)(د11.1 .ش.استمارة أ
إشعار بنقل لألسهم

FORM CR 11.1(H) NOTIFICATION
OF TRANSFER OF SHARES
INSTRUCTIONS: The following steps must be completed to
transfer shares in a Company in accordance with the Companies
Regulations (CR) 2016:

 يجب اســـتكمال الخطوات التالية من أجل نقل األسهم:التعليمات
:2016 في الشركة بما يتوافق مع أنظمة الشركات

1. SHAREHOLDER APPROVAL: If the shares are being transferred
to a new individual/corporate shareholder, the Company must
have first, before filing this form, been provided with notice from
the Registrar (Notice CR 11.1(F)) that the proposed share transfer
may proceed to the proposed shareholder. If the new proposed
shareholder is not approved, the share transfer may
not proceed.

/ إذا تم نقل األســـهم لمســـاهم جديـــد فردي: موافقـــة المســـاهمين1.1
 أن يتم تزويد الشـــركة، قبل تقديم هذه االســـتمارة،ً فيجب أوال،مؤسســـة
 بأنّه،)) (ح11.1 .ش.مفوض ترخيص الشـــركات (اإلشـــعار أ
بإشـــعار من
ّ
 وفي حال لم تتم.يجـــور نقل األســـهم المقترح إلى المســـاهم المقتـــرح
 فال يجوز االســـتمرار،الموافقة على المســـاهم الجديد المقترح
.بنقل األسهم

2. TRANSFER OF SHARES: A shareholder may transfer shares to an
individual or corporate entity in accordance with the Company’s
Articles of Association and upon execution of a written instrument
of transfer pursuant to CR 20.3. If the individual or corporate entity
is a new shareholder, the Company has 90 days from the date of
Notice CR 11.1(F) to transfer the shares to the approved individual/
corporate entity.

 يمكـــن للمســـاهم أن ينقل األســـهم إلى فـــرد أو كيان:نقل األســـهم2.2
مؤسســـي بمـــا يتوافـــق مـــع أحـــكام مـــواد التأســـيس الخاصـــة بالشـــركة
20.3 وبموجب تنفيذ مســـتند مكتوب لنقل األســـهم تماشـــيا مع المادة
 وإذا كان الفرد أو الكيان المؤسســـي مســـاهما.2016 بأنظمة الشـــركات
)(ح11.1.ش. يومًا من تاريخ تلقي اإلشـــعار أ90  فإن الشـــركة لديها،جديدًا
.لنقل األسهم للفرد الكيان المؤسسي الذين تمت الموافقة عليهم

3. NOTIFICATION TO REGISTRAR: The Company must complete
and submit this Form CR 11.1(H) within 10 business days of
the transfer of shares.

 يجـــب علـــى الشـــركة أن تمـــأ:مفـــوض ترخيـــص الشـــركات
إبـــاغ3.3
ّ
 أيام عمـــل من تاريخ10 (د) خـــال فتـــرة11.1 .ش.هـــذه االســـتمارة أ
.نقل األسهم

4. EXTRACT OF REGISTER: After completion of step 3 above, the
Registrar will issue an extract of the register to the Company
confirming that the share transfer has been registered

 ســـيصدر، بعد إنهاء الخطـــوات الثالث أعاله:مســـتخرج من الســـجالت4.4
 من اجل تأكيد،مفوض ترخيص الشـــركات مستخرج عن السجل للشركة
.تسجيل نقل األسهم

PART A: COMPANY DETAILS

 معلومات تفصيلية عن الشركة:الجزء أ
رقم السجل

Registration Number

اسم الشركة

Company Name
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 معلومــات تفصيليــة عــن المســاهم الحاصــل:الجــزء ب
علــى األســهم المنقولــة

PART B: DETAILS OF SHAREHOLDER RECEIVING
TRANSFERRED SHARES
New shareholder (please attach Notice CR 11.1(F))

)) (ح11.1 .ش.مساهم جديد (يرجى إرفاق إشعار أ

Existing shareholder

مساهم حالي

Full Name
of Shareholder

االسم الكامل للمساهم

Residential
Address

عنوان اإلقامة

UAE Mobile
Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

Email

البريد اإللكتروني

Nationality or Place
of Incorporation

الجنسية أو
مكان التأسيس

Passport Number or
Incorporation Number

رقم جواز السفر
أو رقم التأسيس

DETAILS OF SHARES TRANSFERRED TO SHAREHOLDER:

:معلومات تفصيلية عن األسهم المنقولة للمساهم
تاريخ النقل

Date of transfer
Number of shares
transferred

عدد األسهم المنقولة

Class of
shares transferred

فئة األسهم المنقولة
القيمة االسمية
لألسهم المنقولة

Nominal value
of shares transferred
Currency of shares
transferred

عملة األسهم المنقولة

Total value of
shares transferred
to shareholder

القيمة اإلجمالية لألسهم
المنقولة للمساهم

SIGNATURE OF SHAREHOLDER RECEIVING THE SHARES (OR, IF
CORPORATE SHAREHOLDER THE AUTHORIZED SIGNATORY)

QR-CR11.1(H)-18
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PART C: DECLARATION OF SHAREHOLDER
TRANSFERRING SHARES

 إقرار المساهم الناقل لألسهم:الجزء ت

• I hereby declare that the shares specified in Part B, have
been transferred to the shareholder described therein
Signature of individual transferring shares (or, if a corporate
shareholder, the authorized signatory)

المفصلة في القســم(ب) قد تــم نقلها
أصــرح بــأن األســهم
•
ّ
ّ
.للمساهم أعاله
ـوض بالتوقيــع فــي حــال كان
ّ توقيــع الفــرد الــذي ينقــل األســهم (أو توقيــع المفـ
)المســاهم شــركة

Print Name

االسم

Date

التاريخ

PART D: CHECKLIST

 الئحة الوثائق:الجزء ث

Please submit this form with the following:

:تقديم نسخة عن هذه االستمارة إلى جانب ما يلي
الرجاء
ّ
) (ح) (للمساهم الجديد11.1 .ش.نسخة عن االستمارة أ

Copy of Notice CR 11.1(F) (if new shareholder)

 التصريح:الجزء ج

PART E: DECLARATION
I declare and agree that:
i. I am legally authorized to sign this Form CR 11.1(H) on behalf of
the Company;

:أص ّرح وأقر بما يلي
(د) 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(H) is complete and accurate to the best of my
knowledge and belief;

)بــأن كل المعلومــات المذكــورة فــي هــذه االســتمارة (وأي وثائــق مرفقــة
.ii
ّ
(د) هــي كاملة ودقيقة في11.1 .ش.باعتبارهــا جــزءًا من هذه االســتمارة أ
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(H) and may also be disclosed by the Registrar or
the Media Zone Authority – Abu Dhabi to a third party as required;
and
iv. The Media Zone Authority – Abu Dhabi or any of its representatives
may contact me regarding this Form CR 11.1(H) or any other
matter.

 بأنّــه يجــوز نقل كافة المعلومــات المذكورة في هذه االســتمارة (وأي وثائق.iii
 كما أنه،)(د11.1 .ش.مرفقــة) إلــى أطراف معنية بمعالجة هذه االســتمارة أ
يجوز اإلفصاح عنها من قبل مفوض ترخيص الشــركات أو هيئة المنطقة
اإلعالمية – أبوظبي إلى الغير حسب ما هو مسموح به أو ضروري؛ و
 بأنّه يجوز لهيئة المنطقة اإلعالمية – أبوظبي أو أي من ممثليها أن يتصل.iv
.شأن آخر ذي صلة
(د) أو أي11.1 .ش.بي بخصوص هذه االستمارة أ
ٍ

اسم المدير

Name of Director

التوقيع

Signature

التاريخ

Date
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