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Addendum No. 6 
 

 6رقم ملحق 

Addendum Amending the Articles of Association 
of 

EMAAR PROPERTIES PJSC 

 ملحق تعدیل النظام األساسي 
 لشركة  

 إعمار العقاریة ش.م.ع 
  

Preamble التمھید 
  

On 21 September 2022, the General Assembly meeting 
of EMAAR PROPERTIES PJSC (the “Company”) 
was held and resolved under a special resolution to 
approve the amendment of the provisions of the 
Articles of Association (the “AOA”) of the Company, 
and after obtaining all required approvals from the 
regulatory authorities for the amendment, it was 
resolved to amend the following Articles: 
 

العمومیة   2022  سبتمبر  21  بتاریـــــخ الجمعیة  اجتماع  انعقد 
")، وقررت بموجب قرار  الشركة("  لشركة إعمار العقاریة ش.م.ع

بعد خاص الموافقــــة على تعدیل أحكـام النظام األساسي للشركة و
فانھ قد    على الموافقات المطلوبة من الجھات المختصة،الحصول  

 :تعدیل المواد التالیة من النظام االساسيتقرر 

  
Article 6 - before amendment:   قبل التعدیل - 6المادة: 

The share capital of the Company is affixed at AED 
8,179,738,882 (Eight billion, one hundred Seventy-
nine million, seven hundred thirty-eight thousand, eight 
hundred eighty two UAE dirhams), divided into 
8,179,738,882 (Eight billion, one hundred Seventy nine 
million, seven hundred thirty eight thousand, eight 
hundred eighty two) shares of nominal value of AED 1 
(One UAE Dirham) each. All shares of the Company 
are shares in cash, the value of which has been paid in 
full, and shall be of the same class and equal in rights 
and obligations. 
 

ــغ  ــدر بمبلـ ــركة المصـ ــال الشـ ــدد رأس مـ  8,179,738,882حـ
ــار ومائــــة وتســــعة وســــبعون ملیــــون  درھـــــم (ثمانمیــــة ملیــ

وســـبعمائة وثمانیـــة وثالثـــین ألـــف وثمانمائـــة وإثنـــین وثمـــانین 
ــى  ــوزع عل ـــم) م ــار  8,179,738,882درھ ــة ملی ــھم (ثمانمی س

ــین  ــبعمائة وثمانیـــة وثالثـ ــبعون ملیـــون وسـ ومائـــة وتســـعة وسـ
ــھم  ــل س ــمیة لك ــة اس ــھم بقیم ــانین س ــین وثم ــة وإثن ــف وثمانمائ أل

ــدرھا  ــاء درھــم (درھــم 1ق ــّم الوف ــة ت ــا أســھم نقدی واحــد)، جمیعھ
ــاویة  ــة متس ــن ذات الفئ ــھم الشــركة م ــع أس ــة، وجمی ــا كامل بقیمتھ

 .مع بعضھا البعض في الحقوق واإللتزامات

To become as follows: :لتصبح كما یلي 

The issued share capital of the Company is affixed at 
AED 8,838,789,849 (Eight billion, eight hundred thirty 
eight million, seven hundred eighty nine thousand, 
eight hundred forty nine UAE Dirhams) divided into 
8,838,789,849 (Eight billion, eight hundred thirty eight 
million, seven hundred eighty nine thousand, eight 
hundred forty nine shares) of nominal value AED 1 
(one UAE Dirham) each. All shares of the Company 
are shares in cash, the value of which has been paid in 
full, and shall be of the same class and equal in rights 
and obligations. 
 

ــغ  ــدر بمبلـ ــركة المصـ ــال الشـ دد رأس مـ ــُ  8,838,789,849حـ
ــون  ــة وثالثـ ــة وثمانیـ ــار وثمانمائـ ــة ملیـ ــاراتي (ثمانیـ ــم إمـ درھـ
ــعة  ــة وتسـ ــف وثمانمائـ ــانون ألـ ــعة وثمـ ــبعمائة وتسـ ــون وسـ ملیـ
وأربعــــــون درھــــــم إمــــــاراتي) مــــــوزع علــــــى عــــــدد 

ســــھم (ثمانیــــة ملیــــار وثمانمائــــة وثمانیــــة  8,838,789,849
وثالثـــون ملیـــون وســـبعمائة وتســـعة وثمـــانون ألـــف وثمانمائـــة 

ــعة وأرب ــدرھا وتسـ ــھم قـ ــل سـ ــمیة لكـ ــة إسـ ــھم) بقیمـ ــون سـ  1عـ
ــا  ــاء بقیمتھ ــّم الوف ــة ت ــھم نقدی ــا أس ــد)، جمیعھ ــم واح ــم (درھ درھ
كاملـــة، وجمیـــع أســـھم الشـــركة مـــن ذات الفئـــة متســـاویة مـــع 

 بعضھا البعض في الحقوق وااللتزامات.
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Article 7 - before amendment:   قبل التعدیل - 7المادة: 

All shares of the Company are nominal and the 
shareholding of the United Arab Emirates nationals, 
GCC nationals, natural persons or body corporates 
fully owned by GCC nationals at any time throughout 
the Company’s term shall not be less than 51% of the 
capital, while the shareholding of non-nationals may 
not be more than 49%. 
 

جمیع أسھم الشركة أسمیة ویجب أن ال تقل نسبة مساھمة مواطني 
التعاون  مجلس  دول  ومواطني  المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة 
الخلیجي من األفراد الطبیعیین أو األشخاص اإلعتباریة المملوكة 
بقاء  مدة  طوال  وقت  أي  في  التعاون  مجلس  لمواطني  بالكامل 

) عن  و51الشركة  المال،  رأس  من  نسبة %)  تزید  أن  یجوز  ال 
 %) 49مساھمة غیر مواطني الدولة عن (

To become as follows:  :لتصبح كما یلي 

All the Company’s Shares are nominal, and there is no 
minimum shareholding for UAE nationals and GCC 
nationals in the Company, and there is no shareholding 
limit for non UAE nationals. 

ادن حد  یوجد  وال  اسمیّة،  الشركة  أسھم  مساھمة    ىجمیع  لنسبة 
مجلس   دول  ومواطني  المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  مواطني 

، كما ال یوجد ّحد أقصى لنسبة مساھمة   التعاون الخلیجي بالشركة
 . الدولة غیر مواطني

  

Save as amended herein, the other Articles of the AOA 
shall remain unchanged. 
 

تبقى مواد النظام األساسي األخرى كما ھي باستثناء ما تم تعدیلھ،  
 من دون تعدیل.

  

I hereby have signed this document and request the 
Notary Public to duly attest this amendment.  
 

ھذا   على  التصدیق  العدل  الكاتب  من  والطلب  التوقیع  تم  وعلیھ 
 التعدیل حسب األصول.

  
 
 

 رئیس مجلس اإلدارة  –جمال بن ثنیھ 
Jamal Bin Theniyah – Chairman 

 
 

 ___________________ 
 
 

 


