Risk Acknowledgement
(Letter )Nomu

إفصاح عن مخاطر االستثمار في
السوق الموازية (نمو)

قبــل اتخــاذ القــرار باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة (نمــو) يلــزم العميــل االطــاع
علــى المخاطــر المرتبطــة بهــذا االســتثمار وفهمهــا وإدراكهــا ،والتــي تشــمل
دون الحصــر المخاطــر الرئيســية التاليــة:
 . ١مخاطــر المعلومــات :نظــراً لتدنــي متطلبــات اإلفصــاح عــن المخاطــر المتعلقــة
باالســتثمار فــي الســوق الموازیــة (نمــو) وحيــث أن متطلبــات اإلفصــاح المالــي
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)
 . ٢مخاطــر التذبــذب :يتســم الســوق الموازیــة (نمــو) بحــدود تذبــذب فــي الســعر
الیومــي أکبــر ممــا فــي الســوق الرئیســي وهــذا مــا یمکــن أن یزیــد مــن مخاطــر
الســوق والتــداول ألن أســعار أســهم الشــرکات المدرجــة فــي الســوق الموازیــة
(نمــو) یمکــن أن تختلــف أکثــر مــن الناحیــة النســبیة (بالمقارنــة مــع الســوق
الرئیســي).
 . ٣تدنــي متطلبــات الحوکمــة نظــراً النخفــاض حجــم الشــرکات المدرجــة فــي الســوق
الموازیــة (نمــو)  ،فــإن متطلبــات الحوکمــة المفروضــة علــی تلــك الشــرکات أقــل
منهــا بالنســبة للشــرکات المدرجــة فــي الســوق الرئیســي ،وهــذا مــا یمکــن أن
یؤثــر علــی األداء العــام لســعر الســهم مــن الناحیــة النســبیة (بالمقارنــة مــع
الســوق الرئیســي).
 . ٤مخاطــر الســیولة :نظــراً لتدنــي حجــم الســوق الموازیــة (نمــو) والقیــود المفروضــة
علــی نــوع المســتثمرین الذیــن یمکنهــم االســتثمار فــي الســوق الموازیــة (نمــو)
(المســتثمرین المؤهلیــن) ،فــإن أعــداد المشــترین /البائعیــن أقــل بوجــه عــام
(بالمقارنــة مــع الســوق الرئیســي) ،وأن ســیولة ســعر الســهم أقــل مــن الناحیــة
النســبیة (بالمقارنــة مــع الســوق الرئیســي) ،ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــی األداء العــام
لهــذا الســوق.
 . ٥المخاطــر التنظيميــة :إن الســوق الموازیــة (نمــو) باعتبــاره ســوقا جدیــدا فــي
طــور التطــور فــي المملکــة مــن شــأنه أن یخضــع لتغییــرات وتعدیــات تنظیمیــة،
ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــی األداء العــام لهــذا الســوق.
 . ٦مخاطــر االســتثمار :نظــراً لقصــر الســجل التشــغیلي وخضــوع الشــرکات المدرجــة
التــي یتــم تــداول أســهمها فــي الســوق الموازیــة (نمــو) لمتطلبــات أقــل مــن
حیــث الســجل التشــغیلي (بالمقارنــة مــع الســوق الرئیســي) ،يكــون االستشــمار
فيهــا أكثــر عرضــة للمخاطــر والتقلبــات.
 . 7مخاطــر االكتتــاب العــام :إن عملیــة بنــاء ســجل األوامــر وعملیــة تخصیــص أســهم
االکتتــاب و إجــراءات بنــاء ســجل األوامــر وعملیــة تخصیــص أســهم االکتتــاب التــي
تطبــق علــی الســوق الرئیســي ال تنطبــق علــی الســوق الموازیــة (نمــو) .
 . 8المخاطــر القانونیــة :نظــرا لتدنــي متطلبــات الدراســة القانونیــة النافیــة للجهالــة
قبــل إدراج الشــرکات التــي تطلــب اإلدراج فــي الســوق الموازیــة (نمــو) حيــث
ال یشــترط علیهــا تقدیــم دراســة قانونیــة نافیــة للجهالــة .وهــذا مــا یمکــن أن
یزیــد مــن المخاطــر القانونیــة والتعاقدیــة .ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــی أداء وســعر
الســهم.
•

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.

• أقــر بصفتــي مســتثمر فــي الســوق الموازيــة (نمــو) بأنــه تمــت إتاحــة الفرصــة
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
للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار ،وتحمــل أي
خســارة قــد تنجــم عــن مثــل هــذا االســتثمار.

•

كمــا أقــر بأننــي علــى علــم اكمــل بشــروط وأنظمــة الســوق الموازيــة وعلــى
اطــاع بالمخاطرالمتعلقــة بالســوق الموازيــة وذلــك قبــل قيامــي باالســتثمار فــي
الســوق الموازيــة.

•

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

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.

ID No

رقم الهوية

Investment Account No

رقم الحساب االستثماري
اسم المستثمر
التوقيع

Investor’s Name
التاريخ

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

Date

Signature

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

