 إقفال فرع:77 .ش.استمارة أ

FORM CR 77: CLOSING A BRANCH

INSTRUCTIONS: The following steps must be completed to close a
Branch in accordance with the Media Zone – Abu Dhabi Companies
Regulations 2016:

 يجب إكمال الخطوات التالية إلقفال فرع بما يتماشــى مع أنظمة:التعليمات
: الخاصة بهيئة المنطقة اإلعالمية – أبوظبي2016 الشركات

1. PRINCIPAL COMPANY PASSES A BOARD RESOLUTION TO
CLOSE THE BRANCH: The board of the Principal Company must
decide to close the branch by passing a board resolution. A copy of
the board resolution must be submitted along with this Form CR 77.

 يجب:يتبنى مجلس إدارة الشــركة األساســية قرارًا بإقفال الفرع1.1
أن يقرر مجلس إدارة الشركة األساسية إقفال الفرع وذلك بتبني قرار صادر
 ويجب تقديم نســخة عن قرار مجلــس اإلدارة مرفقً ا مع.عــن مجلــس اإلدارة
.77 .ش.هذه االستمارة أ

2. NOTIFICATION FROM THE PRINCIPAL COMPANY TO THE
REGISTRAR: This Form CR 77 must be completed and submitted
to the Registrar with all of the required supporting documentation
to apply to the Registrar to close the Branch.

:تقدم الشــركة األساسية إشــعا ًرا إلى مفوض ترخيص الشركات
ُّ 2.2
يجــب مــلء هــذه االســتمارة وتقديمهــا مــع كافــة الوثائــق المطلوبــة إلــى
.مفوض ترخيص الشركات لطلب إقفال الفرع

3. NOTICE OF CLOSURE OF BRANCH: If the Registrar is satisfied that
all requirements have been met, the Registrar will send notice to the
Principal Company that the Branch has been closed and removed
from the Register. The closure of the Branch shall be from the date
of the Registrar’s notice.

 إذا اقتنع مفــوض ترخيص الشــركات باســتيفاء:إشــعار بإقفال الفــرع3.3
 سيرســل مفــوض ترخيــص الشــركات إشــعا ًرا إلــى،جميــع المتطلبــات
الشــركة األساســية بإقفــال الفــرع وحذفــه مــن ســجل هيئــة المنطقــة
 وســيتم إقفــال الفــرع مــن تاريخ اإلشــعار الصــادر من.اإلعالميــة – أبوظبــي
.مفوض ترخيص الشركات

PART A: DETAILS OF BRANCH

 تفاصيل عن الفرع:الجزء أ

Registration
Number

رقم السجل
اسم الفرع

Branch Name

PART B: DETAILS OF PRINCIPAL COMPANY

 تفاصيل عن الشركة األساسية:الجزء ب

Name of
Principal Company

اسم الشركة األساسية
رقم التسجيل

Incorporation number
Incorporation
jurisdiction

منطقة التسجيل/بلد

Please Select

عنوان العمل الكامل

Full business address

اسم جهة االتصال

Contact name
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Contact telephone
number

رقم هاتف جهة االتصال
البريد اإللكتروني
لجهة االتصال

Contact email address

PART C: DOCUMENT CHECKLIST

 الئحة الوثائق:الجزء ت

Board resolution of the Principal Company confirming its decision to
close the Branch

قرار مجلس إدارة الشركة األساسية الذي يؤكد قرارها بإقفال فرعها

Branch’s original certificate of registration

.شهادة تسجيل الفرع األصلية

PART D: DECLARATION

 التصريح:الجزء ث

To be signed by the Director of the Principal Company

يجب التوقيع عليه من قبل مدير بالشركة األساسية المفوض بالتوقيع

I declare and agree that:

:أص ّرح بأنني

i. I am legally authorized to sign this Form CR 77 on behalf of the
Principal Company;

 بالنيابــة عــن77.ش.تفويضــا قانون ًيــا للتوقيــع علــى االســتمارة أ
	أملــك
.i
ً
الشركة األساسية؛

ii. All information submitted (including attachments) as part of this
Form CR 77 is complete and accurate to the best of my knowledge
and belief;

)	كافــة المعلومات الواردة كجزء من هذه االســتمارة (وفــي الوثائق المرفقة.i
كاملة وصحيحة حسب معرفتي واعتقادي؛

iii. The Principal Company has settled all outstanding liabilities
related to the activities of the Branch;

	قامت الشركة األساسية بتصفية كل االلتزامات المعلقة الخاصة.ii
بأنشطة الفرع؛

iv. All information submitted (including any attachments) may be
disclosed to parties who will be involved in the processing of this
Form CR 77 and may also be disclosed by the Registrar or the
Authority to a third party as permitted or required; and

	يمكــن اإلفصــاح عن كافــة المعلومــات المقدمة كجــزء من هذه االســتمارة.iii
 (باإلضافــة إلــى أي وثائــق مرفقــة) إلــى أطــراف معنيــة بمعالجــة77 .ش.أ
 كمــا يجوز لمفوض ترخيــص الشــركات أو لهيئة المنطقة،هــذه االســتمارة
اإلعالمية – أبوظبي اإلفصاح عنها إلى الغير حسب ما هو ضروري؛ و

v. The Registrar or the Authority or any of its representatives may
contact me regarding this Form CR 77 or any other related matter.

	يمكن لمفوض ترخيص الشركات أو الهيئة التواصل معي بخصوص هذه.iv
. أو غيرها من األمور ذات الصلة77 .ش.االستمارة أ

Name of Director
of Principal Company

اسم المدير
بالشركة األساسية
التوقيع

Signature

التاريخ

Date
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