االشتراك السنوي للشركات المدرجة والوسطاء المرخصين
 إذ تقوم الدائرة.يمكن للشــركات المدرجة في الســوق والوســطاء المرخصين تقديم طلب اشــتراك ســنوي وذلك بموجب رســالة رســمية تقدم للســوق
 وذلك مقابل،بناء علــى طلبهم
ً بموجــب الطلــب تزويد الشــركة المدرجة أو شــركة الوســاطة بالتقرير المطلوب الخاص بالشــركة المعنيــة بصفة دورية
رســوم رمزية تدفع للسوق

Annual Subscription Of Listed Companies And Licensed Brokers
Listed companies in the market and the licensed brokers may submit an application for annual subscription by submitting an official letter
to the market. In accordance with the application, the management will periodically provide the listed company or the broker firm with the
required report on the company concerned at their request, against payment of a nominal fee to the market.

:إخالء مسئولية
 قد، ورغم توخي العناية المعقولــة في إنتاج هذه المعلومات.المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة («المعلومات») تم تقديمها باعتبارها معلومــات عامة وتعليقات فقط
 مســئوليه، أو الشــركات التابعة له/ ســوق دبي المالي ويشــار إليه فيما بعد بســوق دبي المالي و.تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات
 لن يتحمل ســوق دبي المالي أي مســئولية عن أي خســارة. وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المســتقبل،أو موظفيه ال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها
.مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل أي شــخص يعمل اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة
Disclaimer:
The information provided in this document (“Information”) is provided by way of general information and comment only. While reasonable care has been taken
in producing this Information, changes in circumstances may occur at any time and may impact upon the accuracy of the Information. Dubai Financial Market
hereinafter referred to as “DFM” and/or its affiliates, officers or employees, do not give any warranty or representation as to the accuracy, reliability, timeliness
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