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طلب "حديد تمنحك البوابة اإللكترونية خيار تعديل التقرير عن طريق ت
".التعديل

ن هذا دليل حول كيف يمكن للمرخص له أن يطلب تعديل أو إلغاء أي م
ها اإلخطارات أو التقاريرعن األنشطة االقتصادية التي قام بتقديم

.مسبقا

يستهدف هذا الدليل المرخص لهم في سوق أبوظبي العالمي الذين
.قدموا إخطاًرا أو تقريًرا عن المواد االقتصادية

أدلة المستخدم لبوابة األنشطة االقتصادية 

:تنويه
عتماد عليه يتم توفير محتويات هذا المنشور عىل سبيل اإلرشاد فقط وال يجب اعتباره أو اال 

.كمشورة قانونية
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.وسيتم تحويلك الى الصفحة الرئيسية للوحة المعلومات الخاصة بالمرخص لهماإللكترونية قم بتسجيل الدخول إلى البوابة 

.لإلخطارأو التقرير الذي ترغب في تغييره" Request for amendment"اضغط على 

طلب التعديل1.

يرجى االنتباه قبل الضغط على

“Request for amendment” حيث ال يمكن

.إلغاء أي طلب تعديل

يكون أمام المرخصالطلب، بمجرد الموافقة على 

أيام عمل إلعادة تقديم التقرير لتجنب 5لهم 

".تجاوز الموعد النهائي"عقوبات 

.تنظيميةفي حال رفع أي طلب من السلطة ال،بانتظاميجب على جهة االتصال المحددة التحقق من البريد اإللكتروني ولوحة المعلومات 
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.يجب على المرخص لهم الذين يرغبون في إلغاء أي إخطار أو تقرير، إرسال طلب إلى الهيئة التنظيمية الخاصة بهم

، يطلبون عالميليجب على المرخص لهم من سوق أبو ظبي المالي، إرسال طلب عبر البريد اإللكتروني إلى سلطة التسجيل لسوق أبو ظبي ا

.EconomicSubstance@ADGM.comفيه اإللغاء على

:يجب أن يتضمن الطلب كحد أدنى. يجب إرسال البريد اإللكتروني من عنوان البريد اإللكتروني لجهة االتصال المعينة

اسم المرخص له1.

رقم الرخصة2.

– 2021:الرقمصيغة )رقم اإلخطار أو التقرير الذي سيتم إلغاؤه 3. xxxxx)

االلغاءطلبسبب4.

ائق لدعم بمراجعة الطلب والتقديمات المرتبطة به، وقد ترسل لك طلبًا لتقديم المزيد من الوثيمالعستقوم سلطة التسجيل لسوق أبو ظبي ال

.الطلب

.تكمال الطلبي، سترسل البوابة رسالة إلكترونية للتأكيد على اسملعابمجرد معالجة اإللغاء من قبل سلطة التسجيل لسوق أبو ظبي ال

طلب اإللغاء2.
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