Date: July 05, 2020

، عميلنــا العزيــز

Dear valued Clients,
As per Securities and Commodities Authority (SCA) Decision No. 13
of 2020, companies suspended from trading and companies with
accumulated losses of 50% or more of their capital will be placed on
a Watch List to assess the extent of their compliance with the
listing and disclosure requirements. Trading in “Second Category
Screen” will start from July 5th 2020.

As per SCA regulations, clients are required to sign an
undertaking (link to undertaking/form) before trading in stocks
on “Second Category Screen”. Kindly fill/sign the form and send it
from your registered email ID to your relationship manager or at
cs@shuaasecurities.ae if you intend to trade in stocks on “Second
Category Screen”.
Kindly ensure before investing in the shares trading in “Second
Category Screen” of the market that you are aware of the risks
associated with the shares/company and fully accept the risks. You
must take the following proposed actions before the purchase
process:
•
•
•
•
•

Review the information and data on the company's page on the
market's website
Review the company’s disclosures on the market’s website
Review the company’s financial statements and the company's
auditor’s notes mentioned in his report about the company’s
financial statements
Review the company’s disclosure of the detailed analysis of the
accumulated losses and the company’s recovery plan or its
correction plan
Consult the financial advisor or financial analyst, who is licensed
by The SCA, to obtain the investment recommendation

Link: SCA Decision No. 13 of 2020 concerning listed troubled joint
stock companies
The companies which will be transferred to second category on
July 5, 2020 are as follows

Sr. No Company

 بشأن إجراءات2020 م) لسنة.ر/13( في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم
 سوف يتم إدراج األسهم، التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة
) فأكثر من رأس مالها بقائمة%50( الموقوفة والتي حققت خسائر متراكمة بنسبة
) لتقييم مدى امتثالها لمتطلبات اإلدراج واإلفصاح وإتخاذهاWatch List( المتابعة
اإلجراءات الالزمة لتصويب أوضاعها وفقًأ لما تقرره اللجنة ال ُمشكلة من الهيئة في
 يوليو5 إعتبارا من
"سيتم تداول تلك الشركات في "شاشة الفئة الثانية.هذا الشأن
ً
.2020
)وف ًقا لتعليمات إدارة الهيئة فقد تقرر إلزامية استالم إقرار (مكتوب أو إلكتروني
من قبل المستثمرين األفراد الراغبين في االستثمار في أسهم الشركات المدرجة
.في شاشة الفئة الثانية
وبنا ًءا عليه يرجي تعبئة اإلقرار المشار إليه وإعادة إرساله من خالل البريد
 إذا كنتم ترغبون فيcs@shuaasecurities.ae اإللكتروني المسجل لكم إلي
.تداول الشركات المدرجة على شاشة الفئة الثانية
يرجى التفضل بالعلم أنه في حال رغبتك في االستثمار في أسهم الشركات المساهمة
 فإنك على علم بمدى المخاطر المرتبطة،المدرجة في "شاشة الفئة الثانية" للسوق
باالستثمار في أسهم هذه الشركات وأنك تتقبل تحمل هذه المخاطر وكذا يتوجب
:عليك اتخاذ اإلجراءات التالية المقترحة قبل عملية الشراء
االطالع على المعلومات والبيانات الواردة في صفحة الشركة على الموقع
.اإللكتروني للسوق
.االطالع على إفصاحات الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق
االطالع على القوائم والبيانات المالية للشركة ومالحظات مدقق حسابات
.الشركة المذكورة في تقريره عن القوائم المالية للشركة
االطالع على إفصاح الشركة عن التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة وخطة
.الشركة لمعالجة هذه الخسائر أو خطة تصويب أوضاعها
مراجعة المستشار المالي أو المحلل المالي المرخص من الهيئة للحصول على
التوصيةاالستثمارية
 بشأن إجراءات2020 م) لسنة.ر/13( لإلطالع علي قرار الهيئة رقم
.التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة

علما ً بأن الشركات التي سيتم نقلها إلى شاشة الفئة الثانية بتاريخ
 هي كالتالي2020  يوليو5

Ticker

رمز التداول

1

Invest Bank

INVESTB

INVESTB

2

Amlak Finance

AMLAK

AMLAK

3

Emirates Refreshment

ERC

ERC

4

Unikai Foods

UNIKAI

UNIKAI

5

Marka

MARKA

MARKA

6

DXB Entertainment

DXBE

DXBE

7

Al Khanza Insurance

AKIC

AKIC

8

Gulf General Investments

GGICO

GGICO

9

Drake and Scull

DSI

DSI

10

Al Firdous

ALFIRDOUS

ALFIRDOUS

11

Ithmaar Holding

ITHMR

ITHMR

12

Al Madina for Finance

ALMADINA

ALMADINA

13

International Financial Advisors IFA

IFA

14

AAN Digital Services

AAN

AAN

For further information, kindly contact our customer service representative
at +971 2 494 2777 or email at cs@shuaasecurities.ae

اسم الشركة

بنك االستثمار
أمالك للتمويل
اإلمارات للمرطبات
يونيكاي لألغذية
ماركة
دي إكس بي إنترتينمينتس
الخزنة للتأمين
الخليجية لالستثمارات العامة
دريك أند سكل إنترناشيونال
الفردوس القابضة
اإلثمار القابضة
المدينة للتمويل واالستثمار
االستشارات المالية الدولية
آن ديجيتال سيرفيسيز

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14

+971 2 494 2777 لمزيد من اإلستفسارات يرجي التواصل مع خدمة العمالء علي الرقم
cs@shuaasecurities.ae أو علي البريد اإللكتروني

•
•
•
•
•

