
 

 

 

 

 

 
Date: 20 September 2022 

 
 2022سبتمبر  20التاريخ: 

  
Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 

 السيد / حامد أحمد علي       المحترم 
 الرئيس تنفيذي 

 سوق دبي المالي 

  
Dear Sir, بعد التحية 
  
Sub: Notification from Islamic Arab 

Insurance Company PSC (Salama) 
الشركة اإلسالمية العربية    تنويه من  الموضوع :

 للتأمين ش.م.ع "سالمة" 

  

Following lengthy negotiations that lasted over 

2 years, Salama finally received the regulatory 

approvals from CMA and SAMA to unlock its 

1.2mn “Founder’s Shares” in Salama 

Cooperative Insurance Company (“Salama 

KSA”). Following the approval of Saudi Central 

Bank (SAMA), and Saudi Capital Market 

Authority (CMA) and the listing of Salama KSA 

shares following capital reduction, we sold 

1,183,000 out of 1.2mn shares for a net 

consideration of SAR 31,378,370 (average 

sale price of SAR 26.52). Salama’s remaining 

holding in Salama KSA is now 17,000 shares. 
 

We thank SAMA and CMA for their support in 

unblocking the shares that were blocked from 

trading for more than 2 years. 

الماضيتين،  السنتين  لة استمرت خالل  بعد مفاوضات مطوَّ

سالمة أخيراً    –حصلت الشركة اإلسالمية العربية للتأمين  

المالية   السوق  هيئة  من  كٍل  من  التنظيمية  الموافقات  على 

المرك عن  والبنك  الحظر  لرفع  السعودي  أسهم  “زي 

التعاوني   ”المؤسس للتأمين  شركة سالمة  في  بها  الخاصة 

البنك  موافقة  صدور  بعد  السعودية.  العربية  بالمملكة 

و  ، المالية  السوق  وهيئة   ، السعودي  إدراج المركزي  بعد 

التعاوني بالسعودية   للتأمين  بعد إجراء أسهم شركة سالمة 

ت شركة سالمة )اإلمارات( من تخفيض رأس المال ، تمكن

التي تبلغ    1,183,000بيع عدد   مليون    1.2من أسهمها 

وقدره   صافي  بيع  عائد  مقابل  لاير    31,378,370سهم 

سعري   )بمعدل  للسهم    26.52سعودي  سعودي  لاير 

في  الحصة المملوكة للشركة والمتبقية  وبذلك فإن  الواحد(.  

 .ماً فقطسه 17,000هي شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 

نتوجه بالشكر والتقدير إلى كٍل من البنك المركزي السعودي  

لرفع   منهما  المقدم  للدعم  بالمملكة  المالية  السوق  وهيئة 

 . الحظر عن األسهم المذكورة والذي دام لما يزيد عن عامين

 

 

Khaled Barakat خالد بركات 
Head of Legal and Board Secretary  القانوني وأمين سر مجلس اإلدارة المستشار  

 


