هيئة أسواق المال – قطاع األسواق
إدارة اإلفصــــــــــــــــاح

نموذج إفصاح الشركة المدرجة عن مساهميها ممن تصل ملكيتهم نسبة  %5أو أكثر من رأس مال الشركة.
تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بتعبئة هذا النموذج بشكل سنوي لإلفصاح عن أي من كبار مساهميها ممن تصل ملكيته نسبة  %5أو أكثر من رأس
مال الشركة في أي من الحاالت التالية:
• تحقيق أي من مساهمي الشركة لملكية تبلغ نسبتها  %5أو أكثر من رأس مال الشركة.
• أي تغير يطرأ على نسبة ملكية أي من المساهمين الذين تبلغ ملكيتهم نسبة  %5أو أكثر من رأس مال الشركة.
• انخفاض ملكية أي من مساهمي الشركة عن ما نسبته  %5من رأس مال الشركة.
ويسلم هذا النموذج إلى الهيئة والبورصة بشكل سنوي كما في رصيد نهاية السنة المالية للشركة المدرجة بالبورصة.
شركة دبي األولى للتطوير العقاري ش.م .ع.ك
اسم الشركة المدرجة في البورصة
رقم السجل التجـــاري

94032

عدد أسهم رأسمال الشركة المدرجة

 1,000,000,000سهم

هاتف:

22243428
51115933

:Email

info@1stdubai.com

بيــــــانــات األتصال

عمرو اسماعيل

الشخص المسؤول
•

الملكية
عدد األسهم

1

المزايا القابضة – غير مباشر
الشركة العربية لإلستثمار – حساب عمالء1

248,823,245

2

المزايا القابضة – مباشر

367,001,755

3

شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة  -مباشر

4

الصفة:

المدير المالى

يتم إدارج كبار مالك المساهمين ممن يمتلكون نسبة  % 5أو أكثر من رأس مال الشركة وأي تغيير يطرأ على هذه النسبة يتم ملء الجدول
التالي:

اسم المساهم

م

الفاكس:

22282490

شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة – غير
مباشر
الشركة العربية لإلستثمار – حساب عمالء1

كما فى نهاية سنة 2018

الملكية

كما فى نهاية سنة 2019
نسبة األسهم

كما في تاريخ

248,823,245 2018/12/31 24.88%

24.88%

2019/12/31

2018/12/31 36.700 %

366,788,150

36.679 %

2019/12/31

2018/12/31

282,135,371

28.214

نسبة األسهم

66,135,371

6.61 %

216,000,000

21.6 %

كما في تاريخ

عدد األسهم

2019/12/31

2018/12/31

•

إقرار الشخص المفصح :

.1
.2

أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة.
أقر باطالعي على االلتزامات الواردة في الفصل العاشر من القانون رقم  7لسنة  2010المعدل بموجب القانون رقم  22لسنة  2015بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية والئحته التنفيذية.
أقر بأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد اي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة ومضللة في هذا النموذج.
أقر وأتعهد بإبالغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد التي تم تقديمها بموجب هذا النموذج.

.3
.4

نائب رئيس مجلس اإلدارة :م .سلوى نبيل ملحس
الـتـوقـيــــــــع ............................. :
التـــــاريـــخ ............................. :

ختم الشركة

