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 2022 أكتو�ر 20

 
 
 
 
 

 20 October 2022 
 

 الموقر  امد أحمد علي     ح /ید الس
 التنفیذي رئیس ال

 سوق دبي المالي 
 اإلمارات العر�یة المتحدة  -دبي

 
 

 Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – United Arab Emirates 

   مقدم من خالل نظام إفصاح اإللكتروني 
 
 

 Submitted Through Efsah System 

إعمار  الموضوع:   ألسھم  األجانب  تملك  نسبة 
 العقاریة ش.م.ع. ("الشركة")

 
 

 Subject: Foreign Ownership Limit of 
Emaar Properties PJSC’s 
shares (the “Company”) 

 
 

 تحیة طیبة وبعد، 
 

 Dear Mr. Hamed,  

موافقة   إلى  للشركة  الجمعیة  باإلشارة  العمومیة 
بتاریخ   انعقدت    2022سبتمبر    21التي 

(تعدیل  بخصوص   من  7المادة  النظام  )  أحكـام 
 : لتصبح كالتالي األساسي للشركة 

 
  ى جمیع أسھم الشركة اسمیّة، وال یوجد حد ادن

العربیة   اإلمارات  لنسبة مساھمة مواطني دولة 
المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي  

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

 
وحیث أن الشركة قد استحصلت على موافقة ھیئة  
لالقتصاد   دبي  ودائرة  والسلع  المالیة  األوراق 

تم  نسبة  لتعدیل  ألسھم  والسیاحة  األجانب  لك 
 . %49% بدالً من 100الشركة لتصبح 

 
 
 
 

 Reference to the approval of the 
Company’s general assembly held on 21st 
September 2022 to amend Article (7) of 
the Articles of Association the Company 
to become as follows: 

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. 

And whereas the Company obtained the 
approval of the Securities & 
Commodities Authority and Dubai 
Economy & Tourism Department to 
amend the percentage of foreign 
ownership of the Company’s shares to 
become 100% instead of 49%. 
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المساھمین   السادة  تحیط  أن  الشركة  تود  وعلیھ، 
إلیھ   المشار  التعدیل  تطبیق  بدء  سیتم  بأنھ  علماً 

أكتوبر    25عتباراً من یوم الثالثاء الموافق  اأعاله  
 ساعات التداول.   قبل بدء 2022

 

Therefore, the Company would like to 
notify the shareholders that the aforesaid 
amendment shall commence on Tuesday 
25th October 2022 before trading hours. 

 

 حترام، وتفضلوا بقبول فائق الشكر واال
 

 Yours sincerely, 
 
 

 
 

_____________________ 
 

Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi / المطروشي   راشد أحمد ثاني  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھیئة األوراق المالیة والسلع   :نسخة إلى

  
 
 
 
 
 
CC: Securities and Commodities Authority 
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