)(أ11.1 .ش.استمارة أ
تعديل مواد تأسيس الشركة

FORM CR 11.1(A)
AMENDMENT OF ARTICLES
INSTRUCTIONS: A Company must notify the Registrar of any amendment
to its Articles of Association (Articles) within ten (10) business days
of the date of the Special Resolution approving the amendment.

 يجب على الشــركة إبالغ مفوض ترخيص الشركات بأي تعديالت:التعليمات
) عمل من تاريخ10( في مواد تأسيس الشركة (المواد) خالل فترة عشرة أيام
.القرار الخاص الذي يتم الموافقة بموجبه على التعديل

PART A: COMPANY DETAILS

 معلومات تفصيلية عن الشركة:الجزء أ

Registration
Number

رقم السجل
اسم الشركة

Company Name

PART B: AMENDMENT(S) TO ARTICLES

 تعديالت المواد:الجزء ب

Which articles have been amended (e.g. articles 4, 8 and 11)?

)؟11 و8 و4  المواد:ما هي المواد التي جرى تعديلها؟ (مثال

Please provide a brief description of the amendment(s) that have been
made to the Articles (e.g. amending nominal value of the ordinary
shares).

 تغييــر القيمــة االســمية:يرجــى إيجــاز وصــف للتعديــات فــي المــواد (مثــال
)لألســهم العاديــة

PART C: DOCUMENT CHECKLIST

 الئحة الوثائق:الجزء ج

Copy of amended and signed Articles

نسخة عن المواد المعدلة والموقعة

Copy of the Special Resolution of shareholders approving the
amendment
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PART D: 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(A) on behalf of
the Company;

)(أ11.1 .ش. بأننـــي أملـــك تفويضـــً قانونيـــً للتوقيع علـــى االســـتمارة أ.i
بالنيابة عن الشركة؛

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

بأن كل المعلومات المذكورة في هذه االستمارة (باإلضافة إلى أي وثائق
ّ .ii
(أ) هي كاملة11.1 .ش.مرفقـــة) باعتبارهـــا جزءًا مـــن هـــذه االســـتمارة 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(A) and may also be disclosed by the Registrar or the
Media Zone Authority – Abu Dhabi to a third party as required; and

 يمكـــن اإلفصـــاح عن كافـــة المعلومـــات المذكـــورة في هذه االســـتمارة.iii
(باإلضافة إلى أي وثائق مرفقة) إلى أطراف معنية بمعالجة هذه االستمارة
 كمـــا أنـــه يجـــوز اإلفصاح عنها من قبـــل مفوض ترخيص،) (أ11.1 .ش.أ
الشـــركات أو هيئـــة المنطقـــة اإلعالميـــة – أبوظبـــي إلـــى الغير حســـب
ما هو ضروري؛

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

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

اسم المدير

Name of Director

التوقيع

Signature

التاريخ

Date
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