 إتمام التصفية:63 .ش.استمارة أ
الطوعية من قبل المساهمين

FORM CR 63: COMPLETION OF
A SHAREHOLDERS’ VOLUNTARY
LIQUIDATION
INSTRUCTIONS: The following steps must be followed to complete a
Shareholders’ Voluntary Liquidation in accordance with the Media Zone
– Abu Dhabi Companies Regulations 2016:

 يجب اتباع الخطــوات التالية إلكمال فــي التصفية الطوعية من:التعليمــات
 الخاصة بهيئة المنطقة2016 قبل المســاهمين تماشيا مع أنظمة الشركات
:2016 اإلعالمية – أبوظبي

1. COMPLETE FORM CR 61 COMMENCEMENT OF
SHAREHOLDERS’ VOLUNTARY LIQUIDATION: Form CR 61
must have been completed in full (including all required steps) and
submitted to Registrar before submission of this Form CR 63.

: بــدء التصفية الطوعية من قبل المســاهمين:61 .ش.ملء اســتمارة أ1.1
) (ويتضمــن ذلــك كل الخطــوات المطلوبــة61 .ش.يجــب مــلء االســتمارة أ
بالكامــل وتقديمها إلى مفوض ترخيص الشــركات قبل تقديم االســتمارة
.63 .ش.أ

2. LIQUIDATOR HAS SIX MONTHS TO COMPLETE LIQUIDATION:
The liquidator then has six (6) months to settle all of the debts/
liabilities of the Company and distribute any assets from the date of
the Special Resolution of the Shareholders.

المصفي
 يتــم منــح:المصفي ســتة أشــهر إلتمــام التصفية
 ُيمنــح2.2
ّ
ّ
التزامات الشــركة وتوزيع أي أصول/) أشهر لتســوية جميع ديون6( ســتة
.بدءا من تاريخ القرار الخاص الصادر عن المساهمين
ً وذلك

3. LIQUIDATOR MAKES STATEMENT THAT THE COMPANY
HAS NO ASSETS AND NO LIABILITIES: After the assets of the
Company have been applied in full, the liquidator will sign the
statement on this Form CR 63 that the Company has no assets
and liabilities.

المصفي بــأن الشــركة ال تملك أصــو ًلا وليــس عليها
بيــان مــن3.3
ّ
المصفي البيان الوارد
 يوقع، بعد تخصيص كافة أصول الشركة:التزامات
ّ
 والذي يفيد أن الشــركة ال تملك أي أصول وليس63 .ش.بهذه االســتمارة أ
.عليها أي التزامات

4. LIQUIDATOR CALLS MEETING OF SHAREHOLDERS: The
liquidator will then present the statement that the Company has no
assets and liabilities to the Shareholders.

المصفــي على
 يعــرض:المصفي إلــى اجتماع للمســاهمين
دعــوة4.4
ّ
ّ
 البيــان الــذي ينص على أن الشــركة ال تملك أي أصول وليس،المســاهمين
.عليها أي التزامات

5. LIQUIDATOR PROVIDES NOTICE TO REGISTRAR: The Liquidator
must complete this Form CR 63 to notify the Registrar that the
liquidation has been completed.

 يجب على:المصفي إشــعا ًرا إلى مفوض ترخيص الشــركات
يقدم5.5
ّ
 إلخطار مفوض ترخيص الشــركات63 .ش.المصفــي مــلء هذه االســتمارة أ
ّ
.بانتهاء أعمال التصفية

6. REGISTRAR PROVIDES NOTICE THAT COMPANY IS
DISSOLVED: On receiving the completed Form CR 63, the Registrar
shall provide notice to the Liquidator that the Company is dissolved.

 فور استالم:يقدم مفوض ترخيص الشــركات إشعا ًرا بحل الشركة6.6
 يقــدم مفوض ترخيص الشــركات إشــعا ًرا إلى،63 .ش.االســتمارة الكاملــة أ
ّ
.بحل الشركة
المصفي يفيد
ّ

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
 تفاصيل: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

 تصريح:)الجزء (ت

PART C: DECLARATION
I hereby declare that, having made a full enquiry into the
Company’s affairs, I am satisfied that the Company has no
assets and no liabilities.

،وبنــاء عليه
،أقــر بأننــي قمــت باســتقصاء كامل أعمــال الشــركة
ّ
ً
اســتنتجت أن الشــركة ليــس لديهــا أي أصــول وليــس عليهــا
.أي التزامات
المصفي
اسم
ّ

Name of Liquidator

التوقيع

Signature

التاريخ

Date
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