
 

 
   
   

GCS-mm/2021/1.3/291 :المرجع                             GCS-mm/2021/1.3/291 
تم  6التار    خ:    :September th6Date 1202  2021 س

   
 المحترم،   الرئیس التنفیذي /سعادة

 لألوراق المالیة سوق أبوظبي
 أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 
 

 ،،، تحیة طیبة وبعد
 

 Dear Sir, 

مجموعة اتصاالت تستوفي الموافقات الالزمة لرفع سقف 
 تملك األجانب في رأسمالھا إلى %49

 

 Etisalat Group Secures Required Approvals for 
Increasing the Foreign Ownership Limit in its 

Share Capital to 49% 
 

ً على  بشأن  2021ینایر 20المؤرخ في الشركة  إفصاحعطفا

دولة اإلمارات العربیة یر مواطني غاألجانب )تملك سقف رفع 

شركة مجموعة اإلمارات  % من رأس مال49 إلىالمتحدة( 

نحیطكم أن نا ، یسرالتصاالت )مجموعة اتصاالت( ش.م.عل

 ً بتعدیل  2021لسنة  1ر المرسوم بقانون اتحادي رقم وصدب علما

في شأن شركة  1991لسنة  1بعض أحكام القانون االتحادي رقم 

منھ  7مجموعة اإلمارات لالتصاالت والقاضي بتعدیل المادة 

في رأس مال الشركة إلى  األجانبك وذلك برفع سقف تمل

جراء إل المطلوبةتم استیفاء جمیع الموافقات وكذلك . 49%

 .النظام األساسي للشركةعلى عدیالت الالزمة تال

 
قد الشركة  ألجانب في رأس مالتملك ارفع سقف فإن ، ھیوعل

 . دخل حیز التنفیذ

 

  

Further to the Company’s announcement dated 
20th January 2021 concerning increasing the 
foreign (non-UAE nationals) ownership limit in 
Emirates Telecommunications Group Company 
(Etisalat Group) PJSC share capital to 49%, please 
be informed of the issuance of Federal Decree by 
Law No. 1 of 2021 concerning the amendment of 
some provisions of Federal Decree by Law No. 1 
of 1991 concerning Emirates 
Telecommunications Group Company, whereby 
Article 7 thereof was amended to increase the 
foreign shareholding limit in the Company’s 
capital to 49%. Moreover, all the necessary 
approvals for amending the Company’s Articles 
of Association have been secured. 
 

 

Based on the above, increasing the foreign 
ownership limit in the Company’s share capital 
has come into effect. 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدیر،
 

 

 Kind regards,  

 حسن الحوسني
مـجـموعـة اتصاالت -أمیـــــــن عام الشركة   

 Hasan Al Hosani  
   Group Corporate Secretary 

 


