نبذة عن السوق الموازية (نمو)

أطلقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" السوق الموازية (نمو) ضمن خطط
تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة  0202والتي أكدت ضرورة بناء
سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم ،مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات
واإلمكانيات االقتصادية واالستثمارية للشركات في المملكة.
تمثل "نمو" السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات -
ً
ً
بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة -والتي تلعب دورا هاما في دعم االقتصاد
الوطني ودفع عجل ة التنمية لالستفادة من مزايا اإلدراج في السوق المالية
ً
بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية
وأعداد المساهمين ونسب األسهم المطروحة .كما أن تداول األسهم المدرجة في
ً
"نمو" السوق الموازية يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقا لقواعد
التسجيل واإلدراج في السوق الموازية ،أما المستثمرين األفراد (من غير المندرجين
ُ
تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيسمح لهم بحسب قواعد التسجيل واإلدراج
بالتداول في "نمو" السوق الموازية من خالل الصناديق االستثمارية والتي تنتهج
استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر االستثمار المباشر على
المستثمرين األفراد.
يمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات حول "نمو" السوق الموازية من خالل زيارة
صفحة مركز المعلومات في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"
بالضغط هنا.

المواد و التقارير المنشورة هي لغرض المعلومات العامة فقط ،و ال ينبغي اعتبارها توصية لشراء او بيع أي ورقة مالية  ،علما انه قد
تم استخالص هذه المعلومات من مصادر يعتقد انها موثوقة ،و قد بذلت شركة اإلنماء لالستثمار اقصى جهد للتأكد من ان محتوى
المعلومات المذكورة صحيحة و دقيقة  ،ومع ذلك شركة اإلنماء لالستثمار ال تضمن وال تتعهد بان هذه المعلومات كاملة و خالية من
االخطاء .شركة اإلنماء لالستثمار ال تضمن اداء أي استثمار وان عوائد االوراق المالية في حال وجودها من الممكن ان تتذبذب ،و جميع
االستثمارات عرضه لمخاطر الخسارة او احتماليتها و قد يؤدي ذلك الى استقطاع جزء او كامل راس المال المستثمر لدفع تلك العوائد ،و
عليه من الممكن ان تكون المبالغ المستردة من راس المال المستثمر اقل او قد ال يكون هنالك مبالغ مسترده لراس المال المستثمر،
وهنالك اوراق مالية غير قابلة للتحويل الفوري الى سيولة  ،كما ان بعض االوراق المالية تتعامل بالعمالت االجنبية ،و قد ينتج عن
التغيرات في اسعار هذه العمالت تأثيرات ايجابية او سلبيه على قيمة الورقة المالية .ان أي تقييم ألداء استثمار سابق ليس مؤشرا او
ً
ضمانا لألداء المستقبلي ،وال تضمن الشركة بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثال في المستقبل  ،وهذه المنتجات قد ال تكون مناسبه
لجميع المستثمرين ،ولذلك يستحسن طلب مشورة متخصصة من مستشارك المالي والقانوني الخاص بك قبل الشروع باالستثمار في
االوراق المالي ة .شركة اإلنماء لالستثمار تقوم بنشاطات في مجال تمويل الشركات و الوساطة المالية  ،و من الممكن ان تقدم خدمات
استثمارية او ان تكون قد قدمتها مسبقا خالل ال  20شهر الماضية إلحدى الشركات التي تتعامل معها في االوراق المالية ،وقد تكون
ً
ً
الشركة تملك أو يمكن أن تملك مركزا استثماريا ،أو حصة في األوراق المالية الوراد معلومات عنها في هذه المادة كما انه قد تنطبق
بعض الرسوم والضرائب على بعض المنتجات واالوراق المالية .
للحصول على الشروط واألحكام ولالطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة االنماء لإلستثمار يرجى التكرم بزيارة
الموقع اإللكتروني /http://www.alinmainvestment.com:اإلنماء لالستثمار (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بموجب شهادة السجل
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