)(ث11.1 .ش.استمارة أ
تغيير مدير

FORM CR 11.1 (D)
CHANGE OF DIRECTOR
INSTRUCTIONS: The following steps must be completed to notify
the Registrar of any change (removal or appointment) to the Directors
of the Company in accordance with the Media Zone – Abu Dhabi
Companies Regulations 2016:

 يجــب اتخــاذ الخطــوات التاليــة إلخطــار مفوض ترخيص الشــركات:التعليمــات
 بمــا يتماشــى مــع،بــأي تغييــر (إقالــة أو تعييــن) يطــرأ علــى مــدراء الشــركة
: . أبوظبــي-  الخاصــة بهيئــة المنطقــة اإلعالميــة2016 أنظمــة الشــركات

A Company must have a minimum of two Directors at all times.

.يجب أن يكون للشركة مديرين اثنين على األقل في جميع األوقات

1. SHAREHOLDERS PASS A RESOLUTION: The shareholders must
pass a Resolution to appoint or remove a Director (a template is
available upon request). A copy of the Resolution must be submitted
along with this Form CR 11.1(D).

 يجب على المســـاهمين تبنـــي قرار بتعيين:تبني المســـاهمين لقرار1.1
 ويجب تقديم نســـخة.)أو إقالـــة مديـــر (يوجـــد نمـــوذج متـــاح عنـــد الطلـــب
.) (ث11.1 عن القرار مع هذه االستمارة

2. NOTIFICATION TO THE REGISTRAR: This Form CR 11.1(D) must
be completed and submitted to the Registrar with the required
supporting documentation no later than ten (10) business days
after the date of the Resolution to appoint or remove a Director.

 يجـــب مـــلء وتقديـــم هـــذه:إخطـــار مفـــوض ترخيـــص الشـــركات2.2
 (ث) لمفوض ترخيص الشركات مع باقي الوثائق المطلوبة11.1 االستمارة
) أيـــام عمل من إصـــدار القـــرار بتعيين أو10( فـــي غضـــون عشـــرة
.إقالة مدير

 معلومات تفصيلية عن الشركة:الجزء أ

PART A: COMPANY DETAILS
Registration
Number

رقم السجل
اسم الشركة

Company Name

 إقالة المدير:الجزء ب

PART B: REMOVAL OF DIRECTOR

يرجى تقديم التفاصيل التالية عن المدير المقال

Please provide details of the removed Director
Name of Director

اسم المدير

Date of removal

تاريخ اإلقالة

UAE mobile number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

Email

البريد اإللكتروني

Nationality

الجنسية

Please Select

رقم جواز السفر

Passport Number
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 تعيين المدير:الجزء ت

PART C: APPOINTMENT OF DIRECTOR

يرجى تقديم التفاصيل التالية عن المدير الجديد

Please provide details of the new Director

اسم المدير

Name of Director
Date of appointment

تاريخ التعيين

Residential address

عنوان السكن

UAE mobile number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

Email

البريد اإللكتروني

Nationality

الجنسية

Please Select

تاريخ الميالد

Date of birth

Passport Number

رقم جواز السفر

:المعين ليس
أقر بأن المدير الجديد
ّ
ّ

I hereby confirm that the newly appointed Director is NOT:

Disqualified from being a director in any jurisdiction;

غير مؤهل ألن يكون مدي ًرا في أي منطقة قضائية

An undischarged bankrupt; and

مفلسا لم تبرأ ذمته؛ و
ً

An individual who has been convicted of a criminal offence
for which he/she has been prosecuted in the UAE or
elsewhere.

فــردا تــم اتهامــه بارتــكاب فعــل إجرامي تــم على أثــره محاكمته فــي دولة
ً
.اإلمارات العربية المتحدة أو أي مكان أخر

A Director/Officer for any other company in the Media
Zone – Abu Dhabi, if yes please provide details

، أبوظبي-  مســؤول عــن أي شــركة أخــرى فــي المنطقــة اإلعالميــة/ مديــر
.إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تقديم تفصيل
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PART D: DOCUMENT CHECKLIST

 الئحة الوثائق:الجزء ث

Specimen signature of the new Director.
This must be notarised and legalised or be certified as a true
signature by a lawyer in accordance with the Certification Policy
detailed below.

.نموذج توقيع المدير الجديد
ً
يجب أن يكون التوقيع موثقً ا ومصدقا أو يتم اعتماده كتوقيع صحيح
.محام وفق سياسة التصديق الواردة أدناه
من قبل
ٍ
.نسخة ملونة وواضحة عن جواز سفر المدير الجديد

Clear colour passport copy of the new Director
Copy of the shareholders’ Resolution appointing/removing the
Director

.إقالة المدير/نسخة عن قرار المساهمين بتعين

PART E: DECLARATION

 التصريح:الجزء ج

I declare and agree that:

:أص ّرح وأقر بما يلي

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

(ث) بالنيابة11.1 .ش. بأنني أملك تفويضًا قانونيًا للتوقيع على االستمارة أ.i
عن الشركة؛

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

) (ث11.1 .ش. كافــة المعلومــات المذكــورة كجــزء مــن هــذه االســتمارة أ.ii
(بضمنها المرفقات) كاملة وصحيحة حسب معرفتي 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(D) and may also be disclosed by the Registrar or
the Media Zone Authority – Abu Dhabi to a third party as required;
and

 يجــوز اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات المذكــورة فــي هــذه االســتمارة (بمــا.iii
فــي ذلــك المرفقــات) إلى الجهــات المســؤولة عــن معالجة هذه االســتمارة
 ويمكــن لمفــوض ترخيــص الشــركات أو هيئــة المنطقــة،) (ث11.1 .ش.أ
اإلعالمية – أبوظبي اإلفصاح عنها ألي طرف أخر 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(D) or any other
related matter.

 يمكــن لمفوض ترخيص الشــركات أو لهيئــة المنطقة اإلعالمية – أبوظبي.iv
 (ث) أو غيرها من األمور11.1 .ش.التواصل معي بخصوص هذه االستمارة أ
.ذات الصلة

NOT to be signed by a director being removed or newly
appointed Director.

ال يجوز التوقيع من قبل مدير ُمقال أو المدير الجديد
اسم المدير

Name of Director

التوقيع

Signature

التاريخ

Date
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