جمعية الظفرة التعاونية
فتح باب العضوية في جمعية الظفرة التعاونية
األسئلة المتكررة
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من له حق االكتتاب يف أسهم جمعية الظفرة التعاونية؟
االجتماع.
ستحق الضمان
ُم
ي
ي
أصحاب الهمم.
ُ
ن
ن
والمدنيي.
العسكريي
المتقاعدين
األرامل.

للمساهمي الحاليي ُ
 .2هل يحق ُ
المشاركة؟
ً
ً
ساهما نف جمعية الظفرة التعاونيةُ ،
فا من ضمن الفئات المذكورة أعاله ،فيحق لك ُ
المشاركة
ومصن
نعم ،إذا كنت ُم
ي
عىل أن ال يتجاوز مجموع األسهم الحالية والجديدة  500سهم.
 .3كيف يمكنن ُ
المشاركة يف االكتتاب؟
ي

إذا كنت من ضمن الفئات المذكورة أعاله ،فيمكنك ُ
المشاركة من تعبئة طلب االكتتاب وزيارة أي من أماكن تقديم
طلب االكتتاب وتحويل مبلغ االكتتاب إىل الحساب البنك ً
المخصص للجمعية نف البنوك الموضحة نف ر
نشة االكتتاب.
ي
ي
ي
ن
خالل زيارة الم ن
بن اإلداري لجمعية الظفرة التعاونية يف مدينة زايد -المنطقة الصناعية أو أي من مراكز خدمة
ُ
ن
تعاملي -ت ــم ن يف بقية ُمدن الظفرة وتقديم طلب االكتتاب.
الم
بإمكان تقديم طلب االكتتاب؟
 .4أين
ي
ن
ن
ن
المبن اإلداري لجمعية الظفرة التعاونية يف مدينة زايد يف المنطقة الصناعية ،او
يمكنك تقديم الطلب من خالل زيارة
ن
ُ
ن
ن
المتعاملي "تم" -مدينة زايد)
باف مدن الظفرة( .باستثناء مركز خدمات
من خالل زيارة مراكز خدمة المتعاملي (تم) يف ي
ه الحسابات البنكية إليداع وتحويل مبلغ االكتتاب؟
 .5ما ي

 .iاسم صاحب الحساب:
جمعية الظفرة التعاونية
ات
 .iiالعملة :درهم إمار ي
البنك

رقم الحساب

الدوىل IBAN
رقم الحساب
ي

اإلسالم:
ظن
ي
أبو ي

13128047

AE110500000000013128047

ظن التجاري:
أبو ي

253349820001

AE880030000253349820001

1411203159819034

AE320351411203159819034

ظن األول:
أبو ي

جمعية الظفرة التعاونية
 .6ما هو سعر طرح األسهم؟
ُ
ات لكل سهم باإلضافة إىل ( )200درهم كعالوة إصدار لكل
تطرح أسهم الجمعية لالكتتاب بسعر ( )100درهم إمار ي
سهم.
ه عالوة اإلصدار؟
 .7ما ي
تم إضافة عالوة اإلصدار لتغطية الفرق ن
بي سعر السهم بالقيمة اإلسمية والقيمة الفعلية ،حيث أن قيمة السهم
السوقية ألسهم الجمعية أعىل بكثي من القيمة اإلسمية للسهم.
 .8ما هو الحد األدن واألعىل لالكتتاب؟
أ .الحد ن
األدت لالكتتاب 50 :سهم.
ب .الحد األعىل لالكتتاب 500 :سهم.
 .9ما ه الوثائق المطلوبة ُ
للمشاركة يف االكتتاب؟
ي
أ .أصل جواز السفر و الهوية الوطنية وصورة عنهما.
ن
ن
ُ
ُ
(ف حالة عدم وجود االسم ضمن
ب .إثبات حالة بأن المكتتب من ضمن الفئات المستهدفة يف االكتتاب .ي
قائمة االكتتاب)
ُ
ن
ت .شهادة أمالك من بلدية الظفرة تثبت امتالك عقار ن
سكن يف منطقة الظفرة.
ي
ً
ث .نف حالة كان ُ
المكتتب عضوا ن يف الجمعيةُ ،يرج إحضار بطاقة العضوية.
ي
ُ َّ
ً
ُ ِّ
ُ
ج .إذا كان مقدم الطلب وكيال عن المكتتب ،يجب إحضار أصل وصورة عن الوكالة الخاصة موثقة من كاتب
العدل و صورة من إثبات شخصية الوكيل والهوية.
ه التواري خ الرئيسية لالكتتاب؟
.10ما ي
 تاري خ إعالن دعوة ُالمساهمي لالكتتاب وفتح باب العضوية2021/11/08 :
 تاري خ بدء االكتتاب2021/11/15 : تاري خ إغالق االكتتاب2021/11/30 :ّ
 -تاري خ التخصيص ورد األموال :خالل  21يوم عمل من تاري ــخ إغالق باب االكتتاب

ى
ى
الن تم تخصيصها يل؟
.11من وكيف سأعرف عدد األسهم ي
الن تم تخصيصها بعد  21يوم من إغالق باب االكتتاب.
سيتم إرسال رسالة نصية لكم بعدد األسهم ي
.12إذا لم يتم تخصيص األسهم ،أو لم يتم تخصيصها بالكامل ،فما ه آلية ى
أموال؟
استجاع
ي
ي
ن
وف حالة عدم التخصيص ستصلكم رسالة نصية بذلك،
الن تم تخصيصها ،ي
سيتم إرسال رسالة نصية لكم بعدد األسهم ي
ن
وسيتم تحويل المبلغ إىل حسابكم المذكور يف طلب االكتتاب أو من خالل شيك ُمدير يتم إصداره لكم من جميعة
الظفرة التعاونية.

جمعية الظفرة التعاونية

 .1أنا من ُسكان جزيرة دلما ،هل يحق يل االكتتاب يف أسهم الجمعية؟
ّ
ً
ُّ
يحق ُ
لسكان جزيرة دلما ُ
المساهمة ن يف جمعية الظفرة التعاونية نظرا لوجود جمعية ُمستقلة لجزيرة دلما.
لألسف ال

يمكنن الحصول عىل أي معلومات بخصوص االكتتاب؟
 .2كيف
ي
نشة االكتتاب واالعالنات ُ
باإلضافة إىل ر
المختلفة ،ال زال بإمكانك الحصول عىل مزيد من المعلومات من خالل زيارة
ن
المبن اإلداري للجمعية ن يف مدينة زايد  -المنطقة الصناعية.
كذلك بإمكانك االتصال عىل األرقام :

ُمتحرك

ن
أرضُ -م ر
باش
ي
02-8986703

0564138515
أو

0564001121

02-8986603
ن
وت للجمعية www.adcs.ae :
أو من خالل زيارة الموقع اإللكي ي

ً
نسعد بخدمتكم دائما

