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 سوق االسهم الخاصة

الوراق المالية للشركات المساهمةالتداول في ا,على منصتنا 

 واالسهم الغير مدرجة في البورصات الرئيسية .  

 عرض موجز اللية العمل باللغة العربية                                   

 

 الخلفية االقتصادية

 بالنسبة للشركات المساهمة:

 

 . الحاجة إلى توسيع نطاق األعمال التجارية في رأس المال العامل في ظل ارتفاع معدالت   1

 االئتمان المصرفي مع وجود صعوبات موضوعية تنشأ في وقت البحث عن رأس المال     

 .االستثماري وجذبه أو ضمان عائد االستثمار من مصادر أخرى     

 أسهم الشركات المساهمة ، والذي يتم تحديد قيمته  .  وجود مورد مالي كبير ، "مجمد" في2

 بواسطة التقييم التراكمي لجميع الموارد المالية للشركة.     

 .  عدم السيولة في األوراق المالية للشركات المساهمة في غياب عروض أسعارها في 3

 .البورصات     

 حالً فعاًًل: SwissDAQيقدم نموذج أعمال 

 

 اعدة إلى الشركات شركة مسجلة ، من الشركات الناشئة الو 60. على منصتنا ، هناك أكثر من 1

 .بتداول أسهم الشركات التالية SwissDAQتقوم  الدولية الكبرى    

 يوفر البيع األولي لجزء من أسهم المؤسسة لمالكي الشركة إمكانية الوصول إلى رأس المال   .2

 العامل المجاني.    

 ، وإذا لزم األمر ،  الثانوي السيولة ألسهم الشركة  SwissDAQيوفر التداول في سوق  . 3

 إعادة الشراء. خيار     

 سيساعدك محامونا ومدققو الحسابات لدينا في إجراء تقييم لألعمال وتنفيذ عرض أسعار    .4

 إضافية. خطةمبدئي لألسهم الحالية أو إعداد       
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  لمساهمي الشركات:
 

 . غياب الفرصة "إللغاء تجميد" اإلمكانيات المالية لألسهم.1

 للمستثمرين الجدد بإدارة الشركات.. إحجام كبار المساهمين عن السماح 2

 . صعوبات قانونية كبيرة في بيع حصتها لغير المساهمين.3

 
 حالً فعاًًل: SwissDAQيقدم نموذج أعمال 

 

، يمكن لكل مساهم في الشركة ملء طلب  SwissDAQبعد تسجيل أسهم الشركة على منصة 

الثانوي. نحن نبلغ بانتظام المستثمرين المحتملين بالعروض  SwissDAQلبيع حصته في سوق 

 الجديدة ونقبل الطلبات المقدمة منهم لشراء أسهم الشركات الموضوعة على موقعنا.

 

 للمستثمرين:

 . عدم انتظام آليات الخروج من المشروعات اًلستثمارية في ظل عدم وجود أسعار أسهم 1 

 الشركات في البورصة.     

 . إحجام الشركات الخاصة عن تقديم بيانات مالية كاملة إلى أطراف ثالثة.2

 . متطلبات التدقيق المختلفة للشركات في الوًليات القضائية المختلفة.3

 

 حالً فعاًًل: SwissDAQال يقدم نموذج أعم
 

لدينا العديد من سنوات الخبرة في العمل مع السلطات الضريبية ودوائر التسجيل في العديد من 

الوًليات القضائية. سيقوم المراجعون لدينا بتجميع تقرير تقييم مشترك للشركة )استنادًا إلى خمس 

من قبل الغالبية العظمى من المستثمرين. السعر المبدئي للسهم يتوافق بدقة  ها طرق( ، معترف ب

 مع تقييم مدقق حسابات الشركة.

 لدينا قاعدة بيانات واسعة ومتنامية باستمرار تتكون من المشاريع اًلستثمارية التي اختبرناها

 

عالمية فقط ، وًل النسخة الكاملة للموقع باللغة اإلنجليزية فقط. اإلصدارات بلغات أخرى إ

تحتوي على معلومات كافية   لفهم جميع جوانب األعمال وًل يمكن استخدامها في حل النزاعات 

 القانونية.

if.ch-arabic@st 

mailto:info@st-if.com
https://st-if.ch/
mailto:arabic@st-if.ch

