) (ت11.1 .ش.استمارة أ
تغيير االسم

FORM CR 11.1(C)
CHANGE OF NAME
INSTRUCTIONS: The following steps must be completed to notify
the Registrar of a proposed change of name of a Company or
Branch in accordance with the Media Zone – Abu Dhabi Companies
Regulations 2016:

 يجب اتخاذ الخطــوات التالية إلخطار مفوض ترخيص الشــركات:التعليمــات
2016 بتغيير االســم المقترح للشــركة أو الفرع بما يتفق مع أنظمة الشــركات
:الخاصة بالمنطقة اإلعالمية – أبوظبي

1. NAME MUST BE ACCEPTABLE: The Company or Branch is only
permitted to change its name to a name that is acceptable to the
Registrar. Please read the Guidance on Company and Branch
Names, which is attached hereto, to ensure that the proposed
name is acceptable.

 ُيسمح للشــركة أو الفرع بتغيير االسم إذا كان:أن يكون االســم مقبو ًلا1.1
 ُيرجــى االطالع.االســم المقتــرح مقبــو ًلا لمفــوض ترخيــص الشــركات فقــط
على ا ِإلرشــادات الخاصة بأســماء الشــركة والفرع والمرفقة لضمان
.قبول االسم المقترح

2. (COMPANY) SPECIAL RESOLUTION OF SHAREHOLDERS: A
Company must pass a Special Resolution to change its name. A
copy of the Special Resolution must be submitted with this Form
11.1(C) (a template is available upon request).

 يجب أن تصدر الشركة لقرار:)قرار خاص من المســاهمين (للشركات2.2
 على أن تقدم نســخة من القرار الخاص مع هذه،خاص بشــأن تغيير االســم
.) (ت) (يوجد نموذج عند الحاجة11.1 االستمارة

3. (BRANCH) CHANGE OF NAME OF PRINCIPAL COMPANY: A
Branch shall change its name in accordance with a change of name
of the Principal Company. A copy of the certificate of change of name
for the Principal Company must be submitted with this Form 11.1(C).

 يتم تغيير اسم الفرع وفقً ا:)تغيير اســم الشركة األساسية (للفروع3.3
 ويجب تقديم نســخة من شــهادة تغيير.لتغيير اســم الشــركة األساســية
.) (ت11.1 اسم الشركة األساسية مع هذه االستمارة

4. NOTIFICATION TO REGISTRAR: The Company or Branch must
complete and submit this Form 11.1(C) to notify the Registrar of
the proposed change of name.

 يتوجــب علــى الشــركة أو الفــرع:إخطــار مفــوض ترخيــص الشــركات4.4
 (ت) إلخطار مفوض ترخيص الشــركات11.1 مــلء وتقديــم هذه االســتمارة
.بالتغيير المقترح لالسم

5. ISSUE OF CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME: If the Registrar
approves the proposed name, a Certificate of Change of Name will
be issued. For a Company, the change of name will take effect
from the date of issue of the Certificate of Change of Name.

 إذا وافــق مفــوض ترخيــص الشــركات:إصــدار شــهادة تغييــر اســم5.5
. ســوف يتــم إصــدار شــهادة تغييــر اســم،علــى تغييــر االســم المقتــرح
ويعتبر تغيير االســم ســار ًيا من تاريخ إصدار شهادة تغيير اسم
.بالنسبة للشركة

PART A: COMPANY DETAILS

 معلومات تفصيلية عن الشركة:الجزء أ

Registration
Number

رقم السجل

Existing Company/
Branch Name

االسم الحالي
الفرع/للشركة

PART B: CHANGE OF NAME

 تغيير االسم:الجزء ب

Proposed new name
of Company/Branch
(English)
Proposed new name
of Company/Branch
(Arabic)
QR-CR11.1(C)-05
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PART C: DOCUMENT CHECKLIST

 الئحة الوثائق المطلوبة:الجزء ت

For Company: Copy of Special Resolution approving the
change of name

 نسخة عن القرار الخاص بالموافقة على تغيير االسم:للشركة

For Branch: Copy of certificate of change of name for
Principal Company

 نسخة عن شهادة تغيير اسم الشركة األساسية:للفرع

PART D: DECLARATION

 التصريح:الجزء ث

I declare and agree that:

:أص ّرح وأقر بما يلي

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

.ش. أننــي أملــك أننــي أملك تفويضــً قانونيــً للتوقيع على االســتمارة أ.i
الفرع؛/ (ت) بالنيابة عن الشركة11.1

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

 أن كل المعلومات المذكورة في هذه االســتمارة (باإلضافة إلى أي وثائق.ii
 (ت) هي كاملة11.1 .ش.مرفقــة) باعتبارهــا جــزءًا من هــذه االســتمارة أ
ودقيقة في حدود علمي واعتقادي؛

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(C) and may also be
disclosed by the Registrar or the Media Zone Authority –
Abu Dhabi to a third party as required;

 يمكــن اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات المذكــورة فــي هــذه االســتمارة.iii
(باإلضافــة إلــى أي وثائــق مرفقــة) إلــى أطــراف معنيــة بمعالجــة هــذه
 كمــا أنــه يجوز اإلفصاح عنها من قبل مفوض،) (ت11.1 .ش.االســتمارة أ
ترخيــص الشــركات أو هيئــة المنطقــة اإلعالميــة – أبوظبــي إلــى الغيــر
حسب ما هو ضروري؛

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

 يمكن لهيئة المنطقة اإلعالمية – أبوظبي أو أي من ممثليها أن يتصل.iv
شأن آخر ذي صلة؛ و
 (ت) أو أي11.1 .ش.بي بخصوص هذه االستمارة أ
ٍ

v. I understand that there may be government service related
costs associated with the implementation of the change of
name of the Company/Branch.

 أننــي أتفهــم احتماليــة وجــود تكاليــف ذات عالقــة بخدمــات حكوميــة.v
.الفرع/متعلقة بتطبيق تغيير اسم الشركة

اسم المدير

Name of Director

التوقيع

Signature

التاريخ

Date

QR-CR11.1(C)-05
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GUIDANCE ON COMPANY AND BRANCH NAMES

توجيهية حول أسماء الشركات والفروع
إرشادات
ّ

1. All companies must end in the words “Free Zone Limited Liability
Company” which may be abbreviated to “FZ-LLC” in accordance
with the Companies Regulations 2016 (“CRs”).

بــد أن تنتهــي كافــة أســماء الشــركات بالعبــارة التاليــة “منطقــة حــ ّرة
ّ ال1.1
– شــركة ذات مســؤول ّية محــدودة” التّــي مــن الممكــن اختصارهــا بـــ
.)” (“األنظمة2016  وذلك وفقًا ألنظمة الشركات،”.م.م.حرة ذ
ّ “منطقة

2. All branches must end in the words “Media Zone – Abu Dhabi
Branch” in accordance with the CRs.

بد أن تنتهي كافة أسماء فروع الشركات بالعبارة التالية “فرع المنطقة
ّ ال2.2
.اإلعالمية – أبوظبي” وذلك وفقًا لألنظمة المعمول بها

3. In accordance with the CRs, the Registrar has the power to reject
an unacceptable name, which may include, but is not limited to,
a name that:

 يتمتّع مفــوض ترخيص الشــركات بصالح ّية،وفقً ــا لألنظمــة المعمول بهــا3.3
 على ســبيل، الذي من الممكن أن يشــمل،أي اســم غير مقبــول
ّ رفض
: اسمًا،المثال ال الحصر

a. Includes Allah’s name or “God” or his divine attributes;

أي من صفاته اإلله ّية؛
ّ أيتضمن اسم اهلل سبحانه وتعالى أو.

b. May cause offence or be contradictory to the social, religious or
culture norms of the United Arab Emirates;

بقد يتسبب بإساءة أو إهانة ما أو قد يخالف األعراف االجتماع ّية أو الدين ّية.
أو الثقاف ّية لدولة اإلمارات العرب ّية المتحدة؛

c. Is the same or similar to the name of a national or international
company or that may cause confusion with another company
name, trade name or trade mark;

،ًجيكــون مشــابهًا الســم شــركة وطن ّيــة أو دول ّيــة أو مثلــه تمامــ.
أي شــركة أخــرى أو اســمها
ّ أو قــد يتســبب بالتبــاس مــا مــع اســم
أو عالمتها التجار ّية؛

d. Gives the impression that the company or branch is connected with:

:دقد يعطي انطباعًا أن الشركة أو فرعها مرتبطتان بـ.

i. A government or government body or authority or has an
official capacity;
ii. A royal family or an indication that the company enjoys special
royal patronage; or
iii. an international organization or agency;

بــــأي صفــــة
حكومــــة أو هيئــــة أو ســــلطة حكوم ّيــــة أو يتمتعــــانi.i
ّ
رسم ّية محددة؛
عائلة مالكة أو يتمتعان برعاية ملكية خاصة؛ أوiiii
منظمة أو وكالة دول ّية؛iiiii

e. Includes:

:هيتضمن.

i. Abu Dhabi or the name of any of the other Emirates or their
abbreviations e.g. AD
ii. UAE or United Arab Emirates; or
iii. The name of an area in the United Arab Emirates
e.g. Yas, Khalifa Park, Jumeirah etc.; and/or
f. Uses an Emirati family name or the name of an individual without
first obtaining their permission.
Companies and branches are advised to check whether their proposed
company or branch name is already being used by an entity registered
onshore in the United Arab Emirates by checking with the Department
of Economic Development in Abu Dhabi and Dubai.

QR-CR11.1(C)-05

أي من اإلمارات األخرى أو اختصاراتها؛
ّ أبوظبي أو اسمi.i
اإلمارات أو دولة اإلمارات العرب ّية المتحدة؛ أوiiii
 منتزه، ياس:اســـم منطقة فـــي دولة اإلمارات العرب ّية المتحـــدة مثلiiiii
 أو جميرا؛،خليفة
أي فرد من دون الحصــول على موافقة
ّ ويتضمــن اســم عائلــة إمارات ّيــة أو.
.مسبقة منها
مــن المستحســن أن تقــوم الشــركة أو فرعهــا بالتأكــد مــا إذا كان اســمها
المقتــرح يجــري اســتخدامه بالفعــل مــن قبل جهة مســجلة في دولــة اإلمارات
 وذلك من خــال التواصل مــع دائرة التنمية االقتصادية،العرب ّيــة المتحــدة
.في أبوظبي ودبي
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