تغيير رمز تداول شركة مدرجة
.يمكن للشركات المساهمة العامة طلب تغيير رمز التداول الخاص بها في سوق دبي المالي وذلك بموجب طلب رسمي يقدم للسوق
:المتطلبات
.• على الشركة المدرجة إرسال رسالة رسمية توضح فيها تفاصيل التغيير وتاريخ التفعيل

Change of Trading Symbol for a Company
Listed companies have the option of changing their trading symbol at Dubai Financial Market.
Requirements:
• The listed company should send an official letter and specify the details of change and the effective date.

: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
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