حفظ سجالت مساهمين الشركات المساهمة الخاصة
الشركات المساهمة الخاصة هي شركات غير مدرجة لدى سوق دبي المالي ولكن يقوم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بإدارة سجل الشركة حيث
 يقوم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بتقديم كافة أنواع.تلعب األخيرة دور المسجل الرسمي لهذه الشركات وذلك بعد توقيع اإلتفاقية الخاصة بذلك
الخ... توفير سجل المساهمين والتقارير المطلوبة،الخدمات للشركات المساهمة الخاصة منها تنفيذ طلبات التحويالت

Custody of Shareholder’s Register for Private Shareholding Companies
Private shareholding companies are not listed companies in Dubai Financial Market, but Clearing, Settlement & Depository Division manages
the register of the company whereas they later play the role of the official registrar of these companies after signing of an agreement in this
regard. Clearing, Settlement & Depository Division renders all kind of services for private shareholding companies including execution of
transfers requests and provision of the requested shareholders register, reports....etc.

: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
or completeness of the Information now or in the future. DFM shall not be liable for any loss suffered, directly or indirectly, by any person acting in reliance
upon the Information contained herein. This information is subject to the DFM website Disclaimer.
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