
 

   

 

        

 2021أغسطس  3
 

م  السيد/ حسن عبد الرحمن الرسكال      المحتر

 الرئيس التنفيذي

ي المالي   سوق دب 

ي   االمارات العربية المتحدة  –دب 

 
 ،تحية طيبة وبعد،

 

 

3 August 2021 

 

Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal 

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Dear Sir, 

 

ي صالح 
 
الموضوع: تفاصيل التسوية بشأن الحكم الصادر ف

كة أمالك   شر
 

Subject: Settlement Details regarding the Ruling 

issued in Favor of Amlak Finance  

كة  بشأن  2021يوليو  28بتاري    خ باإلشارة إل افصاح الشر
كة أمالك، وكما تمت  التسوية للقرار التحكيمي الصادر لصالح شر

ي القيمة التقريبية للتسوية  فإناإلفادة 
 
مليون درهم  850صاف

ي منطقة رأس الخور  31تضمنت عدد 
 
قطعة أرض غير مطورة ف

ي قيمة تقريبية تبلغ 
 
مليون درهم،  إل جانب دفع  650بصاف
 عىل أقساط خالل  200

ً
 عىل النحو  24مليون درهم نقدا

ً
شهرا

 :  التالي
 مليون درهم عند توقيع اتفاقية التسوية؛ 50 -

 من توقيع  50 -
ً
مليون درهم بعد اثنا عشر شهرا

 اإلتفاقية؛

 من توقيع  50 -
ً
ي عشر شهرا

مليون درهم بعد ثماب 

 اإلتفاقية؛

 من توقيع  50 -
ً
ين شهرا مليون درهم بعد أرب  ع وعشر

 فاقية. اإلت

 

With Reference to the Company’ disclosure dated 28th July 

2021 concerning the settlement of the arbitration ruling in 

Amlak’s favor,  the Company has concluded the settlement 

with a net value of approximately AED 850 Million 

including 31 undeveloped plots of land in the Ras Al Khor 

area, with an approximate net value of 650 million dirhams, 

in addition to the payment of 200 million dirhams in cash in 

installments within 24 months as follows: 
 

- 50 million dirhams upon signing the settlement agreement; 
 

- 50 million dirhams twelve months after the signing of the 

settlement agreement; 
 

- 50 million dirhams eighteen months after the signing of the 

settlement agreement; 
 

- 50 million dirhams twenty-four months after the signing of 

the settlement agreement. 

 

ام، تقدير وتفضلوا بقبول وافر ال  ،،واالحير
 
 

  
 

Kind Regards, 

 

 

 لــــمـــا تقـــي الــدين
 أمير  ش مجلس اإلدارة

 
 
 
 

Lama Takieddin 
Company Secretary 

 

 Cc: M/S  Securities & Commodities Authority نسخة إل السادة هيئة األوراق المالية والسلع



 

   

 

        

 2021يوليو   28

 

 السيد/ حسن عبد الرحمن السركال      املحترم

 الرئيس التنفيذي

 سوق دبي املالي

 االمارات العربية املتحدة  –دبي 

 

 ،،،تحية طيبة وبعد

 

 

28 July 2021 

 

Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal 

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Dear Sir, 

 

 Subject: Update on the Ruling issued in Favor of مستجدات الحكم الصادر في صالح شركة أمالكاملوضوع: 

Amlak Finance 

أبريل  1و  2019أكتوبر  1اإلشارة إلى افصاحات الشركة بتاريخ ب

بشأن القرار التحكيمي الصادر لصالح شركة أمالك وتفاوض  2021

،  نود اإلفادة عن إتمام  الشركة من أجل التسوية مع الطرف اآلخر

مليون درهم تتضمن قطع أراض ي  850التسوية بصافي قيمة تقريبية 

 على أقساط خالل 
ً
  24إلى جانب دفع جزء نقدا

ً
 والشركة ،شهرا

 
ً
 ذ.في طور التنفي حاليا

With Reference to the Company’ disclosures dated 1st 

October 2019 and 1st April 2021 concerning the Arbitration 

Ruling in Amlak’s favor and the negotiating for a 

settlement with the other party, we would like to inform that 

the Company has concluded the settlement with a net 

settlement value of approximately AED 850 Million 

including both land plots and partial cash payment to be 

paid in installments over the next 24 months. We are 

currently in the process of execution. 

 

 ،،،بقبول وافر الشكر واالحتراموتفضلوا 

 

 

 

 

 

Kind Regards, 

 

 

 لــــمـــا تقـــي الــدين

 أمين سر مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

Lama Takieddin 

Company Secretary 

 

 Cc: M/S  Securities & Commodities Authority نسخة إلى السادة هيئة األوراق املالية والسلع

 






