتوز�ــــع أسهم بنك الصفا    2022ن�سان    24الحقا لقرار الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان بتار�ــــخ:  
ي  

اء �ف ف فانه �مكنكم ترص�د اسهمكم للبيع وال�ش ي بورصة فلسطني
ف والذي س�درج �ف من خالل فتح حساب تداول    بورصة فلسطني

كة الوطن�ة لألوراق  لدى   ف بخطوات سهلة و�س�طة وتعتمد ال�ة فتح حساب تداول ع� مكان تواجدكم    المال�ةال�ش ي فلسطني
�ف

 وحسب التفاص�ل ادناە: 

   مكان اإلقامة    
ف       غ�ي ذلك   األردن   فلسطني

  

كة الوطن�ة  1 .الحضور ا� مقر ال�ش
 لألوراق المال�ة ع� العنوان: 

ف    19 -الماصيون   -رام هللا  -فلسطني
بجانب بنك   - شارع خل�ل الوز�ر 

 القاهرة عمان  

بنك القاهرة عمان ف�ع ام  .الحضور ا�  1
 ام اذينة  : .  ع� العنواناذينه  

 065200671هاتف 
 065534290فا�س 
 عمان  17634ص.ب 

�دي   االردن  11195الرمز ال�ب
 

 للم��د من االستفسار 
ف االدارة العامة بنك   قسم المساهمني

 القاهرة عمان  
 6591فر�ي  065007700هاتف 

 6706او
 

كة الوطن�ة للخدمات المال�ة (اوراق   ال�ش
 065503800هاتف ) لالستثمار 

كة الوطن�ة لألوراق  1 .االتصال ع� ال�ش
 97022980420المال�ة ع�ب الهاتف: 
  : ي

ويف �د االل��ت او ال�ب
info@alwatanieh.ps   

  : ي
ويف او الموقع االل��ت

www.alwatanieh.ps 
ي  

للحصول ع� اتفاق�ة فتح حساب �ف
 . ف  بورصة فلسطني

  

  
ي 2

.تعبئة المعلومات المطل��ة �ف
اتفاق�ة فتح حساب تداول والتوقيع  

 ع� جميع االوراق  

ي اتفاق�ة  2
.تعبئة المعلومات المطل��ة �ف

فتح حساب تداول والتوقيع ع� جميع  
 االوراق 

ي اتفاق�ة  2
.تعبئة المعلومات المطل��ة �ف

فتح حساب تداول والتوقيع ع� جميع  
 االوراق 

  

  
.تزو�دنا بصورة عن وث�قة اثبات  3

الشخص�ة (ه��ة او جواز سفر ساري  
 المفعول) 

.تزو�دنا بصورة عن وث�قة اثبات  3
الشخص�ة (ه��ة او جواز سفر ساري  

 المفعول) 

. مصادقة التوقيع من احد البنوك  3
   المعتمدة 

   
ارسال االتفاق�ة مع صورة عن وث�قة   . 4

  : ي
ويف �د االل��ت اثبات الشخص�ة ع�ب ال�ب

info@alwatanieh.ps 
  



 

      

. ارسال االتفاق�ة الموقعة مع صورة عن  5
كة   �د ا� ال�ش وث�قة اثبات الشخص�ة ع�ب ال�ب

 الوطن�ة لألوراق المال�ة: 
ف  شارع   19 -الماصيون   -رام هللا  -فلسطني

 بجانب بنك القاهرة عمان    -خل�ل الوز�ر 

  

ف وترص�د األسهم لحسابه و�مكن     ي بورصة فلسطني
كة الوطن�ة لألوراق المال�ة بفتح حساب تداول للمستثمر �ف ستقوم ال�ش

ي أي وقت واستالم ق�مة المب�عات من خالل حوالة  
  ا� حساب المستثمر البن�ي او اصدر ش�ك بن�ي للعم�ل بيع األسهم �ف

  

كة مملوكة لبنك القاهرة عمان كة الوطن�ة لألوراق المال�ة �ي �ش ي    بال�امل   ال�ش
ف تأسست �ف ي فلسطني

كات الوساطة �ف ومن أوائل �ش
الفلسطين�ة   1997العام   المال  رأس  سوق  هيئة  من  ومرخصة  ف  فلسطني بورصة  ي 

�ف عضو  و�ي  البورصة  انطالق   .منذ 
كة الوطن�ة لألوراق المال�ة خدمات الوساطة المال�ة  و  ف لجميع انواع  وجميع المعامالت المتعلقة بها  تقدم ال�ش ي بورصة فلسطني

�ف
ي ا

كات وصناديق استثمار�ة .. الخ وكذلك تقدم خدمات الوساطة �ف  األسواق الع���ة والعالم�ة.  لمستثم��ن من افراد و�ش

اء األسهم   ف العمالء من بيع و�ش ف لتمكني ي بورصة فلسطني
ي المبا�ش �ف

ويف كة الوطن�ة لألوراق المال�ة خدمة التداول االل��ت كما تقدم ال�ش
ي العالم

 . من أي مكان �ف

ف عند استكمال اجراءات �سج�ل األسهم    *علما  ي بورصة فلسطني
ي الوقت الحا�ي ومن المتوقع ادراجه �ف

بان السهم غ�ي متداول �ف
ي 

ف لدى مركز اال�داع الفلسطيىف  . باسماء المساهمني

 

ام   وتفضلوا بقبول فائق االح�ت


