استخراج سجل مساهمين الشركة حسب الطلب
يتم استخراج السجل حسب الطلب وذلك بموجب رسالة رسمية مقدمة إلى قطاع التقاص والتسوية واإليداع على أن يتم تحديد تاريخ التسوية المراد
.استخراج التقرير وذلك مقابل رسوم رمزية
:ومن أسباب طلب السجل على سبيل المثال ال الحصر
.• عقد اجتماعات الجمعية العمومية
.• توزيع األرباح
.• إعادة هيكلة رأس مال الجهة المصدرة
.• منح أية حقوق تتعلق بملكية األوراق المالية بناءًا على طلب من الجهة المصدرة لألوراق المالية
.• أية أسباب أخرى ذات صلة تطرأ في حينها
.تقوم الدائرة بتحديث البيانات المتعلقة بملكية األوراق المالية في السجل تلقائيًا وفور تسلم طلب التعديل أو التحديث من المستثمر أو من ينوب عنه
يلتــزم موظفــو الدائــرة بمراعاة الســرية التامة تجاه البيانــات والمعلومات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الجهات المصدرة والتي من شــأنها أن تؤثر على
 وعدم اســتغالل تلك المعلومات والبيانات لتحقيق أية منافع شــخصية بصفة مباشــرة أو، أو القرارات المتعلقة بالتداول بها،أســعار أوراقها المالية المودعة
.غير مباشرة

Reproduction of Share Book for issuers
Data from the register will be reproduced upon request. An official letter should be sent to the (CSD) mentioning the date of settlement for
which the share book is to be reproduced. This service will be provided against payment of a fee.
The reasons for requesting the register include but are not limited to:
• The holding of general meetings of shareholders.   
• Distribution of dividends.
• Restructuring of the capital of the issuing company.  
• Granting of any rights pertaining to ownership of stock, at the request of the issuer.
• Any other relevant reason.
The share book is automatically updated in terms of the ownership or the shareholders contact details. Upon receiving the application from
the investor or his representative, for amendment or updating the CSD act on the request and update the system.
Our staff undertake to maintain complete confidentiality of data and information pertaining to decisions of the issuers which influence the
prices of their deposited securities, or the decisions pertaining to trading therein .They also undertake not to exploit such information to,
directly or indirectly, achieve personal benefits.

: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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