
 

 

SCA guidelines to Investors received on 30th June 2020 

(Ref SCA Decision No. 13/Chairman of 2020) 

 عزيزي المستثمر،،،
 

يرجى التفضل بالعلم أنه في حال رغبتك في 

االستثمار في أسهم الشركات المساهمة المدرجة 

شاشة الفئة الثانية" للسوق، أنه يتوجب عليك "في 

اتخاذ اإلجراءات التالية المقترحة قبل عملية 

   الشراء:

االطالع على المعلومات والبيانات الواردة  -1

في صفحة الشركة على الموقع اإللكتروني 

 للسوق.

ع موقالاالطالع على إفصاحات الشركة في  -2

 اإللكتروني للسوق.

لبيانات المالية االطالع على القوائم وا -3

مدقق حسابات الشركة للشركة ومالحظات 

المذكورة في تقريره عن القوائم المالية 

 للشركة. 

االطالع على إفصاح الشركة عن التحليل  -4

التفصيلي للخسائر المتراكمة وخطة 

الشركة لمعالجة هذه الخسائر أو خطة 

 تصويب أوضاعها. 

المالي أو المحلل المالي  المستشارمراجعة  -5

المرخص من الهيئة للحصول على 

      التوصية االستثمارية.

Dear Investor, 

 

Kindly note that if you wish to invest in 

the shares of joint stock companies 

listed in the “Second Category Screen” 

of the market, you must take the 

following proposed actions before the 

purchase process: 

1- Review the information and data 

on the company's page on the 

market's website. 

2- Review the company’s 

disclosures on the market’s 

website. 

3- Review the company’s financial 

statements and the company's 

auditor’s notes mentioned in his 

report about the company’s 

financial statements. 

4- Review the company’s disclosure 

of the detailed analysis of the 

accumulated losses and the 

company’s recovery plan or its 

correction plan. 

5- Consult the financial advisor or 

financial analyst, who is licensed 

by The SCA, to obtain the 

investment recommendation. 
 

 

 



 

 

LIST OF COMPANIES IN THE SECONDARY CATEGORY AS ON 5TH 

JULY 2020 

(Ref SCA Decision No. 13/Chairman of 2020) 

 

 رمز التداول اسم الشركة م

 INVESTB بنك االستثمار 1

 AMLAK أمالك للتمويل 2

 ERC اإلمارات للمرطبات 3

 UNIKAI يونيكاي لألغذية 4

 MARKA ماركة 5

 DXBE دي إكس بي إنترتينمينتس 6

 AKIC الخزنة للتأمين 7

 GGICO الخليجية لالستثمارات العامة 8

 DSI دريك أند سكل إنترناشيونال 9

 ALFIRDOUS الفردوس القابضة 10

 ITHMR اإلثمار القابضة 11

 ALMADINA المدينة للتمويل واالستثمار 12

 IFA االستشارات المالية الدولية 13

 AAN آن ديجيتال سيرفيسيز 14

 

Kindly check the market announcements frequently for any changes to the list 


