
 
 

 
 

 

 2020  ديسمب    9التاري    خ: 
 
 

 Date: 9 December 2020  
 

م  ي  المحبر  سعادة د. عبي  د سيف الزعاب 
 الرئيس التنفيذي  

 هيئ  ة األوراق المالية والسلع 
ي   دولة اإلم ارات العربية المتحدة  –أبوظب 

 

 H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi – UAE 
 

م       السيد/ حسن عبد الرحمن الرسكال  المحبر
 التنفيذي رئيس ال

ي المالي   سوق دب 
ي    دولة اإلمارات العربي ة المتحدة –دب 
 

 Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – UAE 
 

ت    8/ 16المجلس الوزاري للتنمية رقم  تنفيذ قرارالموضوع: 
 8الجلسة رقم  - 2020لسنة 

 

 Subject: Implementation of Ministerial Development 
Council Resolution No. 16/8 of 2020 - Session No. 8 

 تحية طيبة وبعد، 
 

 Greetings, 
 

رقم   كتابكم  إل  ي  251/ 2020باإلشارة 
ف  المؤرخ  /خ/إع، 

للتنمية   2020/ 07/ 29 الوزاري  المجلس  قرار  تنفيذ    بخصوص 
لسنة    8/ 16رقم    الموقر  يخص    ، 8الجلسة رقم    -  2020ت  فيما 

لتاري    خ   السابقة  ة  الفبر عن  تتم    2015مارس    1األرباح  لم  ي  والبر
  ، المساهمي   السادة  فيد سيادتكم  نالمطالبة بها حبر اآلن من قبل 

  
ً
يد المركزي ش.م.ع  ا   أن بعلما كة الوطنية للتب  قد قامت من خالل  لرسر

ي  
وب  اإللكبر يد  الب  ي 

ف  المذكورة  األرباح  بتسليم  األول  ي  أبوظب  بنك 
   . عن شهر نوفمب    الملحق بهذه الرسالة والذي يبي   المبالغ المرصوفة 

 With reference to your letter no. 2020/251/ خ/إع dated 
29/07/2020 regarding the Implementation of Ministerial 
Development Council Resolution No. 16/8 of 2020 - 
Session No. 8, in relation to dividends in the period prior 
to 1 March 2015 that have not yet been claimed by 
shareholders, please be informed that National Central 
Cooling Company (PJSC), through First Abu Dhabi Bank, 
has delivered the profits mentioned in the e-mail attached 
to this letter, which shows the disbursed amounts for the 
month of November. 

 
ام،  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحبر

 

  
Yours Sincerely, 
 
 
 

______________________________ 
 

  Bader Al Lamki / يــكــمــلـــدر الــــب
Chief Executive Officer ذي  ــ فيـنـالت الـــرئــيـــس/   

 


