
إقرار العميل بالمخاطر المرتبطة بالسوق الموازية - نمو )األفراد(
NOMU - PARALLEL MARKET / ACKNOWLEDGEMENT )INDIVIDUAL(

مدير اإلكتتابالمستشار المايل

بأنين أستويف واحداً علی األقل من املعایری التالیة:

وأوراق  )نقد  سعودي  ریال  مالینی  خمسة  عن  تقل  ال  أصويل  صايف  قیمة   �
فقط(. مالیة 

قمت بتنفیذ تعامالت يف أسواق األوراق املالیة ال تقل قیمته اإلجمالیة عن 40   �
ملیون ریال سعودي، بمعدل ال یقل عن عرش صفقات کل ربع سنة علی مدى 

اإلثين عرش شهراً املاضیة.

يف  املايل  القطاع  يف  األقل  علی  سنوات  ثالث  مدة  العمل  يل  سبق  عملت/   �
املالیة. األوراق  يف  باالستثمار  تتعلق  مهنیة  وظیفة 

املالیة معتمدة  حائز علی شهادة مهنیة متخصصة يف مجال أعمال األوراق   �
دولیاً. بها  معرتف  جهة  من 

ــة  حائز علی الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالیة املعتمدة من قبل هيئ  �
ســوق الماليــة.

کذلك أرصح بأنين أدرك تماماً وأفهم املخاطر التالیة اليت تتصل باالستثمار يف   
املوازیة: السوق   - نمو 

السوق . 	  - نمو  يف  باالستثمار  املتعلقة  املخاطر  عن  اإلفصاح  متطلبات  تدين 
املوازیة إن متطلبات اإلفصاح املايل لالستثمار يف نمو - السوق املوازیة هي 
عمیل  بصفيت  فإنين  املنظور،  هذا  ومن  الرئیيس.  تداول  منها يف سوق  أقل 
عرضة ملخاطر املعلومات أثناء عملیة إتخاذ قرار االستثمار يف نمو - السوق 

املوازیة.

زیادة التذبذب: إن نمو - السوق املوازیة یتسم بحدود تذبذب يف السعر الیومي . 	
أکرب مما يف سوق تداول الرئیيس وهذا ما یمکن أن یزید من مخاطر السوق 
والتداول ألن أسعار أسهم الرشکات املدرجة يف نمو - السوق املوازیة یمکن 

أن تختلف أکرث من الناحیة النسبیة )باملقارنة مع سوق تداول الرئیيس(.

	 . - نمو  يف  املدرجة  الرشکات  حجم  النخفاض  نظراً  احلوکمة  متطلبات  تدين 
أقل  الرشکات  تلك  علی  املفروضة  احلوکمة  متطلبات  فإن  املوازیة،  السوق 
منها بالنسبة للرشکات املدرجة يف سوق تداول الرئیيس، وهــذا ما یمکن أن 
یؤثر علی األداء العام لسعر السهم من الناحیة النسبیة )باملقارنة مع سوق 

الرئیيس(. تداول 

بهذا أقر أنا الموقع أدناه:

رقم الهویة:

رقم املحفظة:

رقم اجلوال:

I, the undersigned,

ID Number:

Portfolio Number:

Mobile No.:

hereby certify that at least one of the following criteria applies:

 � My net assets are not less than 5 million Saudi Riyals )Cash 
and Securities only(.

 � I have conducted transactions in security markets of not less 
than 40 million Saudi riyals in total, and not less than ten 
transactions in each quarter during the last twelve months.

 � I work/ have worked for at least three years in the financial 
sector in a professional position which requires knowledge of 
securities investment.

 � I hold a professional certificate that is related to securities 
business and accredited by an internationally recognised 
entity.

 � I hold the General Securities Qualification Certificate which is 
recognised by the Capital Market Authority.

I further declare that I am fully aware and understand the 
following risks that relate to the Nomu - Parallel Market:

1. Reduced disclosure requirements on the Nomu - Parallel 
Market There are reduced financial disclosure requirements 
for the Nomu - Parallel Market )when compared to the main 
Tadawul market( and from this perspective, I, as a Client 
am exposed to information risk during investment decision 
making when investing in the Nomu – Parallel Market.

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

3. Lower corporate governance requirements Because of their 
reduced size, companies listed on the Nomu – Parallel Market 
have reduced corporate governance burdens which can have 
an impact on general share price performance in relative terms 
)when compared to the main Tadawul market(.
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السوق . 4  - نمو  حجم  لتدين  نظراً  نسبیاً  سیولة  أقل  املوازیة  السوق   - نمو 
مع  )باملقارنة  النسبیة  الناحیة  من  أقل  السهم  فإن سیولة سعر  املوازیة، 
سوق تداول الرئیيس(، وبالتايل، فإنين أدرك مدى تأثری السیولة علی األداء 

السوق. لهذا  العام 

حداثة عهد السوق - اللوائح اجلدیدة إن نمو - السوق املوازیة بإعتباره سوقاً . 	
جدیداً يف طور التطور يف اململکة من شأنه أن یخضع لتغیریات وتعدیالت 
تنظیمیة، وبالتايل فإنين أدرك مخاطر التغیری التنظیمي اليت ینطوي علیها 

االستثمار يف هــذا السوق اجلدید.

قرص السجل التشغیيل - نموذج األعمال غری مؤکد إن الرشکات املدرجة اليت . 	
یتم تداول أسهمها يف نمو - السوق املوازیة تخضع ملتطلبات أقل من حیث 
السجل التشغیيل )باملقارنة مع سوق تداول الرئیيس(، وبالتايل، فإنين أدرك 

مخاطر االستثمار يف هــذه الرشکات.

رشوط املستثمر المؤهل تقلل من عدد املستثمرین – تدين السیولة يف نمو . 	
- السوق املوازیة نظراً للقیود املفروضة علی نوع املستثمرین الذین یمکنهم 
االستثمار يف نمو - السوق املوازیة، أي املستثمرین المؤهلــن، فإن أعداد 
- السوق  أن ذلك سیؤثر علی سیولة نمو  أقل وأدرك  البائعنی  املشرتین/ 

املوازیة بوجه عام.

عملیة بناء سجل األوامر وعملیة تخصیص أسهم االکتتاب إن إجراءات بناء . 	
سجل األوامر وعملیة تخصیص أسهم االکتتاب اليت تطبق علی سوق تداول 
الرئیيس ال تنطبق علی نمو - السوق املوازیة، وبالتايل فإنين أدرك وأقر بما 

یمثله ذلك من املخاطر بالنسبة إلجراءات االستثمار يف االکتتاب العام.

الرشکات . 	 إدراج  قبل  للجهالة  النافیة  القانونیة  الدراسة  متطلبات  تدين 
اليت تطلب اإلدراج يف نمو - السوق املوازیة، ال یشرتط علیها تقدیم نفــس 
مســتوى دراسة قانونیة نافیة للجهالة اليت تقدم يف ســوق تداول الرئييس. 
وهــذا ما یمکن أن یزید من املخاطر القانونیة والتعاقدیة. وأنا أدرك ما قد 

یکون من تأثری لهــذه املخاطر علی أداء سعر السهم.

أدرك أن املخاطر املذکورة أعــاه ال تمثل جمیع املخاطر املحتملة يف نمو - السوق 
املوازیة وأقر بأنه قد یکون هنــاك مخاطر أخرى لم یرد ذكرهــا أعــاه.

4. Relatively illiquid market Due to the reduced size of the 
Nomu – Parallel Market, share price liquidity is reduced in 
relative terms )when compared to the main Tadawul market(; 
consequently I understand the impact of illiquidity on general 
market performance.

5. New market – new regulations The Nomu – Parallel 
Market as a new and developing market in Saudi Arabia is 
bound to undergo regulatory changes and refinements and 
consequently, I understand regulatory change risk involved in 
investing in the new Nomu - Parallel Market.

6. Short operating history - unproven business model Companies 
listed and trading on the Nomu - Parallel Market have 
a relatively shorter trading history requirement )when 
compared to the main Tadawul market( and consequently I 
understand the risks of investing in such companies.

7. Restriction to Qualified investors reduced investor pool - 
reduced liquidity in the Nomu - Parallel Market Because of 
the restrictions on the type of investors that can invest in the 
Nomu - Parallel Market i.e., Qualified Investors - the pool of 
buyers/sellers is reduced and I understand that this will affect 
general market liquidity in the Nomu – Parallel Market.

8. Book building process and IPO Allocation Process The 
standard and established book building and IPO allocation 
process applicable to the main Tadawul market will not be 
applicable to the Nomu – Parallel Market; consequently I 
understand and acknowledge the risk this presents for the 
IPO investment processes.

9. Reduced Initial Legal Due diligence Prior to listing, companies 
applying for the Nomu – Parallel Market listing are not 
required to have the same level of Legal due diligence as the 
main Tadawul market. This may potentially increase legal and 
contractual risks and I understand the impact these risks may 
have on share price performance.

I understand that the above risks are not all the risks of the 
Nomu - Parallel Market. I acknowledge that there may be 
additional risks not specifically mentioned or listed above.

:Client Signatureتوقیع العمیل:

Dateالتاريخ

Once completed and signed, please send a copy of 
the form and all supporting documents to: hasoobIPO@nefaie.com

بعد اإنتهاء من تعبئة النموذج والتوقیع، یرجی ارسال نسخة 

من الـنـمـوذج والـمـستـنـدات الـمـرفـقـة إىل:
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