)(ب11.1 .ش.استمارة أ
تغيير العنوان المسجل

FORM CR 11.1(B)
CHANGE OF REGISTERED ADDRESS
INSTRUCTIONS: A Company or Branch must notify the Registrar of a
change of registered address within ten (10) business days of the date of
the change registered address.

 يجــب علــى الشــركة أو الفــرع إبــاغ مفــوض ترخيــص:التعليمــات
) أيام عمل من10( الشــركات عن تغيير العنوان المســجل خالل فترة عشــرة
.تاريخ التغيير

• A Company or Branch shall at all times have a registered address
in the Media Zone – Abu Dhabi.

– •ينبغي أن يبقى للشــركة أو الفرع عنوانا مســجال بالمنطقة اإلعالمية
.أبوظبي في جميع األوقات

• The change of registered address is effective from the date the
change is registered with the Registrar.

•يكــون تغييــر العنــوان المســجل نافذً ا مــن تاريخ تســجيله لدى مفوض
.ترخيص الشركات

PART A: COMPANY/BRANCH DETAILS

الفرع/ معلومات تفصيلية عن الشركة:الجزء أ
رقم السجل

Registration Number
Company/
Branch Name

الفرع/اسم الشركة

PART B: DETAILS ABOUT THE CHANGE
OF REGISTERED ADDRESS

 تفاصيل حول تغيير العنوان المسجل:الجزء ب

Previous address
(complete address)

ً العنوان السابق كام
ال

New address
(complete address)

ً العنوان الجديد كام
ال
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PART C: DECLARATION

 التصريح:الجزء ت

I declare and agree that:

:أص ّرح وأقر بما يلي

i. I am legally authorized to sign this Form CR 11.1(B) on behalf of
the Company/Branch;

)(ب11.1 .ش. بأننـــي أملـــك تفويضـــً قانونيًا للتوقيع علـــى االســـتمارة أ.i
الفرع؛/بالنيابة عن الشركة

ii. All information submitted (including attachments) as part of this
Form CR 11.1(B) is complete and accurate to the best of my
knowledge and belief;

 كافة المعلومات المقدمة (وتشمل المرفقات) كجزء من هذه االستمارة.ii
(ب) كاملة وصحيحة حسب معرفتي واعتقادي؛11.1 .ش.أ

iii. All information submitted (including any attachments) may be
disclosed to parties who will be involved in the processing of this
Form CR 11.1(B) and may also be disclosed by the Registrar or the
Media Zone Authority – Abu Dhabi to a third party as required; and

 يجـــوز اإلفصـــاح عن كافـــة المعلومات المقدمـــة (باإلضافة إلـــى أي وثائق.iii
 كما،) (ب11.1 .ش.مرفقة) إلى أطراف معنية بمعالجة هذه االســـتمارة أ
يجوز لمفوض ترخيص الشـــركات أو هيئة المنطقة اإلعالمية – أبوظبي
اإلفصاح عنها إلى الغير حسب ما هو ضروري؛ و

iv. The Media Zone Authority – Abu Dhabi or any of its representatives
may contact me regarding this Form CR 11.1(B) or any other
matter.

–  يمكـــن لمفـــوض ترخيـــص الشـــركات أو لهيئـــة المنطقـــة اإلعالميـــة.iv
أبوظبـــي أو أي من ممثليهـــا التواصل معي بخصوص هذه االســـتمارة
. (ب) أو غيرها من األمور11.1 .ش.أ

االسم

Name

Position

المنصب

Signature

التوقيع
التاريخ

Date
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