استمارة أ.ش : )1(88 .نموذج اإلقرار  -أنظمة
الشركات ،الملكية االنتفاعية النهائية

 FORM CR 88(1) : DECLARATIONULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP

رقم الرخصة التجارية

Business License Number

اسم الشركة
(شركة منطقة حرة ذات
مسؤولية محدودة أو فرع
المنطقة اإلعالمية  -أبوظبي)

Company Name
(FZ LLC or Media Zone Abu
)Dhabi Branch

ُيمأل هذا النموذج بواسطة شركات المنطقة الحرة ذات المسؤولية المحدودة
و فروعها التي تضم مساهم مؤسسي

FORM ONLY TO BE COMPLETED BY FZ LLCS AND BRANCHES
)WITH CORPORATE SHAREHOLDER(S

الرجاء االطالع على الدليل اإلرشادي للملكية االنتفاعية النهائية لمزيد من
المعلومات عن كيفية تحديد (" الدليل") "الملكية االنتفاعية النهائية".

Please refer to the “Guidance On Ultimate Beneficial
Ownership” )the "Guidance”( for detailed guidance on how
to determine the Ultimate Beneficial Owners )“UBO”(.

الجزء أ  -تأكيد التغييرات على معلومات الملكية االنتفاعية النهائية

PART A – CONFIRMATION OF CHANGES TO UBO
INFORMATION

هل طرأت أي تغييرات على الملكية االنتفاعية النهائية للمساهم المؤسسي
(المساهمين المؤسسيين) منذ تاريخ اإلنشاء /التأسيس؟

Have there been any changes in the UBO of
the corporate shareholder(s) since the
?date of incorporation/establishment

يُرجى اختيار اإلجابة المناسبة:
☐

ال ،أؤكد أنه لم تطرأ أي تغييرات على الملكية االنتفاعية النهائية
للمساهم المؤسسي (المساهمين المؤسسيين) منذ تاريخ اإلنشاء/
التأسيس

☐

نعم ،طرأت بعض التغييرات

Please tick as applicable:
No, I confirm that there have been no changes in the
UBO of the corporate shareholder(s) since the date of
incorporation/establishment

☐

Yes, there have been changes

☐

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يُرجى ملء الجزء "ب" .أما إذا كانت اإلجابة "ال"،
فيُرجى ملء اإلقرار في الجزء "د".

If YES, please complete Part B. If NO, please go to the
Declaration at Part D.

الجزء ب -تفاصيل التغييرات على الملكية االنتفاعية النهائية

PART B – DETAILS OF CHANGES TO UBO
If you answered YES in Part A, please provide the
information as specified below:

إذا كانت اإلجابة "نعم" في الجزء "أ" ،يُرجى تقديم المعلومات المبيّنة أدناه :
☐

الهيكل التنظيمي المؤسسي لك ّل مساهم مؤسسي في الشركة (ويشمل
كل مساهم فردي ومؤسسي ،يرجي اإلطالع على األمثلة في الدليل)

☐

صورة ملونة من جواز سفر لجميع المالك المنتفعين النهائيين الذين
يمتلكون  %25أو أكثر

☐

ملء الجدول التالي لكل مالك منتفع نهائي يمتلك  %25أو أكثر

2019

Organogram of the up-to-date full corporate
structure (including all individual and corporate
)owners - please see examples in Guidance
Passport copy of all individual UBOs owning 25% or
more
Complete the following table for each individual
UBO owning 25% or more

V 1.0

☐

☐
☐

QR-CR88(1)-21

Name of corporate
shareholder

اسم المساهم المؤسسي

Registered address of
corporate shareholder

عنوان المساهم المؤسسي

Full Name of the individual
UBO

االسم الكامل للمنتفع النهائي الفردي

)سنة/شهر/تاريخ الميالد (يوم

Date of Birth (DD/MM/YYYY)

Nationality

الجنسية

Address

العنوان

النسبة المئوية للمساهمة

% of shareholding

If the Company has more than one shareholder, please use
the continuation pages

. في حالة وجود اكثر من مساهم في الشركة،الرجاء استخدام صفحات تكميلية

 اإلعفاءات- الجزء ج

PART C – EXEMPTIONS

Are any corporate shareholders exempt from providing UBO
information? If yes, please complete below :

هل تم إعفاء أي مساهمين مؤسسيين من تقديم معلومات الملكية االنتفاعية
: يرجى ملء التالي،"النهائية؟ إذا كانت اإلجابة نعم،

اسم المساهم المؤسسي

Name of corporate shareholder

A subsidiary or branch of a company listed on a
Stock Exchange

☐

A subsidiary or branch of a Government or
Government owned entity

☐

QR-CR88(1)-21

V 1.0

شركة تابعة أو فرع مُدرج بسوق األوراق المالية

شركة تابعة أو فرع لجهة حكومية أو جهة مملوكة للحكومة

2019

 اإلقرار- الجزء د

PART D – DECLARATION

:  نقر نحن/ أصرح و أقر أنا
ّ

I/We hereby declare and agree that:
i.

the information provided in this Declaration Form CR
88(1) is true and accurate and if such information
changes, I/We promptly notify the Media Zone
Authority Abu Dhabi )“MZA”(. I/We acknowledge that
if any information provided by me/us is subsequently
found to be untrue, inaccurate or misleading the MZA
may suspend or terminate the Business License. I/We
hereby authorise the MZA to make any enquiries from
any person or entity, it may deem necessary in
connection with this Declaration Form; and will
provide any additional documentation as may be
requested by MZA
ii. I am legally authorised to sign this Form CR88(1) on
behalf of the Company/Branch;
iii. all information submitted (including attachments) as
part of this Form CR88(1) is complete and accurate to
the best of my knowledge and belief;
iv. all information submitted (including any attachments)
may be disclosed to parties who will be involved in the
processing of this Form CR88(1) and may also be
disclosed by the Registrar or the MZA to a third party
as required; and
v. The MZA or any of its representatives may contact me
regarding this Form CR88(1) or any other related
matter.

 أنظمة- أن المعلومات الواردة في هذا النموذج «نموذج اإلقرار
 وأنه في حال طرأت،)» صحيحة ودقيقة1( 88  المادة رقم،الشركات
 نبلغ هيئة المنطقة/  فإننا سوف أبلغ/ تغييرات على هذه المعلومات فإنني
 نقر نحن أنه إذا اتضح أن أي من/  أقر أنا. أبوظبي- اإلعالمية
 قدمناها غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة/ المعلومات التي قدمتها
. فإنه يحق للهيئة إيقاف الرخصة التجارية أو إلغائها،في أي وقت الحق
 نفوّ ض بموجب هذا اإلقرار هيئة المنطقة اإلعالمية بإجراء أي/ أفوّ ض
استفسارات مع أي شخص أو جهة حسب ما تراه الهيئة ضروريًا فيما
يتعلق بهذا النموذج؛ وعليه سأزود هيئة المنطقة اإلعالمية بأي وثائق
إضافية مطلوبة

.i

) نيابة1(88 ... أنني أملك تفويضً ا قانونيًا بالتوقيع على هذه االستمارة أ.ii
الفرع؛/عن الشركة
 كافة المعلومات المقدمة (بضمنها المرفقات) كجزء من هذه االستمارة.iii
) كاملة ودقيقة حسب معرفتي واعتقادي؛1(88 ...أ
 يمكن اإلفصاح عن كل المعلومات المقدّمة (بما في ذلك أي مرفقات) إلى.iv
) ويمكن1(88 ...الجهات المسؤولة عن معالجة هذه االستمارة أ
 أبوظبي- لمفوض ترخيص الشركات أو هيئة المنطقة اإلعالمية
اإلفصاح عنها ألي طرف آخر حسبما هو ضروري؛ و
 يمكن لهيئة المنطقة اإلعالمية – أبوظبي أو أي من ممثليها التواصل.v
) أو أي من الموضوعات1(88 ...معي بخصوص هذه االستمارة أ
.ذات الصلة

االسم

Name

Position

المنصب

Signature

التوقيع

Date

التاريخ

QR-CR88(1)-21

V 1.0
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 المساهمون:الصفحات التكميلية
CONTINUATION PAGE : SHAREHOLDERS

2 المساهم

Shareholder 2
Name of corporate
shareholder

اسم المساهم المؤسسي

Registered address of
corporate shareholder

عنوان المساهم المؤسسي

Full Name of the individual
UBO

االسم الكامل للمنتفع النهائي الفردي

)سنة/شهر/تاريخ الميالد (يوم

Date of Birth (DD/MM/YYYY)

Nationality

الجنسية

Address

العنوان

النسبة المئوية للمساهمة

% of shareholding

3 المساهم

Shareholder 3
Name of corporate
shareholder

اسم المساهم المؤسسي

Registered address of
corporate shareholder

عنوان المساهم المؤسسي

Full Name of the individual
UBO

االسم الكامل للمنتفع النهائي الفردي

)سنة/شهر/تاريخ الميالد (يوم

Date of Birth (DD/MM/YYYY)

Nationality

الجنسية

Address

العنوان

النسبة المئوية للمساهمة

% of shareholding
QR-CR88(1)-21

V 1.0

2019

4 المساهم

Shareholder 4
Name of corporate
shareholder

اسم المساهم المؤسسي

Registered address of
corporate shareholder

عنوان المساهم المؤسسي

Full Name of the individual
UBO

االسم الكامل للمنتفع النهائي الفردي

)سنة/شهر/تاريخ الميالد (يوم

Date of Birth (DD/MM/YYYY)

Nationality

الجنسية

Address

العنوان

النسبة المئوية للمساهمة

% of shareholding

5 المساهم

Shareholder 5
Name of corporate
shareholder

اسم المساهم المؤسسي

Registered address of
corporate shareholder

عنوان المساهم المؤسسي

Full Name of the individual
UBO

االسم الكامل للمنتفع النهائي الفردي

)سنة/شهر/تاريخ الميالد (يوم

Date of Birth (DD/MM/YYYY)

Nationality

الجنسية

Address

العنوان

النسبة المئوية للمساهمة

% of shareholding

QR-CR88(1)-21
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