الربط اإللكتروني مع نظام المقاصة للشركات واألوصياء
 للحصول على هذه الخدمة وبعد التأكد من تعريف.تتوفر خدمة الربط اإللكتروني مع نظام المقاصة للشركات المدرجة وذلك مقابل رسوم سنوية
: يمكن للشركة المدرجة طلب هذه الخدمة بإتباع الخطوات التالية،الشركة في نظام المقاصة اإللكتروني بتحديد اسم العضو
.• إرسال رسالة رسمية تفيد بطلب الخدمة وتحديد عدد أسماء المستخدمين المطلوبة ومستوى صالحياتهم

Electronic Connection with AS400 for Issuers and Custodians
Listed companies can obtain the service of electronic connection with AS400 (the equator) in return to annual fees. To receive this service
and after identifying the member code of the listed company in the CSD electronic system, the listed company can receive the service by:
• Requesting officially the service and specifying the number of user names required and their authority levels.

: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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