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 تصحيح بيانات صفقة

 

بتعديل صفقة قام بتنفيذها بالخطأ، فإنه يجب عليه مراجعة قطاع رقابة السوق لدى سوق   (TM) في حالة رغبة عضو التداول

الخدمة االلكترونية دبي المالي لتصحيح الخطأ الذي وقع في حساب المستثمر وتعبئة نموذج طلب )تصحيح بيانات صفقة( عبر 

 بدون رسوم.  (pm 03:00) وذلك قبل الساعة

 

ومع ذلك أما إذا تم اكتشاف الخطأ بعد إنتهاء الفترة النهائية إلجراء التعديالت، فإنه يقوم عضو التداول بتقديم الطلب لعضو 

 أقصاه يومين من تاريخ التداولالتقاص الخاص به. يجب على عضو التقاص تعبئة الطلب بنفسه عبر الخدمة االلكترونية بحد 

(T+1)  مع ضرورة دفع رسوم التصحيح.  تقوم شركة دبي للمقاصة بتعديل حساب المستثمر في سجل شركة دبي للمقاصة

 :اإللكتروني حيث يجب إرفاق المستندات التالية عبر الخدمة االلكترونية

 .راد تعديلهارسالة رسمية مقدمة من عضو التقاص مبين فيها تفاصيل الصفقة الم .1

 .نسخة من ملخص تفاصيل الصفقات .2

 درهم.  100( من السعر الذي تم تنفيذ الصفقة عليه، وكحد أدنى  0.003رسوم وقدرها ) .3

 

  :مالحظة 

 .قبل تسوية األوراق المالية (T+2) بعد جلسة التداول وحتى (T+0) يتم تعديل الصفقات من 
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 إخالء مسؤولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة »المعلومات« تم تقدیمها باعتبارها 
معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العنایة المعقولة في إنتاج هذه  

المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ویمكن أن تؤثر على  

 دقة المعلومات. 
بعة لها وموظفيهم غير . شركة دبي للمقاصة المحدودة و/ أو الشركات التا

مسئولين، وال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال  
المعلومات اآلن أو في المستقبل. لن تتحمل شركة دبي للمقاصة المحدودة  

و/أو الشركات التابعة لها أو موظفيهم أي مسئولية عن أي خسارة مباشرة أو  
ل في االعتماد على المعلومات الواردة  غير مباشرة من قبل أي شخص یعم

 في هذه الوثيقة. 

ال تشكل هذه المعلومات نصيحة مهنية أو تقديم اي نوع من الخدمات وينبغي  
 عدم األعتملد عليها على هذا النحو. 

ال یمكن تفسير أي جزء من المعلومات المقدمة بأنها دعوة لعمل أي استثمار 
لي. ال ینبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلك المعلومات المالية وتوقعات  ما

األمثلة توصية فيما یتعلق بعقد، وشراء أو بيع األوراق المالية أو غيرها من  

الصكوك. ال تأخذ المعلومات في االعتبار األهداف اإلستثماریة ألي مستثمر  
اصة. على هذا النحو، ینبغي  فرد، الوضع المالي أو االحتياجات اإلستثماریة الخ

على المستثمرین قبل اتخاذ أي قرار، القيام بتقدیراتهم وعنایتهم الواجبة  
والتشاور مع مستشاریهم الماليين. التداول في األوراق المالية أو األدوات ليس  

مضموناً والممارسة الماضية ليست مؤشرا على األداء في المستقبل. ما لم  
لك شركة دبي للمقاصة المحدودة حق المؤلف في  ینص على خالف ذلك تمت 

المعلومات الواردة في هذه الوثاقة. المعلومات قد ال تكون مستنسخة ویجب أال 

توزع أو تبث إلى أي شخص آخر أو تستخدم بأي شكل من األشكال دون  
الحصول على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة.

 


