
ID No  رقم الهوية

Investment Account No رقم الحساب االستثماري

Investor’s Name اسم المستثمر

Signature Date التاريخ التوقيع

Please return this letter along with supporting documents and a copy of 
your ID to the nearest SAIB branch or email to: ecare@icap.com.sa

للبنك  فرع  ألقرب  الهوية  صورة  مع  التأهيل  مستندات  به  مرفقا  النموذج  هذا  يسلم 
ecare@icap.com.sa :السعودي لالستثمار او يرسل عن طريق االيميل

قبــل اتخــاذ القــرار باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة )نمــو(  يلــزم العميــل االطــاع 
ــمل   ــي تش ــا، والت ــا وإدراكه ــتثمار وفهمه ــذا االس ــة به ــر المرتبط ــى المخاط عل

دون الحصــر المخاطــر الرئيســية التاليــة:

ــة  ــر المتعلق ــن المخاط ــاح ع ــات اإلفص ــي متطلب ــرًا لتدن ــات: نظ ــر المعلوم ١ .  مخاط
ــي  ــاح المال ــات اإلفص ــث أن متطلب ــو( وحي ــة )نم ــوق الموازی ــي الس ــتثمار ف باالس
لاســتثمار فــي الســوق الموازیــة )نمــو(  هــي أقــل منهــا فــي الســوق الرئیســي 
فإنــك كعمیــل عرضــة لمخاطــر المعلومــات أثنــاء عملیــة اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي 

الســوق الموازیــة )نمــو(

ــعر  ــي الس ــذب ف ــدود تذب ــو( بح ــة )نم ــوق الموازی ــم الس ــذب: يتس ــر التذب ٢ .  مخاط
الیومــي أکبــر ممــا فــي الســوق الرئیســي وهــذا مــا یمکــن أن یزیــد مــن مخاطــر 
ــة  ــوق الموازی ــي الس ــة ف ــرکات المدرج ــهم الش ــعار أس ــداول ألن أس ــوق والت الس
ــوق  ــع الس ــة م ــبیة )بالمقارن ــة النس ــن الناحی ــر م ــف أکث ــن أن تختل ــو(  یمک )نم

ــي(. الرئیس

٣ .  تدنــي متطلبــات الحوکمــة نظــرًا النخفــاض حجــم الشــرکات المدرجــة فــي الســوق 
الموازیــة )نمــو( ، فــإن متطلبــات الحوکمــة المفروضــة علــی تلــك الشــرکات أقــل 
ــن أن  ــا یمک ــذا م ــي، وه ــوق الرئیس ــي الس ــة ف ــرکات المدرج ــبة للش ــا بالنس منه
ــع  ــة م ــبیة )بالمقارن ــة النس ــن الناحی ــهم م ــعر الس ــام لس ــی األداء الع ــر عل یؤث

ــي(. ــوق الرئیس الس

٤ .  مخاطــر الســیولة: نظــرًا لتدنــي حجــم الســوق الموازیــة )نمــو( والقیــود المفروضــة 
علــی نــوع المســتثمرین الذیــن یمکنهــم االســتثمار فــي الســوق الموازیــة )نمــو( 
ــام   ــه ع ــل بوج ــن أق ــترین/ البائعی ــداد المش ــإن أع ــن(، ف ــتثمرین المؤهلی )المس
ــة مــع الســوق الرئیســي(، وأن ســیولة ســعر الســهم أقــل مــن الناحیــة  )بالمقارن
النســبیة )بالمقارنــة مــع الســوق الرئیســي(، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــی األداء العــام 

لهــذا الســوق.

ــي  ــدا ف ــوقا جدی ــاره س ــو(  باعتب ــة )نم ــوق الموازی ــة: إن الس ــر التنظيمي ٥ .  المخاط
طــور التطــور فــي المملکــة مــن شــأنه أن یخضــع لتغییــرات وتعدیــات تنظیمیــة،  

ــر ســلبًا علــی األداء العــام لهــذا الســوق. ممــا قــد يؤث

٦ .  مخاطــر االســتثمار: نظــرًا لقصــر الســجل التشــغیلي وخضــوع الشــرکات المدرجــة 
التــي یتــم تــداول أســهمها فــي الســوق الموازیــة )نمــو(  لمتطلبــات أقــل مــن 
ــمار  ــون االستش ــي(، يك ــوق الرئیس ــع الس ــة م ــغیلي )بالمقارن ــجل التش ــث الس حی

ــات. ــر عرضــة للمخاطــر والتقلب فيهــا أكث

7 .  مخاطــر االكتتــاب العــام: إن عملیــة بنــاء ســجل األوامــر وعملیــة تخصیــص أســهم 
ــاب التــي  ــاء ســجل األوامــر وعملیــة تخصیــص أســهم االکتت االکتتــاب و إجــراءات بن

تطبــق علــی الســوق الرئیســي ال تنطبــق علــی الســوق الموازیــة )نمــو( .

8 .  المخاطــر القانونیــة: نظــرا لتدنــي متطلبــات الدراســة القانونیــة النافیــة للجهالــة 
ــث  ــو( حي ــة )نم ــوق الموازی ــي الس ــب اإلدراج ف ــي تطل ــرکات الت ــل إدراج الش قب
ــن أن  ــا یمک ــذا م ــة. وه ــة للجهال ــة نافی ــة قانونی ــم دراس ــا تقدی ــترط علیه ال یش
یزیــد مــن المخاطــر القانونیــة والتعاقدیــة.  ممــا قــد يؤثــر ســلبًا  علــی أداء وســعر 

ــهم. الس

•     أدرك أن المخاطــر المذکــورة أعــاه ال تمثــل جمیــع المخاطــر المحتملــة فــي الســوق 
الموازیــة )نمــو(  وأقــر بأنــه قــد یکــون هنــاك مخاطــر أخــرى لــم یــرد ذکرهــا أعــاه.

ــة  ــة الفرص ــت إتاح ــه تم ــو( بأن ــة )نم ــوق الموازي ــي الس ــتثمر ف ــي مس ــر بصفت •    أق
لــي باالطــاع علــى  جميــع المســتندات الرئيســية ودراســة وتقييــم جميــع المخاطــر 

وطــرح أيــة أســئلة ذات عاقــة بعمليــة االســتثمار فــي الســوق الموازيــة

•     كمــا اقــر بأننــي علــى علــم بــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة فــي الســوق 
الموازيــة ينطــوي علــي مخاطــر عاليــة وقــد ال يكــون االســتثمار فيــه مائــم ســوى 
ــل أي  ــتثمار، وتحم ــذا االس ــر ه ــا ومخاط ــم مزاي ــى تقيي ــن عل ــتثمرين القادري للمس

خســارة قــد تنجــم عــن مثــل هــذا االســتثمار.

ــى  ــة وعل ــوق الموازي ــة الس ــروط وأنظم ــل بش ــم اكم ــى عل ــي عل ــر بأنن ــا أق •     كم
اطــاع بالمخاطرالمتعلقــة بالســوق الموازيــة وذلــك قبــل قيامــي باالســتثمار فــي 

ــة. ــوق الموازي الس

•     كمــا أقــر بــأن شــركة االســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة )االســتثمار اكبيتال(،غيــر 
مســؤولة عــن أي خســارة قــد أتعــرض لهــا نتيجــة االســتثمار فــي الســوق الموازيــة.

إفصاح عن مخاطر االستثمار في 
السوق الموازية )نمو(

Risk Acknowledgement 
Letter )Nomu(

Before investing in the Parallel Market )Nomu(, the client is required 
to review, read and understand the risks associated with such 
investment:

1. Information Risk: There are reduced financial disclosure 
requirements for the Parallel Market )Nomu(, when compared to the 
main market and from this perspective, as a client you are exposed 
to information risk during investment decision making.

2. Volatility Risk: Parallel Market )Nomu( has larger daily price 
fluctuation limits and this potentially increases market and trading 
risks as prices of companies listed in Nomu can vary more in relative 
terms ,when compared to the main market

3. Lower corporate governance requirements,because of their 
reduced size, companies listed on Nomu have reduced corporate 
governance obligations, which can have an impact on general share 
price performance in relative terms, when compared to the main 
market

4.  Liquidity Risk: Due to the reduced size of  Nomu, and   restrictions 
on the type of investors that can invest in Nomu i.e., Qualified 
Investors,  the pool of buyers/sellers is reduced, when compared 
to main market; and  may general market and  share price liquidity 
adversly 

5.   Regulatory Risk: The Parallel Market )Nomu( as an emerging market 
in KSA is bound to undergo regulatory changes and refinements and 
consequently, thus will affect Nomu market performance adversly.

6. Investing Risk: Given the short operating history and unproven 
business model of  companies listed and trading on the  Parallel 
Market )Nomu(, compared to the main market such ivestment will 
be subject to more risks and  volatility.

7.   IPO Risk: The rules and guidelines of book building and IPO allocation 
process applicable to the main market will not be applicable to the 
Parallel Market )Nomu(

8.  Legal Risk: Due to limited initial legal due diligence, prior to listing, 
applied to companies to be listed on Parallel Market )Nomu( this 
may potentially increase legal and contractual risks which may 
impact share price performance adversely.

•   I/We understand that the above risks are not all the risks of the 
Parallel Market )Nomu(. I/We acknowledge that there may be 
additional risks not specifically mentioned or listed above.

•   I/We, as an investor in the Parallel Market, acknowledge that I/we 
have been given the opportunity to inspect all key documents, 
examine and evaluate all the risks and ask any relevant questions 
relating to my/our participation in the Parallel Market.

•   I/We also acknowledge that investment in the shares offered in the 
Parallel Market involves high risks, and may only suit investors who 
are capable of assessing the benefits and risks of this investment, 
and bear any losses may result thereto.

•    I/We also acknowledge that I/we am/are fully aware of the terms and 
regulations of the Parallel Market and of the risks associated with 
the Parallel Market before getting involved in this investment.

•   I/We  agree that Alistithmar for Financial Securities and Brokerage 
Company )“Alistithmar Capital” or “ICAP”( takes no responsibility 
whatsoever should any losses be incurred as a result of my/our 
participation in this market.


