بسم هللا الرحمن الرحيم
دعوة ُ
للمشاركة يف االكتتاب وفتح باب العضوية يف جمعية الظفرة التعاونية
ً
ُ
ابعا :ر
الشوط االعامة لالكتتاب
تعلن جمعية الظفرة التعاونية ("الجمعية") عن دعوة ر

َ
تنطبق عليهم ر
الشوط أدناه-
أهال منطقة الظفرة -الذين
ِ
ي
ُ
ً
لالكتتاب وفتح باب العضوية بناء عىل موافقة الجمعية
العمومية للجمعية بتاري خ 2019/07/10

ً
أوال :قرار فتح باب العضوية والهدف منها

قررت الجمعية ُ
ُ
والمنعقدة بتاري خ
العمومية للجمعية
 2019/07/10فتح باب العضوية يف الجمعية لزيادة عدد
المساهمي و توسيع قاعدة ُ
ُ
المستفيدين من أرباح الجمعية
أهال منطقة الظفرة.
من ي

ً
ثانيا :مقدار زيادة رأس المال
زيادة رأس المال من  63,909,100درهم إل
 127,818,200درهم بزيادة ُ
قدرها  63,909,100درهم
ّ
ُموزعة عىل عدد  639,091سهم بقيمة إسمية مقدارها
( )100درهم لكل سهم وعالوة إصدار بقيمة ( )200درهم
لكل سهم.

ً
ّ
العامة للجمعية
ثالثا :البيانات
االسم :جمعية الظفرة التعاونية ("الجمعية")
رقم ُ
الرخصة التجارية CN – 1002018 :
:
ظن  -منطقة الظفرة – مدينة زايد
المركز
الرئيس إمارة أبو ي
ي
– دولة اإلمارات العربية ُ
المتحدة.
الشكة :تقوم الجمعية ُ
نشاط ر
بممارسة أنشطة البيع
بالتجزئة والتموين وخدمات حقول النفط والغاز وتطوير
وإدارة العقارات باإلضافة إل األنشطة االستثمارية
والتجارية والخدمية.

الحال 63,909,100 :درهم
رأس المال
ي
عدد األسهم الحالية 639,091 :سهم
القيمة اإلسمية للسهم )100( :درهم

الحق يف االكتتاب:
ُ ّ
أهال منطقة الظفرة االكتتاب
الموضحة أدناه من
يحق للفئات
ي
يف أسهم جمعية الظفرة التعاونية:
ُ
االجتماع.
المستفيدين من الضمان
.1
ي
 .2أصحاب الهمم.
ُ
المتقاعدين العسكريي والمدنيي.
.3
 .4األرامل.
ّ
ُ
ويسمح ُ
للمساهمي الحاليي يف الجمعية الذين ُيصنفون ضمن
الفئات المذكورة أعاله باالكتتاب يف أسهم الجمعية.
ً
مثال ُ
للمساهم الحال :إذا كان ُ
المكتتب عضوا يف الجمعية
ي
ر
وتنطبق عليه الشوط أعاله ،وكان يمتلك أقل من  500سهم
فبإمكانه ُ
المشاركة ليصل عدد أسهمه إل  500سهم.
الدعوة لالكتتاب :قامت الجمعية بتاري خ اليوم الموافق
 2021/11/08ر
بنش دعوة االكتتاب هذه يف الصحف اليومية،
وتوفي ر النش رة التفصيلية الخاصة لل ُمس اهمي عل ى الموقع
ر
ون للجمعية ومن خالل حسابات الجمعية عىل وسائل
اإللكت ي
االجتماع.
التواصل
ي
طلبات االكتتاب :يمكن الحصول عىل طلبات االكتتاب من
المبن اإلداري للجمعية يف مدينة زايد-المنطقة الصناعية أو
ر
باف ُمدن الظفرة.
مراكز خدمة المتعاملي( -تم) يف ي
ُ ََ
نسبة َّ
المكتتب بها عند
السداد :يتم سداد كامل قيمة األسهم
تقديم طلبات االكتتاب.
طريقة َّ
السداد :يتم َّ
ُ
السداد من خالل إيداع المبلغ المكتتب به
ظن
يف الحساب
ي
المرصف للجمعية لدى كل من بنوك (أبو ي
ً
سواء باإليداع النقدي
ظن التجاري)
أبو
األول،
ظن
أبو
اإلسالم،
ي
ي
ي
المال.
التحويل
أو
ي
االكتتاب يف أسهم الجمعية:
موعد بدء االكتتاب :فتح باب التسجيل للعضوية بتاري خ
2021/11/15
موعد غلق االكتتاب :غلق باب التسجيل للعضوية بتاري خ
.2021/11/30
ً
ً
مساء
ساعات العمل :من الثامنة صباحا ولغاية الساعة الخامسة
يف المبن اإلداري يف مدينة زايد ،وحسب أوقات دوام مراكز خدمة
ر
ُ
باف ُمدن الظفرة
المتعاملي( -تم) يف ي
الحد األدن لالكتتاب 50 :سهم
الحد األعىل لالكتتاب  500 :سهم

ً
خامساُ :
المستندات المطلوبة
.1
.2
.3
.4
.5

أصل جواز السفر و الهوية الوطنية وصورة عنهما.
إثبات حالة بأن ُ
المكتتب من ضمن الفئات
ُ
(ف حالة عدم وجود اسمه
المستهدفة يف االكتتاب ي
يف قائمة االكتتاب)
ُ
ثبت امتالك عقار
شهادة أمالك من بلدية الظفرة ت ِ
سكن يف منطقة الظفرة.
ي
ً
ُ
ف حالة كان ُ
المكتتب عضوا يف الجمعية ،يرج
ي
إحضار بطاقة العضوية.
ً
ِّ
وكيال عن ُ
المكتتب ،يجب
إذا كان ُمقدم الطلب
إحضار أصل وصورة عن الوكالة الخاصة سارية
َّ
المفعول و ُموثقة من كاتب العدل و صورة من إثبات
شخصية الوكيل والهوية.

ً
سادسا :عالقات ُ
المساهمي

تفاصيل الحساب لتحويل مبالغ االكتتاب:
 .iاسم صاحب الحساب:
جمعية الظفرة التعاونية
ر
ان
 .iiالعملة :درهم إمار ي
رقم الحساب

الدول IBAN
رقم الحساب
ي

البنك
ظن
أبو ي
اإلسالم:
ي

13128047

AE110500000000013128047

ظن
أبو ي
التجاري:

253349820001

AE880030000253349820001

ظن
أبو ي
األول:

1411203159819034

AE320351411203159819034

ً
ألي استفسارات تتعلق باالكتتاب يمكن التواصل من خالل ثامنا :تواري خ هامة
أرقام الهواتف 02-28986703 :أو 02-28986603
ر
ون ADCS@ADCS.AE :
أو التيد اإللكت ي

 تاري خ إعالن دعوة ُالمساهمي لالكتتاب وفتح باب تسجيل
العضوية2021/11/08 :

ً
سابعا :إجراءات االكتتاب

 -تاري خ بدء االكتتاب2021/11/15 :

تتم عملية االكتتاب من خالل زيارة المبن اإلداري للجمعية
يف مدينة زايد -المنطقة الصناعية أو من خالل مراكز
ر
باف ُمدن الظفرة:
خدمات
المتعاملي – (تم) يف ي
ُ َ
ُ
المكت ِتب بطلب االكتتاب للموظف المختص
أ .يتقدم
ً
ُمصطحبا معه الوثائق المطلوبة والمذكورة أعاله.
ب .يقوم بتعبئة طلب االكتتاب والتوقيع عليه.
ت .يقوم ُ
المكتتب بعد ذلك بسداد المبلغ إل حساب
الجمعية المذكور يف الطلب من خالل اإليداع النقدي
المال وإحضار إيصال الدفع.
أو التحويل
ي

 تاري خ إغالق االكتتاب2021/11/30 :ّ
 تاري خ التخصيص ورد األموال :خالل  21يوم عمل من تاري خإغالق باب االكتتاب.
ُ
ُمالحظة ّ
هامة :يف حالة ما إذا كان آخر يوم يف االكتتاب يوم عطلة
رسميةُ ،يصبح آخر يوم يف االكتتاب هو أول يوم عمل يليه.
لمزي د م ن المعلوم ات ُ
ومراجع ة نش رة ُ
المس اهمي التفصيلي ة
ُ
ر
ُ
المتعلق ة بإص دار االكتتاب ،يرج ى زي ارة الموق ع اإللكتون ي لجمعية
الظفرة التعاونية
www.adcs.ae

رئيس مجلس اإلدارة

