75.1 .ش.استمارة أ

FORM CR 75.1 APPLICATION TO
ENTER DORMANCY

طلب دخول في فترة خمول

INSTRUCTIONS: The following steps must be completed to apply
to enter dormancy in accordance with the Media Zone – Abu Dhabi
Companies Regulations 2016:

 يجــب إتمــام الخطــوات التالية لتقديــم طلب الدخــول في فترة:التعليمــات
–  الخاصــة بهيئــة المنطقــة اإلعالميــة2016 خمــول طبقً ــا ألنظمــة الشــركات
:أبوظبي لعام

1. COMPANY MAKES APPLICATION TO ENTER DORMANCY:
If a Company would like to apply to enter dormancy, the Company
must complete and submit this Form CR 75.1 to the Registrar.
Please note:

 إذا كانت الشــركة:تقديم الشــركة طلــب الدخول في فترة خمــول1.1
فعندئــذ يجب على
، ترغــب فــي التقــدم بطلــب الدخول في فتــرة خمــول
ٍ
 إلــى مفــوض ترخيص75.1 .ش.الشــركة إتمــام وتقديــم هــذه االســتمارة أ
: ُيرجى مالحظة ما يلي.الشركات

• In order to enter dormancy, a Company must cancel all of its
visas and its establishment card;

•يتحتــم على الشــركة إلغــاء كافة التأشــيرات وبطاقة المنشــأة الخاصة
بها من أجل الدخول في فترة خمول؛

• Dormancy commences on the date of expiry of the Company’s
last business license and continues for a period of no more than
two (2) years;

•تبــدأ فتــرة الخمــول اعتبــا ًرا مــن تاريخ انتهــاء ســريان آخر رخصــة تجارية
)؛2( للشركة وتستمر لمدة ال تزيد عن سنتين

• A Company can only remain in dormancy if it has had no
significant accounting transactions to enter in its accounting
records during the dormancy period;

•ال ُيسمح للشركة بالبقاء في فترة خمول إال إذا لم يكن لها ثمة معامالت
محاسبية يمكن إدراجها في السجالت المحاسبية خالل فترة الخمول؛

• During dormancy, a Company must still submit an annual return
and file its accounts with the Registrar; and
• Before expiry of the dormancy period or immediately upon
termination of dormancy, the Company must renew its Business
License or liquidate the Company.
2. NOTICE FROM THE REGISTRAR: If the Company has completed
all of the requirements for entering dormancy, the Registrar will, in
its absolute discretion, provide the Company with notice that the
Company may enter dormancy (Notice 75.2).

زاما على الشركة تقديم كشف سنوي وتسجيل حساباتها لدى
ً •يظل ِل
 أثناء فترة الخمول؛ و،مفوض ترخيص الشركات
•يتحتم على الشــركة تجديد رخصتها التجارية أو تصفية الشــركة قبل
.انتهاء فترة الخمول أو بمجرد انتهائها
 فــي حالة اســتيفاء الشــركة:إشــعار من مفــوض ترخيص الشــركات2.2
 ســيوجه مفــوض ترخيــص،لكافــة متطلبــات الدخــول فــي فتــرة خمــول
 إشــعا ًرا للشركة يفيد بجواز دخولها في، وفقً ا لتقديره المطلق،الشــركات
.)75.2 مرحلة خمول (اإلشعار

PART A: COMPANY DETAILS

 تفاصيل الشركة:الجزء أ
رقم السجل

Registration Number

اسم الشركة

Company Name
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PART B: DETAILS OF COMPANY OFFICERS AND
SHAREHOLDERS

 تفاصيل مسؤولي الشركة ومساهميها:الجزء ب

Please provide personal details of Company officers and shareholders
during the dormancy period:

يرجى تقديم التفاصيل الشخصية الخاصة بمسؤولي الشركة ومساهميها
:أثناء فترة الخمول

Name of Director

اسم المدير
رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

UAE Mobile Number

رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشخصي

Personal Email Address
Residential Address

عنوان السكن

Name of Director

اسم المدير
رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

UAE Mobile Number

رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشخصي

Personal Email Address
Residential Address

عنوان السكن

Name of
General Manager

اسم المدير العام
رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

UAE Mobile Number

رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشخصي

Personal Email Address

عنوان السكن

Residential Address
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اسم
أمين سر الشركة

Name of
Company Secretary

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

UAE Mobile Number

رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشخصي

Personal Email Address

عنوان السكن

Residential Address

Name of
Shareholder

اسم المساهم

UAE Mobile Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي
رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشركة/الشخصي

Company/
Personal Email Address
Commercial/
Residential Address

العنوان
التجاري/السكني

Name of
Shareholder

اسم المساهم

UAE Mobile Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي
رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشركة/الشخصي

Company/
Personal Email Address

العنوان
التجاري/السكني

Commercial/
Residential Address
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PART C: COMPANY’S REGISTERED ADDRESS

 العنوان المسجل للشركة:الجزء ت

Please confirm whether the Company intends to keep (and pay for
in advance) its registered address (P.O. Box number) during the
dormancy period or whether the Company would like to move to the
dormancy P.O. Box:

يرجى تأكيد ما إذا كانت الشركة تعتزم إبقاء (وسداد رسومه مقدمًا) عنوانها
المســـجل (رقم صندوق البريد) خالل فترة الخمـــول أم أنها ترغب في االنتقال
:المخصص لفترات الخمول
ُ إلى صندوق البريد

Retain Company P.O. Box

استبقاء صندوق بريد الشركة

Move to Dormancy P.O. Box

المخصص لفترات الخمول
ُ االنتقال إلى صندوق البريد

PART D: COMPANY VISAS & ESTABLISHMENT CARD

 تأشيرات الشركة وبطاقة المنشأة:الجزء ث

Please tick the boxes to confirm that the Company has:

:يرجى التأشير في المربعات للتأكيد على أن الشركة قد

Cancelled all its visas

:ألغت كافة تأشيراتها

PART E: DOCUMENT CHECKLIST

 الئحة الوثائق:الجزء ج
)الرخصة التجارية األصلية للشركة (إذا كانت سارية

Company’s original business license (if valid)

PART F: DECLARATION

 تصريح:الجزء ح

I declare and agree that:

:أصرح وأوافق

i. I am legally authorized to sign this Form CR 75.1 on behalf of
the Company;

75.1 .ش. بأننــي أملــك تفويضــً قانونيــً للتوقيع على هــذه االســتمارة أ.i
نيابةً عن الشركة؛

ii. all information submitted (including attachments) as part of
this Form CR 75.1 is complete and accurate to the best of my
knowledge and belief;

 وأن كافــة المعلومات المقدمة (باإلضافة إلــى أي وثائق مرفقة) باعتبارها.ii
 هي معلومــات كاملة ودقيقة على75.1 .ش.جــزءًا من هذه االســتمارة أ
حد 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 75.1, and may also be disclosed by the Registrar
or the Authority to a third party as permitted or required; and

 أن كافــة المعلومــات المقدمــة (باإلضافــة إلــى أي وثائــق مرفقــة) يجــوز.iii
اإلفصــاح عنهــا لألطــراف الذين من المقرر مشــاركتهم فــي العمل على
 ويجــوز كذلك اإلفصاح عنهــا للغير من قبل،75.1 .ش.هــذه االســتمارة أ
مفوض ترخيص الشــركات أو الهيئة وذلك بالقدر الذي يجيزه القانون أو
يستدعيه؛ و

iv. the Registrar or the Authority or any of its representatives may
contact me regarding this Form CR 75.1 or any other related
matter.

 يجــوز لمفوض ترخيص الشــركات أو الهيئــة أو أي من ممثليها التواصل.iv
. أو أي مسألة أخرى ذات صلة75.1 .ش.معي بخصوص هذه االستمارة أ

اسم صاحب التوقيع

Name
Position

المنصب

Signature

التوقيع
التاريخ

Date
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الصفحات التكميلية

CONTINUATION PAGE:

Name of Director

اسم المدير
رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

UAE Mobile Number

رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشخصي

Personal Email Address
Residential Address

عنوان السكن

Name of Director

اسم المدير
رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

UAE Mobile Number

رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشخصي

Personal Email Address

عنوان السكن

Residential Address

Name of
Shareholder

اسم المساهم

UAE Mobile Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي
رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشركة/الشخصي

Company/
Personal Email Address

العنوان
التجاري/السكني

Commercial/
Residential Address
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الصفحات التكميلية

CONTINUATION PAGE:

Name of
Shareholder

اسم المساهم

UAE Mobile Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي
رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشركة/الشخصي

Company/
Personal Email Address
Commercial/
Residential Address

العنوان
التجاري/السكني

Name of
Shareholder

اسم المساهم

UAE Mobile Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي
رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشركة/الشخصي

Company/
Personal Email Address
Commercial/
Residential Address

العنوان
التجاري/السكني

Name of
Shareholder

اسم المساهم

UAE Mobile Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي
رقم هاتف آخر

Other Phone Number

البريد اإللكتروني
الشركة/الشخصي

Company/
Personal Email Address

العنوان
التجاري/السكني

Commercial/
Residential Address
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