 بدء التصفية61 .ش.استمارة أ
الطوعية من قبل المساهمين

FORM CR 61: COMMENCEMENT OF
A SHAREHOLDERS’ VOLUNTARY
LIQUIDATION
INSTRUCTIONS: The following steps must be completed to commence
a Shareholders’ Voluntary Liquidation in accordance with the Media
Zone – Abu Dhabi Companies Regulations 2016:

 يجــب إكمال الخطوات التالية للبدء فــي التصفية الطوعية من:التعليمات
 الخاصة بهيئة المنطقة2016 قبل المساهمين تماشيا مع أنظمة الشركات
:اإلعالمية – أبوظبي

1. DIRECTORS MAKE A STATEMENT THAT COMPANY IS SOLVENT
IN FRONT OF NOTARY OR LAWYER: The statement must be in
the required format (please see the Directors’ statement template),
be dated and signed by each Director in front of either a notary
or a lawyer employed by a firm of advocates or legal consultants
licensed in the UAE.

تقديــم المدراء بيان أمام كاتب عدل أو محام بأن الشــركة قادرة1.1
 يجب أن يكــون اإلفادة بالصيغة المطلوبة (يرجى:على الوفاء بديونها
االطــاع علــى نمــوذج بيــان المــدراء) علــى أن يتــم تأريخهــا وتوقيعهــا من
قبــل كل مدير أمام كاتــب عدل أو محامــي مع َّين لدى شــركة محاماة أو
.مستشار قانوني مرخص في اإلمارات العربية المتحدة

2. SHAREHOLDER(S) PASS A SPECIAL RESOLUTION TO
COMMENCE THE LIQUIDATION OF THE COMPANY: The special
resolution must be passed no later than twenty (20) business
days after the date of the Directors’ statement.

 يجب تمرير:خاصا لبدء تصفية الشــركة
تبني المســاهمين قــرا ًرا2.2
ًّ
) يوم عمــل بعد تاريخ20( القــرار الخــاص خــال فترة ال تتجاوز عشــرين
.بيان المدراء

3. SHAREHOLDER(S) APPOINT A LIQUIDATOR: The liquidator
can be (i) a Director of the Company, (ii) an auditor registered
with the UAE Ministry of Economy or (iii) an insolvency practitioner
registered with an internationally recognized professional body.

المصفي (مأمور
 ويمكن أن يكون:المصفي من قبل الشــركة
 تعيين3.3
ّ
ّ
) مدقــق مســجل لــدى وزارة االقتصــادii( ) أحــد مــدراء الشــركةi( )التصفيــة
) خبير في حل الشــركات مســجل لدى كيانiii( باإلمارات العربية المتحدة أو
.دولي محترف

4. DIRECTORS ANNOUNCE THE LIQUIDATION AND LIQUIDATOR
IN AN ARABIC AND ENGLISH UAE NATIONAL NEWSPAPER:
The announcement must be made no later than ten (10) business
days after the date of the Special Resolution.

والمصفي في صحيفتين رســميتين
إعالن المــدراء عن التصفية4.4
ّ
 يجب نشر هذا اإلعالن في مدة.محليتين باللغة العربية واإلنجليزية
.) أيام عمل بعد تاريخ القرار الخاص10( أقصاها عشرة

5. NOTIFICATION TO THE REGISTRAR: This Form CR 61 must
be completed and submitted to the Registrar with the required
documentation.

 يجــب ملء وتقديم هذه االســتمارة:إخطار مفوض ترخيص الشــركات5.5
. إلى مفوض ترخيص الشركات مع الوثائق المطلوبة61 .ش.أ

6. LIQUIDATOR HAS SIX MONTHS TO COMPLETE LIQUIDATION:
The liquidator then has six (6) months from the date of the Special
Resolution to settle all of the debts/liabilities of the Company and
distribute any assets. When the liquidator has finished this
process, he/she must submit Form CR 63 to the Registrar
to confirm that the Company has no assets and no liabilities.

 ُيمنح:المصفي فترة ستة أشهر الستكمال إجراءات التصفية
منح6.6
ّ
) أشــهر من تاريــخ القــرار الخاص لتســوية جميــع ديون6( المصفّ ــي ســتة
المصفي
 بعد أن ينتهي.الشــركة والتزاماتهــا وتوزيع أي أصول متبقيــة
ّ
 إلى مفوض63 .ش. يجب أن يقدم اســتمارة أ،مــن عملية التصفية
ترخيــص الشــركات لتأكيد أن الشــركة ال تملــك أي أصول وليس
.عليها أي التزامات

PART A: COMPANY DETAILS

 تفاصيل الشركة:الجزء أ

Registration
Number

رقم السجل
اسم الشركة

Company Name
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PART B: LIQUIDATOR DETAILS

المصفي
 معلومات:الجزء ب
ّ

Please provide the details of the Liquidator

المصفي
ُيرجى تقديم البيانات التالية عن
ّ

Director of the Company

مدير في الشركة

Auditor registered with UAE Ministry of Economy

مدقق مسجل لدى وزارة االقتصاد باإلمارات العربية المتحدة
ّ خبير في
حل الشركات

Insolvency practitioner
Liquidator’s
Full Name

المصفي الكامل
اسم
ّ
عنوان العمل

Business Address
UAE Mobile Number

رقم الهاتف
المتحرك اإلماراتي

Email

البريد اإللكتروني

Passport Number

رقم جواز السفر

Name of
professional body

أسم الكيان
المهني المسجل به

 الئحة الوثائق:الجزء ت

PART C: DOCUMENT CHECKLIST
Directors’ statement of solvency. This must be in the
required format and signed in front of a notary or a lawyer
employed by a firm of advocates or legal consultants
licensed in the UAE.

 يجــب أن يكــون بالصيغــة المطلوبــة.كشــف المــاءة الصــادر عــن المــدراء
وأن يتــم توقيعــه أمــام كاتــب عــدل أو محامــي يعمــل فــي شــركة محاماة
.أو استشارات قانونية مرخّ ص لها في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Shareholders’ Special Resolution (including evidence of the
appointment of the liquidator)

نســخة عــن القــرار الخاص الصــادر عن المســاهمين (مع دليــل على تعيين
.)المصفي
ّ

Clear color copy of liquidator’s passport

المصفي
ملونة واضحة من جواز سفر
ّ
ّ نسخة

Copy of liquidator's registration with professional body
(if applicable)
Copy of notices of liquidation placed in one Arabic and one
English language national UAE newspaper

)المصفي في الكيان المهني (إن أنطبق ذلك
نسخة عن تسجيل
ّ
نســخة عن إشعار التصفية المنشــور في صحيفتين إماراتيتين رسميتين
باللغة العربية واإلنجليزية

Original Certificate of Incorporation

شهادة التأسيس األصلية

Original Business License

QR-CR61-14
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 تصريح:)الجزء (ث

PART D: DECLARATION

ُ أص ّرح
:وأقر بما يلي

I declare and agree that:
i. I am legally authorized to sign this Form CR 61 on behalf of
the Company;

 بالنيابة61 .ش.تفويضا قانون ًيـــا للتوقيع على االســـتمارة أ
 أننـــي أملك.i
ً
عن الشركة؛

ii. All information submitted (including attachments) as part of
this Form CR 61 is complete and accurate to the best of my
knowledge and belief;

 (وفي61 .ش. كافـــة المعلومـــات الـــواردة كجـــزء مـــن هـــذه االســـتمارة أ.ii
الوثائق المرفقة) 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 61 and may also be disclosed by the Registrar
or the Media Zone Authority – Abu Dhabi to a third party as
required; and

 يمكن اإلفصاح عن كافة المعلومات المقدمة كجزء من هذه االســـتمارة.iii
 (باإلضافـــة إلـــى أي وثائـــق مرفقـــة) إلى أطراف معنيـــة بمعالجة61 .ش.أ
 كما يجوز لمفوض ترخيص الشركات أو لهيئة المنطقة،هذه االستمارة
اإلعالمية – أبوظبي اإلفصاح عنها إلى الغير حسب ما هو ضروري؛ و

iv. The Media Zone Authority – Abu Dhabi or any of its
representatives may contact me regarding this Form CR 61 or
any other related matter.

–  يمكـــن لمفـــوض ترخيـــص الشـــركات أو لهيئـــة المنطقـــة اإلعالميـــة.iv
 أو غيرها من61 .ش.أبوظبي التواصل معي بخصوص هذه االستمارة أ
.األمور ذات الصلة
اسم المدير

Name of Director

التوقيع

Signature

التاريخ

Date
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