استخراج التقارير للشركات واألوصياء حسب الطلب
بناء على طلب رســمي موجه إلى قطاع التقاص والتســوية واإليداع مبين فيه نــوع وتفاصيل وتاريخ
ً اســتخراج تقاريــر خاصــة بالجهــات المدرجــة وذلك
.اســتخراج التقرير المطلوب
:الخطوات
. مع بيان نوع وتاريخ التقرير،• تقوم الجهة الطالبة بإرســال رســالة رســمية إلى قطاع التقاص والتســوية واإليداع الســتخراج تقرير
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: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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