 كشف الحسابات:57 .ش.استمارة أ

FORM CR 57: FILING OF ACCOUNTS

INSTRUCTIONS: The following steps must be completed by a
Company to file its accounts and auditor’s report by no later than
six (6) months from the end of the Company’s financial year.

لتصرح
 يجب إتمــام الخطوات التالية من قبل الشــركة:التعليمــات
ّ
بكشــف حســاباتها وتقريــر المدقــق فــي غضــون فتــرة ال تزيد عن
.) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة6( ستة

1. DIRECTORS PREPARE ACCOUNTS (AND AUDITOR PREPARES
AUDIT REPORT)
• All Companies are required to submit accounts.
• All companies, except for “small” and dormant companies, are
required to file an auditor’s report.

:)(ويعد المدقق تقرير التدقيق
يعد المدراء كشف الحسابات
1.1
ّ
ّ
.• ُيطلب من كل الشركات تقديم الحسابات
،• ُيطلــب مــن كل الشــركات باســتثناء الشــركات "الصغيــرة" والخاملــة
.أن تقدم تقريرا لمدقق

◊ Please see Small Companies Guidelines to determine if the
Company qualifies as “small”.

"◊ ◊يرجى مراجعة المبادئ التوجيهية للتعرف على "الشركات الصغيرة

2. ACCOUNTS APPROVED BY DIRECTORS:
• All the Directors of the Company must approve the accounts; and
• One Director must sign the accounts.

:يوافق المدراء على كشف الحسابات2.2
•يجب على كل المدراء بالشركة أن يوافقوا على كشف الحسابات؛ و
•يجب أن يوقع أحد المدراء على كشف الحسابات

3. ACCOUNTS PRESENTED TO SHAREHOLDERS:
Accounts (and, where relevant, auditor’s report) must be presented
at a general meeting of the shareholders or circulated in writing to
the shareholders.

:المقدم إلى المساهمين
كشف الحسابات3.3
ّ
يجــب تقديــم كشــف الحســابات (باإلضافــة إلــى تقريــر المدقــق عندمــا
يقتضــي األمر ذلك) خالل اجتماع عام للمســاهمين أو يجري تعميمه خطيًا
.على المساهمين

4. ACCOUNTS FILED WITH THE REGISTRAR:
The Company must then complete and submit this Form CR 57
with the Company’s accounts, auditor’s report (where relevant) and
Director’s statement to the Registrar.

:تقديم كشف الحسابات لدى مفوض ترخيص الشركات4.4
 مــع كشــف57 .ش.وتقــدم هــذه االســتمارة أ
يجــب أن تمــأ الشــركة
ّ
 وتقرير المدقق (عندما يقتضي األمر) وتصريح المدراء لمفوض،حســاباتها
.ترخيص الشركات

PART A: COMPANY DETAILS

 معلومات تفصيلية عن الشركة:الجزء أ

Registration
Number

رقم السجل

Company Name

اسم الشركة

Date of
Financial Period

تاريخ الفترة
المالية
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قدمت الشركة تقريرًا عن طريق المدقق؟
ّ هل
:يرجى االختيار مما يلي

Has the Company provided an auditor’s report?
Please select the relevant option

تم تقديم تقرير عن طريق المدقق
ّ ،نعم

Yes, an auditor’s report is provided

 هذه الشركة تستثنى وفق تصنفيها بأنها صغيرة،كال

No, the Company falls under the small Company exemption
No, this is a dormant Company

 هذه الشركة خاملة،كال

Note: Small and dormant companies are not required to appoint an
auditor but must still file accounts.

،ً أن الشــركات الصغيــرة والخاملــة ال ُيطلــب منهــا تعي ّيــن مدققــ:مالحظة
.ولكــن يتوجــب عليهــا تقديــم كشــف بالحســابات

PART B: DETAILS OF AUDITOR

 تفاصيل المدقق:الجزء ب

Please complete if accounts are audited

: يرجى تعبئة القسم التالي،في حال جرى تدقيق الحسابات

Name of
Auditor

اسم المدقق

Name of
Auditing
Company

اسم الشركة
المدققة
العنوان

Address
UAE Phone
Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

Email

البريد اإللكتروني

PART C: DOCUMENT CHECKLIST

 الئحة الوثائق:الجزء ت
نسخة موقعة من مدير الشركة عن كشف الحسابات

Copy of Accounts, signed by a Company Director

)نسخة عن تقرير المدقق (إال إذا كانت الشركة صغيرة أو خاملة

Copy of auditor’s report (unless Company is small or dormant)

)تصريح الشركات الصغيرة (إذا انطبق ذلك

Small Company declaration (where applicable)

QR-CR57-13

V 2.0

+971 2 401 2454 • 800 2454 • regulatoryaffairs@mzaabudhabi.ae • www.mzaabudhabi.ae

2017

PART D: DECLARATION

الجزء ث :التصريح

I declare and agree that:

أص ّرح وأقر بما يلي:
.iبأننــي أملــك تفويضــً قانونيــً للتوقيــع علــى االســتمارة أ.ش 57 .بالنيابــة
عــن الشــركة؛

i. I am legally authorized to sign this Form CR 57 on behalf of the
;Company

بــأن كل المعلومــات المذكــورة فــي هــذه االســتمارة (باإلضافــة إلــى أي
ّ .ii
وثائــق مرفقــة) باعتبارهــا جــزءًا مــن هــذه االســتمارة أ.ش 57 .هــي كاملــة
ودقيقــة فــي حــدود علمــي واعتقــادي؛

ii. All information submitted (including attachments) as part of this
Form CR 57 is complete and accurate to the best of my knowledge
;and belief

 .iiiبأنّــه يجــوز نقــل كافــة المعلومــات المذكــورة فــي هــذه االســتمارة
(باإلضافــة إلــى أي وثائــق مرفقــة) إلــى أطــراف معنيــة بمعالجــة هــذه
االســتمارة أ.ش ،57 .كمــا أنــه يجــوز اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل مفــوض
ترخيــص الشــركات أو هيئــة المنطقــة اإلعالميــة – أبوظبــي إلــى الغيــر
حســب مــا هــو ضــروري؛

iii. All information submitted (including any attachments) may be
disclosed to parties who will be involved in the processing of this
Form CR 57 and may also be disclosed by the Registrar or the
Media Zone Authority – Abu Dhabi to a third party as required; and

.ivبأ ّنــه يجــوز لهيئــة المنطقــة اإلعالميــة  -أبوظبــي أو أي مــن ممثليهــا أن
ـأن آخــر ذي صلــة.
يتصــل بــي بخصــوص هــذه االســتمارة أ.ش 57 .أو أي شـ ٍ

iv. The Media Zone Authority – Abu Dhabi or any of its representatives
may contact me regarding this Form CR 57 or any other related
matter.
Name of
Director

اسم المدير
التوقيع

Signature

التاريخ
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Date
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