
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



كة مجموعة تداول السعودية القابضة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

ة  القوائم المالية الأولية الموحدة المخت
م ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في    ن ی ت ی والتسعة أشھر المنتھ لفترتي الثلاثة أشھر  

صفحة 

١لمراجع الحسابات المستقل تقرير الفحص  

ة  ٢قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المخت

ة  ٣قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموحدة المخت

ة  ٤قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة المخت

ة قائمة التدفقات   ٥النقدية الأولية الموحدة المخت

ة  ٣٢  -   ٦إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت













٦كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

عام . ١

شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة  ")  الشركة ) ("سابقاً "  شركة السوق المالیة السعودیة("شركة مجموعة تداول السعودیة القابضة  
تم تأسیس الشركة بموجب المرسوم  ).  م٢٠٠٧دیسمبر  ١٢الموافق  (ھـ  ١٢/١٤٢٨/ ٢بتاریخ    ١٠١٠٢٤١٧٣٣السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  

  ١١الموافق ( ھـ ١٢/١٤٢٨/ ١ق بتاریخ /٣٢٠وقرار وزارة التجارة رقم ) م٢٠٠٧مارس  ٢٠الموافق ( ھـ ٠١/٠٣/١٤٢٨بتاریخ  ١٥/قم مالملكي ر
).  م٢٠٠٧دیسمبر 

إلى شركة قابضة باسم شركة  ) تداول(م عن إعادة ھیكلتھا التي نتج عنھا تحویل شركة السوق المالیة السعودیة  ٢٠٢١یونیو    ١أعلنت الشركة في  
، وشركة مركز مقاصة  )تداول(مجموعة تداول السعودیة القابضة، وھي شركة أم ألربع شركات تابعة مملوكة بالكامل؛ شركة تداول السعودیة  

تم تقدیم المزید من التفاصیل حول  ).  وامض (، وشركة تداول للحلول المتقدمة  )إیداع(كز إیداع األوراق المالیة  ، وشركة مر)مقاصة( األوراق المالیة  
الشركة، والتي اشتملت على إدراج وتداول ونشر معلومات    أنشطة   تحویل   م٢٠٢١یونیو    ١تم اعتبارًا من  .  ١٬١ھذه الشركات التابعة في إیضاح  

. شركة تداول السعودیةاألوراق المالیة، إلى 

رات  كانت الشركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربیة السعودیة ("الحكومة") باعتبارھا الطرف المسیطر النھائي من خالل صندوق االستثما 
ح  فیما یتعلق بالطر.  م، استكملت الشركة طرحھا العام األولي وأدرجت أسھمھا العادیة في السوق المالیة السعودیة٢٠٢١دیسمبر    ٨وفي  العامة.  

وعلیھ، یمتلك صندوق  .  ملیون سھم عادي  ٣٦٪ من حصتھا التي تمثل  ٣٠العام األولي، باعت الحكومة من خالل صندوق االستثمارات العامة  
حالیاً   المال)  ٪٧٠:  م٢٠٢١دیسمبر   ٣١(٪  ٧٠االستثمارات العامة  رأس  في    . من  بھ  م٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠كما  الُمصرح  الشركة  مال  رأس  ، بلغ 

  ٣١ملیون سھم (  ١٢٠ملیون لایر سعودي)، مقسم الى    ١٬٢٠٠:  م٢٠٢١دیسمبر    ٣١ملیون لایر سعودي (   ١٬٢٠٠والُمصدر والمدفوع بالكامل  
لایر سعودي لكل سھم.  ١٠ملیون سھم) بقیمة   ١٢٠: م٢٠٢١دیسمبر 

"). المجموعة " یشار إلیھا مجتمعة بـ(الشركات التابعة لھا تتكون ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من القوائم المالیة للشركة و

التي   تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة، بعد أن أصبحت شركة قابضة، في إدارة ودعم الشركات التابعة لھا أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى
وامتالك العقارات والممتلكات األخرى المرتبطة بأعمالھا، ومنح القروض    تمتلك فیھا أسھماً، واستثمار أموالھا في األسھم واألوراق المالیة األخرى،

. والضمانات والتمویل للشركات التابعة لھا، وامتالك وتأجیر حقوق الملكیة الصناعیة للشركات التابعة لھا أو الشركات األخرى

في توفیر، خدمة اإلدراج، وتھیئة وإدارة آلیات  ) ١-١في إیضاح  ةالمبین(تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة من خالل الشركات التابعة المخصصة  
المتعلقة    تداول األوراق المالیة، وتوفیر خدمات إیداع األوراق المالیة وتسجیل ملكیتھا، وتصفیة عملیات تداول األوراق المالیة، ونشر المعلومات

.  المالیة وبما یحقق أھدافھا الواردة فیھ   بھا، ومزاولة أي نشاط آخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق

: ن المسجل للشركة ھو كما یلي ا وإن العن

العلیا  - طریق الملك فھد  ٦٨٩٧
١٥: وحدة رقم
٣٣٨٨-١٢٢١١الریاض 

المملكة العربیة السعودیة 



٧كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع ( عام  . ١

تفاصیل الشركات التابعة للشركة . ١٫١

كة   اسم ال
التابعة 

بلد التأسيس  
والوضع  
النظامي 

تاريخ السجل  
نشاط الأعمال التجاري 

ة والفعلية  رأس المال  الملكية، المبا
  -المدفوع  

ريال سعودي  م ٢٠٢١  ديسمبر م ٢٠٢٢  سبتمبر 

شركة مركز  
إیداع األوراق  

" إیداع" المالیة 

المملكة العربیة  
السعودیة، شركة  
مساھمة سعودیة  

مقفلة 

ھـ  ١٤٣٧/ ٢٧/١١
  ٣٠الموافق (

) م ٢٠١٦أغسطس 

إیداع وتسجیل األوراق  
٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٪ ١٠٠٪ ١٠٠المالیة 

شركة مركز  
مقاصة األوراق  

المالیة  
") مقاصة(" 

المملكة العربیة  
السعودیة، شركة  
مساھمة سعودیة  

مقفلة 

ھـ  ١٤٣٩/ ٠٢/٠٦
فبرایر   ١٨الموافق (

) م ٢٠١٨

خدمات المقاصة  
٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٪ ١٠٠٪ ١٠٠لألوراق المالیة

شركة تداول  
للحلول المتقدمة  

" وامض" 

المملكة العربیة  
السعودیة، شركة  
مساھمة سعودیة  

مقفلة 

ھـ  ١٤٤٢/ ١١/٠٢
سبتمبر   ٢٨الموافق (

) م ٢٠٢٠

حلول التقنیة المالیة،  
الحلول المبتكرة  

ألسواق رأس المال  
حملة األسھم ل

٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٪ ١٠٠٪ ١٠٠

شركة تداول  
” تداول “السعودیة  

المملكة العربیة  
السعودیة، شركة  
مساھمة سعودیة  

مقفلة 

ھـ  ١٤٤٢/ ١٧/٠٨
مارس   ٣١الموافق (

) م ٢٠٢١

إدراج وتداول األوراق  
المالیة، نشر معلومات  

السوق 
٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٪ ١٠٠٪ ١٠٠

 



٨كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

أسس الإعداد . ٢

ت االلتزام نابیا. ١٫٢
"  التقریر المالي األولي"   ٣٤م وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في  

والمحاسبین، وتماشیاً مع أحكام نظام  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمراجعین  
األساسي الشركة  السعودیة ونظام  العربیة  المملكة  في  بھ  المعمول  الموحدة  .  الشركات  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  في  المحاسبیة  السیاسات  تتماشى 

.  م ٢٠٢١ر دیسمب  ٣١المختصرة مع تلك السیاسات في القوائم المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالیة ویجب أن تتم قراءتھا    ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات
باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج فترتي الثالثة أشھر    .م٢٠٢١دیسمبر    ٣١للسنة المنتھیة في    للمجموعةجنبًا إلى جنب مع آخر قوائم مالیة سنویة  

. م ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ًا على النتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في لیست بالضرورة مؤشر  م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠والتسعة أشھر المنتھیة في 

أسس القیاس  . ٢٫٢
ا بالقیمة العادلة من خالل  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة التي یتم قیاسھ 

نھایة الخدمة للموظفین والتي یتم قیاسھا باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة ویتم خصمھا إلى قیمتھا الحالیة.  آتومكافالربح أو الخسارة، 

عملة العرض والنشاط  . ٣٫٢
یب كافة المبالغ  عتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة. تم تقرت   والتي  ة السعودی  تیتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة بالریاال

ألقرب لایر سعودي. 

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة . ٤٫٢
لمحاسبیة وعلى  عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات ا

ت والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادا

المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مماث السیاسات  لة لتلك  إن األحكام الھامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبیق 
كانت ھناك إضافة في    ، م٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتھیة في    .م ٢٠٢١دیسمبر    ٣١للسنة المنتھیة في    المبینة في آخر قوائم مالیة سنویة 

سنوات.  ١٠إلى   ٦األصول غیر الملموسة حیث یتراوح العمر اإلنتاجي المقدر لألصول غیر الملموسة من 

أسس توحيد القوائم المالية . ٣

وعة"). وتتحقق  تتكون ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من القوائم المالیة لتداول والشركات التابعة لھا (یشار إلیھا مجتمعة بـ"المجم
ویكون لدیھا  السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لھا الحق في الحصول على عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا  

القدرة على التأثیر في ھذه العائدات من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. 

تم إدراج  وعند تقییم السیطرة، تأخذ المجموعة باالعتبار كًال من الحقوق الجوھریة التي تحتفظ بھا والحقوق الجوھریة التي یحتفظ بھا اآلخرون. ی
ي القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ توقفھا. وتتوقف المجموعة عن إثبات  القوائم المالیة للشركات التابعة ف 

موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة غیر مسیطرة ذات عالقة ومكونات حقوق الملكیة األخرى. یتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في  
یاس أي حصة محتفظ بھا لدى الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة. الربح أو الخسارة. ویتم ق

 
یتم استبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة باإلضافة إلى أیة أرباح ومصروفات غیر محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة. 

لشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة مقابل االستثمار بقدر حصة المجموعة في الشركة  یتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعامالت مع ا
ل على انخفاض  المستثمر فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھا استبعاد األرباح غیر المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دلی

القیمة. 



٩كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

يلات الصادرة  المعايير الجديدة والتعد . ٤

م والمتطلبات المرتقبة٢٠٢٢المعاییر الجدیدة أو التعدیالت لسنة  
،  م٢٠٢٢مارس   ٢٠تم إصدار عدد من المعاییر والتعدیالت والتفسیرات. إن المتطلبات الجدیدة صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتاریخ 

وتحتوي على جدولین، على النحو التالي: 

المتطلبات الجدیدة الساریة حالیًا: یتضمن ھذا الجدول آخر تغییرات التي طرأت على المعاییر والتي یجب تطبیقھا من قبل المنشأة بفترة  -
. م٢٠٢٢ینایر   ١التقریر السنویة التي تبدأ في 

ینایر   ١لى الفترة السنویة التي تبدأ في المتطلبات المرتقبة: یتضمن ھذا الجدول آخر تغییرات طرأت على المعاییر والتي یجب تطبیقھا ع-
. ال ُتدرج ھذه المتطلبات في ھذا الدلیل. م ٢٠٢٢ینایر  ١والمتاحة للتطبیق المبكر للفترات السنویة التي تبدأ في  م٢٠٢٣

: المتطلبات الجدیدة الساریة حالیاً 

المعاییر الجدیدة أو التعدیالت تاریخ السریان 

م ٢٠٢٢ینایر  ١

) ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (تكلفة إتمام العقد  -العقود المتوقع خسارتھا 

م٢٠٢٠-م٢٠١٨ للسنوات من التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

)  ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (المتحصالت قبل االستخدام المقصود : الممتلكات واآلالت والمعدات 

) ٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (الَمراجع حول إطار المفاھیم 
،  ١٩-تمدید امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید  -) "عقود اإلیجار"  ١٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

أو بعده)  م٢٠٢١أبریل   ١الفترات السنویة التي تبدأ بتاریخ لألسلوب العملي (تسري على  

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد
مع السماح بالتطبیق    م ٢٠٢٣ینایر    ١ھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر التي یسري مفعولھا للفترات السنویة التي تبدأ بعد  

لیة الموحدة الموجزة. المبكر لھا. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي من المعاییر الجدیدة أو المعدلة سالفة الذكر عند إعداد ھذه القوائم المالیة األو

المعاییر أو التعدیالت الجدیدة تاریخ السریان 

م ٢٠٢٣ینایر  ١

) ١التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ( –كمتداولة وغیر متداولة تصنیف المطلوبات  

م ٢٠٢٠) "عقود التامین" المعدل في یونیو ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (
) وبیان ممارسات المعیار الدولي  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ( – اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 

) ٢للتقریر المالي (
) ٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ( –تعریف التقدیرات المحاسبیة 

التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   - الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 
)١٢(

) التزام عقود اإلیجار في البیع واعادة االستئجار ١٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (م ٢٠٢٤ینایر  ١

متاح للتطبیق 
االختیاري/تاریخ  

السریان مؤجل إلى  
أجل غیر مسمى 

  البیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي
) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١٠للتقریر المالي (



١٠كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

كة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية . ٥ ال

زمیلة")، وھي شركة تم تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة  ال شركة الیتمثل ذلك في حصة المجموعة من االستثمار في شركة تداول العقاریة (" 
٪ من رأس مال  ٣٣٫١٢، تمتلك المجموعة نسبة  م٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠خالل حقوق التصویت. كما في    علیھا منھاما حیث تمارس الشركة تأثیرًا  

في تطویر برج مكاتب تجاریة في مركز الملك عبد هللا   ٪). تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة الزمیلة٣٣٫١٢: م٢٠٢١دیسمبر  ٣١الشركة الزمیلة (
  .المالي بالریاض حیث تتوقع المجموعة أن یكون مقرھا الرئیسي 

للشركة    استنادًا إلى  م٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في    التسعةقامت المجموعة بإثبات حصتھا في الخسارة لفترة   نتائج اإلدارة ربع السنویة 
.  الزمیلة

: فیما یلي الحركة في رصید االستثمار بالشركة الزمیلة

للفترة المنتهية  
    سبتمبر   ٣٠في 

م ٢٠٢٢
(غير مراجعة) 

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر   ٣١

م٢٠٢١
(مراجعة) 

٣٧٥٬٦١٦٬٠٨٥٣٧٨٬٨٩٥٬٢٩٣السنة /الرصید في بدایة الفترة 
)٣٬٢٧٩٬٢٠٨() ١٬٦٩٢٬٩٤٤(السنة   /الحصة في خسارة الفترة  
٣٧٣٬٩٢٣٬١٤١٣٧٥٬٦١٦٬٠٨٥السنة / الرصید في نھایة الفترة 

م والقوائم المالیة المراجعة  ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠ُیلخص الجدول التالي المعلومات المالیة للشركة الزمیلة كما ھي مدرجة في حسابات اإلدارة كما في  
: م٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
قائمة المركز المالي الملخصة 

٩١٬٣٦٧٬٧٣٠٨٦٬١٠٣٬٢٩٧إجمالي الموجودات المتداولة 
٢٬٢٧٩٬٧٦٩٬٦٢١٢٬٢٣٣٬٧٥١٬٠٩٤إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

٦٣٬٩٠٨٬٣٩١١٬٠٧٣٬٠٤٥٬١٦٠إجمالي المطلوبات المتداولة 
١٬١١٥٬١٢٧٬١٧٧٤٩٬٥٩٥٬٨٩٨إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 

١٬١٩٢٬١٠١٬٧٨٣١٬١٩٧٬٢١٣٬٣٣٣) ٪١٠٠(صافي الموجودات 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

) مراجعة(
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الملخصة 

-- إجمالي اإلیرادات   
)٩٬٩٠٠٬٩٤٨() ٥٬١١١٬٥٥٠( صافي الخسارة   

)٩٬٩٠٠٬٩٤٨() ٥٬١١١٬٥٥٠( للسنة  /إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 



١١كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

الاستثمارات . ٦

: فیما یلي ملخًصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالیة

إیضاحات

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
غير متداولة 

١٬٦٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤٥٥٬٢٧٢٬٣٧٧استثمارات بالتكلفة المطفأة  
٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤٥٥٬٢٧٢٬٣٧٧

متداولة 
١٠١٬٢٩٢٬٦٩٩- استثمارات بالتكلفة المطفأة 

٢٬٦٦١٥٬١٩٣٬٦٤٨٢٬٥٣٠٬٤٤٠٬١٠٩استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٦١٥٬١٩٣٬٦٤٨٢٬٦٣١٬٧٣٢٬٨٠٨ االجمالي

االستثمارات بالتكلفة المطفأة . ١٫٦
قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربیة السعودیة ذات تصنیف ائتماني جید. وتحمل الصكوك متوسط  تتمثل في استثمار في صكوك مصدرة من  

تستند العمولة على  ٪).  ٢٫٥  -٪  ٢٫٤:  م ٢٠٢١دیسمبر    ٣١(  م٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعة٪ سنویًا خالل فترة ال٣٫٤معدل  عمولة ب
. (سایبور) باإلضافة إلى الھامش سعر الفائدة بین البنوك السعودیة 

: وفیما یلي تفاصیل ھذه االستثمارات
سبتمبر   ٣٠

م ٢٠٢٢
(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٥٥٬٥٧٢٬١١٦٥٥٬٢٨٦٬٢٩٨البالد بنك – استثمار في صكوك 
  ١٠١٬٣٢٥٬٦٤٠- الھیئة العامة للطیران المدني  – استثمار في صكوك 

)٤٦٬٨٦٢() ١٤٬٨٦٢( ) ١-١-٦(خسارة انخفاض في قیمة االستثمارات بالتكلفة المطفأة 
٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤١٥٦٬٥٦٥٬٠٧٦

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤٥٥٬٢٧٢٬٣٧٧غیر متداولة    –استثمارات بالتكلفة المطفأة 
١٠١٬٢٩٢٬٦٩٩- متداولة  –استثمار بالتكلفة المطفأة 

٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤١٥٦٬٥٦٥٬٠٧٦اإلجمالي

: فیما یلي ملخصاً بالحركة في الخسائر االئتمانیة المتوقعة لالستثمارات بالتكلفة المطفأة ١٫١٫٦
سبتمبر   ٣٠

م ٢٠٢٢
(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٤٦٬٨٦٢٤٣٬٨٦٥السنة   /  الفترة الرصيد في بداية  
٢٬٩٩٧) ٣٢٬٠٠٠( للسنة  /  للفترة محمل)/ عكس (

١٤٬٨٦٢٤٦٬٨٦٢السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

:  فیما یلي تفاصیل االستثمارات بالتكلفة المطفأة

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠
التصنيف القيمة الأسمية تاريخ الاستحقاق بيان ال 

الموجودات غیر المتداولة ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠م ٢٠٣١إبریل  ٢١٥باللایر السعودي من الفئة بنك البالد 

م ١٢٠٢ دیسمبر  ١٣

التصنيف القيمة الاسمية تاريخ الاستحقاق البيان 
موجودات متداولة ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠م ٢٠٢٢ینایر  ١٨الھیئة العامة للطیران المدني 

موجودات غیر متداولة ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠م ٢٠٣١أبریل  ٢١٥بنك البالد باللایر السعودي من الفئة 



١٢كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع ( لاستثمارات  ا . ٦

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      ٢٫٦
إن التكلفة والقیمة العادلة لالستثمارات  . السوق المالیةیمثل ھذا البند استثمارات في وحدات صنادیق استثمار، التي تخضع لالئحة الصادرة عن ھیئة 

: بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي كما یلي

(مراجعة)   م ٢٠٢١  ديسمبر   ٣١(غير مراجعة)   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠

القیمة العادلة التكلفة القیمة العادلة التكلفة 
٥٩٤٬٢٤٥٬٩٤٢٦٠٥٬٢٩٢٬٨٩٨٢٬٤٦٤٬٦٠٦٬٧٨٦٢٬٤٩٩٬٧٢٤٬٦٦٧صنادیق أسواق النقد 

٢٠٬٢٥٠٬٠٠٠٩٬٩٠٠٬٧٥٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٧١٥٬٤٤٢صنادیق عقاریة 
٦١٤٬٤٩٥٬٩٤٢٦١٥٬١٩٣٬٦٤٨٢٬٥٠٤٬٦٠٦٬٧٨٦٢٬٥٣٠٬٤٤٠٬١٠٩الإجمالي 

الذمم المدينة . ٧

إیضاحات

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

) مراجعة(
:  ذمم مدینة 

١٬٢٦١٦٬٧٤١٬٧٠١١١٬٦٥٢٬١٦٨أطراف ذات عالقة  -
٨٨٬٤٢١٬٣٥٩٧٤٬٦٩١٬١٦٢أخرى  -
)٢٥٬٧٩٥٬٧١٩() ٢٩٬١٣٢٬٧٨٥( ١٬٧مخصص الخسائر االئتمانیة :  یخصم

٧٦٬٠٣٠٬٢٧٥٦٠٬٥٤٧٬٦١١الإجمالي 

: االئتمانیة فیما یلي ملخصاً بالحركة في مخصص الخسائر ١٫٧

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٢٥٬٧٩٥٬٧١٩٢٦٬٦١٣٬٥٩٤السنة /الرصید في بدایة الفترة 
) ٨١٧٬٨٧٥(٣٬٣٣٧٬٠٦٦للسنة /للفترة) رد مخصص (  / محمل

٢٩٬١٣٢٬٧٨٥٢٥٬٧٩٥٬٧١٩السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

وفات  . ٨ المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة الأخرى الم

إیضاح

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

) مراجعة(

١٬٨٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠دفعة  مقدمة مقابل شراء ممتلكات 
٨٬٤٥٤٬٧٩٦٧٬٩٢٠٬٠٣٨مصروفات تأمین مدفوع مقدمًا  

٦٬٦٥٦٬٧٠٠٩٬٠٦٤٬٧٥٥إیرادات تشغیلیة مستحقة 
٦٬١٢٢٬٧٤٦٥٬٤٠٤٬٦٤١سلف لموظفین 

١٢٬٨٩٢٬٧٤٠٢٬٧٤٤٬٥٩٣مصروفات صیانة مدفوعة مقدماً 
٥٬٥٦١٬٥٠٥٥٬٤٢٥٬٥٩٢ذمم مدینة أخرى 

١١٧٬١٨٨٬٤٨٧١٠٨٬٠٥٩٬٦١٩اإلجمالي

. مركز بیانات المجموعة   یوجدالسعودي مقابل شراء جزء من عقار في مركز الملك عبد هللا المالي حیث  المركزي  لبنكل  جزئیة  یمثل دفعة مقدمة ١٫٨



١٣كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

للأعضاء مقاصة الأصول المالية  . ٩

اتإیضاحالموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

١٬٩٢٬٤٩٥٬٤٣٥٬١١٧١٨٬٠١٣٬٥٦٧المركزي السعودي ودائع لدى البنك 
-٢٬٩١٬٩٩٨٬٠٣١٬٦١٨البنك المركزي السعودي  أذوناتاستثمار في 

٤٬٤٩٣٬٤٦٦٬٧٣٥١٨٬٠١٣٬٥٦٧

ودائع لدى البنك المركزي السعودي:  ١٬٩

وھامش تغییر وتمویالت التعثر ألسواق األسھم والمشتقات.  یتم  تتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركین في المقاصة في شكل ھامش أولي 
یرجى الرجوع  السعودي في دخل االستثمار (  المركزي  البنكیتم تسجیل جزء من العمولة كإیرادات عمولة من ودائع    . اكتساب عمولة من ھذه الودائع

كتسبة إلى حسابات الضمانات الخاصة بھم. تم تقیید استخدام ھذه  ) من قبل المجموعة وتضاف حصة أعضاء المقاصة من العمولة الم ٢٢إیضاح  الى  
األموال في عملیات المجموعة. 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٣٠٬٠٧١٬٤٧١١٨٬٠١٣٬٥٦٧متعلقة بالمشتقات   -ودائع لدى البنك المركزي السعودي 
-٢٬٤٦٥٬٣٦٣٬٦٤٦متعلقة باألسھم   -المركزي السعودي ودائع لدى البنك 

٢٬٤٩٥٬٤٣٥٬١١٧١٨٬٠١٣٬٥٦٧

البنك المركزي السعودي:  أذوناتاستثمار في  ٢٬٩

إیضاح 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

-١٬٢٬٩١٬٩٩٨٬٠٣١٬٦١٨البنك المركزي السعودي أذونات استثمار في  

) المستلمة من المشاركین في المقاصة على  ١٫٩إیضاح    یرجى الرجوع الى من الودائع (البنك المركزي السعودي  ھذه االستثمارات في أذونات    مثلتت١٬٢٬٩
. یتم تسجیل جزء  األذوناتعمولة على مثل ھذه  الألسواق األسھم والمشتقات. یتم الحصول على    لتعثرا تمویالتر وی وھامش تغی  أوليشكل ھامش  

) من قبل المجموعة وتضاف  ٢٢إیضاح   یرجى الرجوع الىفي دخل االستثمار ( البنك المركزي السعوديمن العمولة كإیرادات عمولة من أذونات  
اعتباًرا من   حصة أعضاء المقاصة من العمولة المكتسبة إلى حسابات الضمانات الخاصة بھم. تم تقیید استخدام ھذه األموال في عملیات المجموعة. 

على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة  ودي أذونات البنك المركزي السعو البنك المركزي السعودي  تاریخ كل تقریر ، یتم تقییم جمیع الودائع لدى  
عن السداد مع أي من ودائع المجموعة  التعثرحیث یتم وضعھا / إصدارھا من قبل المؤسسات المالیة السیادیة الحكومیة ولم یكن ھناك أي تاریخ من 

عن السداد تعتبر ضئیلة. التعثریة وأي خسارة في حالة عن السداد بناًء على العوامل التطلعالتعثر. لذلك ، فإن احتمالیة  ذونات األواستثماراتھا في 

نقد وما في حكمه . ١٠

إیضاح 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٣٧٤٬٠٢١٬٤٣٦٧٦٬١٩٧٬٤٥٨حسابات جاریة  - لدى البنوك  نقد
١٫١٠١٦٬٥٠٠٬٥٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠البنك المركزي السعودي ودائع 

استحقاق أصلیة تساوي أو تقل عن ثالثة أشھر   فترات ودائع ألجل ذات 
-٢٫١٠١٬٧٠٨٬٥٨٥٬٥٨٢االستحواذ من تاریخ  

٢٬٠٩٩٬١٠٧٬٥١٨٨٦٬١٩٧٬٤٥٨

. یقدمھا البنك المركزي السعودي بأسعار السوق السائدة التي  البنك المركزي السعوديلدى  من الودائعیتم كسب العمولة  ١٫١٠

استحقاق تقل عن ثالثة أشھر. كما یتم كسب العمولة على ھذه    مدةالتجاریة في المملكة العربیة السعودیة مع    البنوكتودع ھذه الودائع ألجل لدى  ٢٫١٠
السوق السائدة.   ألسعارالودائع ألجل وفًقا 



١٤كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

الاحتياطي النظامي . ١١

٪ من أرباحھا الصافیة كل  ١٠المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة تجنیب  وفقًا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي في  
التوقف عن تجنیب ھذه النسبة    م ٢٠٢١أغسطس   ١٧سنة لتكوین احتیاطي نظامي.  قرر المساھم في الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في 

٪) من رأس المال المدفوع. وقد وصلت الشركة إلى مستوى االحتیاطي المطلوب. إن االحتیاطي النظامي  ٣٠عندما یبلغ االحتیاطي المذكور (
حالًیا على المساھمین في    في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع

. الشركة 
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين . ١٢

: نھایة الخدمة للموظفین  مكافآت فیما یلي بیانًا بالحركة على  
سبتمبر   ۳۰

م ٢٠٢٢
) غير مراجعة ( 

دیسمبر ٣١
م ٢٠٢١ 

(مراجعة) 

٩٦٬٨٧٦٬١٨٥٩١٬٠٢٤٬٠٤٦السنة /الرصید في بدایة الفترة 
٧٬٦٠٨٬٠٩١٩٬٦٩١٬٧٣٤الخدمة الحالیة تكلفة 

١٬٦٧٦٬١٢٦١٬٧٣٨٬٩٧٢تكلفة الفائدة 
٩٬٢٨٤٬٢١٧١١٬٤٣٠٬٧٠٦ة في الربح أو الخسارة ثبت المبالغ الم 

٩٬٨٨٥٬٠٠٤- ة في الدخل الشامل اآلخر   ثبتخسارة إعادة القیاس الم
)١٥٬٤٦٣٬٥٧١() ٥٬٧٥٣٬٤٩٧( السنة   /منافع مدفوعة خالل الفترة 

١٠٠٬٤٠٦٬٩٠٥٩٦٬٨٧٦٬١٨٥السنة   /الرصيد في نهاية الفترة 

: نھایة الخدمة  آتفیما یلي صافي التزامات مكاف١٫١٢

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

) غير مراجعة ( 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

١٠٠٬٤٠٦٬٩٠٥٩٦٬٨٧٦٬١٨٥القیمة الحالیة اللتزامات المنافع 
-- العادلة لموجودات الخطة القیمة 

١٠٠٬٤٠٦٬٩٠٥٩٦٬٨٧٦٬١٨٥صافي التزامات المنافع المحددة

للأعضاء المطلوبات المالية    مقاصة . ١٣

اتإیضاحالمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة: 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

) غير مراجعة ( 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

١٬١٣٤٬٤٧٦٬٩٨٩٬١٦٣١٤٬٣٨٦٬٧٠٧ضمانات من أعضاء المقاصة 
٢٬١٣٣٬٥٥٣٬٤١٢٣٬٦٢٦٬٦٤٢مساھمة األعضاء في تمویل غرفة المقاصة 

٤٬٤٨٠٬٥٤٢٬٥٧٥١٨٬٠١٣٬٣٤٩

المبالغ المستلمة من المشاركین في المقاصة كضمان بدًال عن الھامش االولي وھامش التغییر    تمثل إیداعات الھامش من المشاركین في المقاصة ١٬١٣
وصنادیق التعثر ألسواق األسھم والمشتقات.  

یة  یمثل ھذا البند ترتیبا للتعثر عن السداد یتألف من موجودات یساھم بھا أعضاء المقاصة ویمكن أن تستخدمھا المجموعة في ظروف معینة لتغط٢٬١٣
عن السداد.   األعضاءالخسائر أو ضغط السیولة الناتج عن تعثر  

الذمم الدائنة . ١٤

إیضاح

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

) غير مراجعة ( 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
: ذمم دائنة تجاریة

١٦٬٩٨٣٬٠٥٦٦٬٧٠١٬٢٤٠أخرى   
٤٬٢٦٩٦٬٩٦٨٨٤٬٤٧٠أطراف ذات عالقة  

١٧٬٠٨٠٬٠٢٤٦٬٧٨٥٬٧١٠الإجمالي 



١٥كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية . ١٥

. تجمع المجموعة ھذا العائد  تداول األسھمعمولة  ) من٪ ٦٤: م٢٠٢١دیسمبر   ٣١(٪ ٦٠لھیئة السوق المالیة الحصول على عائد مالي یساوي یحق 
. انیابة عن ھیئة السوق المالیة ویودع في حساب ھیئة السوق المالیة بناء على تعلیماتھ 

الإيرادات المؤجلة  . ١٦

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢
مراجعة) (غير  

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٣٬٢١٤٬٩٠٢٣٬٢٢٣٬٤٦٤السنة /الرصید في بدایة الفترة 
١٩١٬٣٦٥٬٦٠٩١٦٩٬٣٤٦٬٠٩٧السنة /المفوترة خالل الفترة 

) ١٦٩٬٣٥٤٬٦٥٩() ١٤٣٬٧٨٢٬٧٣٥( السنة    /المثبتة كإیرادات خالل الفترة 
٥٠٬٧٩٧٬٧٧٦٣٬٢١٤٬٩٠٢السنة /الرصید في نھایة الفترة 

وفات المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى . ١٧ الم

إیضاحات

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٩٦٬٤٣٧٬٤٠٦١٠٠٬١٥٤٬٧٢٩مصروفات موظفین مستحقة 
٢٬٠١٤٬٢٩٥١٬٩٧٩٬٠٠١االجتماعیة المؤسسة العامة للتأمینات   -ستحقة متأمینات اجتماعیة 

٦٬٢٤٠٬٨٣٨٦٬٦٣٧٬٥٣٥ضریبة القیمة المضافة، صافي 
٥٬٢٦٦٬٣٤٨٬٣٣٣٨٬٣٧٦٬١٦٧مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 

: مصروفات موردین مستحقة 
٤٬٢٦٨٬٤٩٣٬٥٧١١٠٬٢٩٦٬٧٩٠الطرف ذو العالقة -
١٠١٬٧٦٢٬٧٣٨١٠٨٬٦٤٠٬٨٥٢أخرى -

٢٢١٬٢٩٧٬١٨١٢٣٦٬٠٨٥٬٠٧٤الإجمالي 

  مستحقة الزكاة ال . ١٨

إلى المرسوم الملكي  م٢٠٢١ینایر    ١من   استنادا  والجمارك  والضریبة  ھیئة الزكاة  الصادرة عن  الزكاة  ألنظمة  وفقا  للزكاة  المجموعة  ، تخضع 
ھـ. ٢٩/٦/١٤٤٢ تاریخالصادر ب ٣٥٦٥٧

: المستحقة  بالحركة في الزكاةفیما یلي بیانًا 

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٦٦٬٦٦٣٬٦٩٨٨٣٬٥٦١٬٢٧٤السنة  /  الرصید في بدایة الفترة 
السنة  /  مخصص الزكاة للفترة

٥٢٬٩٢٢٬٣٦٠٦٦٬٦٦٣٬٦٩٨الفترة الحالیة -
) ٤٤٠٬٣٣٨(٤٦٨٬٥٤٤من المخصص السابقة  السنةفي  نقص / زیادة-

٥٣٬٣٩٠٬٩٠٤٦٦٬٢٢٣٬٣٦٠
)٨٣٬١٢٠٬٩٣٦() ٦٧٬١٣٢٬٢٤٢( السنة  /  زكاة مدفوعة خالل الفترة 

٥٢٬٩٢٢٬٣٦٠٦٦٬٦٦٣٬٦٩٨السنة /  الفترة نھایةالرصید في 

فحص   مع ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك، ومع ذلك، فإن  م٢٠٢١دیسمبر   ٣١المجموعة ودفعت عائدات الزكاة الموحدة للسنة المنتھیة في قدمت  .  ١٬١٨
انتظار أن یتم انھاؤھا.   في م٢٠٢٠و م ٢٠٢١لسنة األوعیة الزكویة 



١٦كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

الإيرادات التشغيلية . ١٩
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية 

سبتمبر   ٣٠في  
(غير مراجعة) 

أشهر المنتهية   التسعة لفترة  
سبتمبر   ٣٠في  

مراجعة) (غير  

م ٢٠٢٢٢٠٢١م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

الإيرادات المثبتة على مدى زمني 

٢٢٬٦٣٨٬٠٣٤٢١٬٥٦٧٬٩١٧٦٩٬٢٠٢٬٦٩٣٦٤٬٣٠٦٬٧٠١خدمات ما بعد التداول 
٢٠٬٣٦٤٬٩٢٦١٨٬٢٢٤٬٤٠٦٦٠٬٢٦٧٬٩٢١٥٢٬٣٥٢٬٩٣٣خدمات إدراج  

٦٤٬٣٦٤٬١٩٩  ٢١٬٧٧٦٬٠٤٣٦٩٬٥٠٥٬٧٩٤  ٢٦٬١٦٠٬٣٩٨خدمات التكنولوجیا والبیانات
٨٣٠٬٣٦٤٧٤٢٬٣٠٠٢٬٣٥١٬٠٨٧٢٬٢٢٧٬٠٦٤اشتراكات 

٧٣٬٦٨٧٨١٬٩٤٨٢٢١٬٠٦٢٢٣٤٬٧٩٨مشتقات مالیة
٢٠١٬٥٤٨٬٥٥٧١٨٣٬٤٨٥٬٦٩٥  ٦٢٬٣٩٢٬٦١٤  ٧٠٬٠٦٧٬٤٠٩

خدمات محولة عند نقطة من الزمن 

١١٥٬٠١٩٬٧٦٨١١٤٬٠٧٠٬٧٤٢٣٧٤٬٩٠٠٬٥٥٤٣٨٨٬٦٠٥٬٣٠٤خدمات ما بعد التداول 
٦٦٬١٠٢٬١٣٨٨١٬٣٦٨٬٤٧٦٢٥٤٬٠٦٤٬٣٠٢٣٢٤٬٨٧٣٬٢٢٤خدمات تداول 

٦٬٤٢٥٬٠٧٢  ١٬٤٦٨٬٥١٣٤٬٩٦١٬١٤٧  ١٬٤٤١٬٥٧٣خدمات التكنولوجیا والبیانات 
٣٬٩٢٢٬٥٠٠٣٬٠٩٠٬٨٠٠١٢٬١٣٦٬٦٩٦٤٬٢٨٠٬٨٠٠خدمات إدراج 
٤٩٠٬٣٦٩٢١٨٬٧٠٧٧١٢٬٢١٤٦٤٥٬٠٤٠مشتقات مالیة

١٣٦٬٣٠٠٢٥٬٥٠٠٩١٧٬٨٠٠٢٢٨٬٠٠٠اشتراكات 
٧٢٥٬٠٥٧٬٤٤٠  ٢٠٠٬٢٤٢٬٧٣٨٦٤٧٬٦٩٢٬٧١٣  ١٨٧٬١١٢٬٦٤٨

٢٥٧٬١٨٠٬٠٥٧٢٦٢٬٦٣٥٬٣٥٢٨٤٩٬٢٤١٬٢٧٠٩٠٨٬٥٤٣٬١٣٥الإيرادات من العقود مع العملاء 

لھیئة األسواق  یحق  ،  م٢٠٢٢أبریل    ٣من  اعتبارًا  والذي بموجبھ  )  ١/٤١/٢٠٢٢، اتخذ مجلس ھیئة األسواق المالیة القرار رقم (م٢٠٢٢مارس    ٢٦  في. ١٫١٩
).  ٪٦٤ :م ٢٠٢١سبتمبر ٣٠( األسھم  ٪ من عمولة تداول٦٠المالیة الحصول على 

التكاليف التشغيلية . ٢٠

تكالیف   التشمل  السعودیة. وفیما یلي    مصاریفالعملیات  المالیة  والسوق  الخدمات لعمالئھا  التي تكبدتھا المجموعة لتقدیم  لتكالیف    بیانالمباشرة 
العملیات:   

إیضاح

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية 
سبتمبر   ٣٠في  

(غير مراجعة) 

أشهر المنتهية   التسعة لفترة  
سبتمبر   ٣٠في  

(غير مراجعة) 
م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٣٩٬٢٥٦٬١٦٣٢٩٬٤٩٩٬٩٩٦١١٠٬٦٤٤٬١٧٨٩٢٬٧٢٥٬٠٦٠رواتب وما في حكمھا 
١٬٢٠٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة  

١٨٬٢١٩٬٤٠١٦٬٠١٤٬٤٠١٤١٬٢٤٥٬٥٤٧٣٦٬٦٧٥٬٧٩٩تكنولوجیا وشبكات  
١١٬١١٨٬٧٦٠١٠٬١٤٢٬٢٤١٣٢٬٢١٤٬٨٠٦٣٠٬٨٢٠٬٨٤١وإطفاءاستھالك 

٣٬١٩٦٬٠٨١٧٦٬٤٥٦٧٬٦١٤٬٥٢٨٨٦٣٬١١١استشارات 
١٬٢٠٨٬٠٠٠١٬٢٥٥٬٤٢٦٣٬٨٠١٬٢١٤٣٬٥٩٠٬٣٨٥اإلقامة والخدمات

٥٬٨١٢٬٣٠٠٤٬٦٧١٬١٩٤١١٬٣٤٢٬٧٥١١١٬١٠٢٬٣٤٥أخرى 
١١١٬٣١٠٬٧٠٥٨٤٬١٥٩٬٧١٤٣٠٠٬٣٦٣٬٠٢٤٢٥٨٬٧٧٧٬٥٤١اإلجمالي 

المالییمثل  . ٢٫١٩ ھیئة األسواق  وفًقا لقرار مجلس  للمجموعة  المقدمة  بالخدمات  یتعلق  األسواق المالیة فیما  لھیئة  الدفع  مستحقة  الرسوم  البند  رقم  ھذا  ة 
. م٢٠٢٠ینایر   ٧) بتاریخ ٢٠٢٠-٢-٣وقرار مجلس ھیئة األسواق المالیة رقم ( م٢٠١٧ینایر  ١٨) بتاریخ ٦/ ١٧/٢٦٨(



١٧كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

وفات العمومية والإدارية . ٢١ الم
لفترة الثلاثة أشهر 

سبتمبر   ٣٠المنتهية في  
(غير مراجعة) 

أشهر   التسعة لفترة  
سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 
م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٣٥٬٨٩٨٬٤٣٨٣٣٬٤٤٤٬٣٤٧١٠٩٬٨٤٠٬٤٥٢٩٩٬٧٧٣٬٥٣٨رواتب وما في حكمھا  
٤٬٥٦١٬٨٣٧٢٬٦٦٣٬٨٨٩١١٬٧٢٥٬٧٠٣١١٬٧٧٦٬٦١٣تكنولوجیا وشبكات 
٣٬١٨٧٬٦٢٢٥٬٠٧٧٬١٧٨١٢٬٤١٥٬٣٩٧١٢٬٩٤٩٬٠٧٤استھالك وإطفاء

٤٬١٧٩٬١٦٧٣٬٤٧٥٬٢٠٠٧٬١٢٩٬٢٢٦٧٬١٨٣٬٢١٦استشارات 
١٬٤١٣٬٤٠٩٦٥٠٬٣٠٩٦٬٦٨٢٬٤١٣١٬٩٠٦٬٨٧٣ة وعالقات عامتسویق 

٢٬٣١٤٬٦٤٩٤٢٧٬٦١٤٥٬٧٨٧٬٣١٢٤٬٤١٠٬٠٢٨اإلقامة والخدمات
٢٬٣٦٥٬٠٠٠٢٬٢٥١٬٥٠٠٦٬٥٠٧٬٠٩٣٦٬٢٤٠٬٨٣٣مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

١٬٤٥٧٬٢٩٦١٬٢٦٣٬٩٦٦-٤٢٢٬٣٢٧أخرى 
٥٤٬٣٤٢٬٤٤٩٤٧٬٩٩٠٬٠٣٧١٦١٬٥٤٤٬٨٩٢١٤٥٬٥٠٤٬١٤١اإلجمالي 

الاستثمارات   دخل . ٢٢

إیضاح

لفترة الثلاثة أشهر 
سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 

أشهر   التسعة لفترة  
سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 
م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٦١٥٬٢٩٠٩٨٢٬٣٣٨١٬٤٩٠٬٧٢٣٢٬٥٣٤٬١٠٥من صكوك دخل عمولة 
١٬٣٣٩٬٥٥٢١٬١٣٧٬٣٢٩٤٬٢٢٧٬٨١٥٤٬٧١٤٬٣٥٩توزیعات األرباح  
٤٬٣٨٢٬٦٤٧١٧٬٧٠٧٬١٠٦٨٬٨٠٣٬٧٨٨  ١٬٨٠٤٬٢٢١استثمارات، صافي  بیع  مكسب محقق عن

(خسارة) غیر محققة من   ربح / 
االستثمارات، صافي

٢٬٧٤٨٬٠٧١  
١٬٧٠٥٬٧٠٦٥٬٨٠٥٬٠٣٠٩٬٣١٥٬٧٥٧

عمولة من الودائع لدى البنك المركزي  
٩١٬٥٤٤٬٦٨٣٣٬٥٥٠٢٬٧٨٩٬٩٨٢١٠٬٢٥٤السعودي  

-٥٬٢٩٦٬٧٨٩-٤٬٩٩٤٬٨٣٠البنك المركزي السعودي أذونات لدى عمولة 
-٢٣٧٬٣٥٢-٢٣٧٬٣٥٢فائدة من الودائع ألجل 

١٣٬٢٨٣٬٩٩٩٨٬٢١١٬٥٧٠٣٧٬٥٥٤٬٧٩٧٢٥٬٣٧٨٬٢٦٣اإلجمالي 

تكلفة التمويل . ٢٣
لفترة الثلاثة أشهر 

سبتمبر   ٣٠المنتهية في  
(غير مراجعة) 

أشهر   التسعة لفترة  
سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 
م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٢٦٬٣٨١٥٧٣٬٩٣١١٢١٬٥٥١٧١٧٬٣٦٣التزامات عقود اإلیجار مصروف فائدة على 
تكلفة فائدة التزامات مكافآت نھایة الخدمة  

٥١٨٬٨٦٩٤٣٤٬٧٤٢١٬٦٧٦٬١٢٦١٬٣٠٤٬٢٢٨للموظفین 
٥٤٥٬٢٥٠١٬٠٠٨٬٦٧٣١٬٧٩٧٬٦٧٧٢٬٠٢١٬٥٩١اإلجمالي 

ربحية السهم الأساسية والمخفضة . ٢٤

ألسھم  یتم حساب الربح األساسي والمخفض للسھم من خالل قسمة األرباح المنسوبة إلى المساھمین العادیین في الشركة على المتوسط المرجح لعدد ا
ملیون سھم).  ١٢٠: م ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠ملیون سھم ( ١٢٠، بإجمالي م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠القائم للفترة المنتھیة في 

لفترة الثلاثة أشهر 
سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 

أشهر   التسعة لفترة  
سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 
م ٢٠٢١م٢٠٢٢م ٢٠٢١م٢٠٢٢

٨٩٬١١٨٬٤٤٦١١٥٬١٨٩٬٤٠٩٣٦٧٬٤٢٢٬٧٥٢٤٧٧٬٢٣٣٬٦٢٧صافي ربح الفترة 
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائم 

٠٫٧٤٠٫٩٦٣٫٠٦٣٫٩٨ربح السھم 



١٨كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

الارتباطات والالتزامات المحتملة . ٢٥

والخدمات إلى المجموعة على النحو التالي:  موجودات ال تمثل االلتزامات القیمة التي لم تنفذ بعد من عقود تورید ١٬٢٥

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢  
) غير مراجعة ( 

دیسمبر ٣١
م ٢٠٢١

(غیر مراجعة)

١٠٤٬٠٢٥٬٩٧١٨٧٬١٤٣٬٣٠٠التزامات مصاریف رأسمالیة 
٥٦٬٠٩٩٬٩٢٦٢٦٬٠٢٢٬٣١٥التزامات مصاریف تشغیلیة 

١٬١٤٧٬٩٤٠١٬١٤٧٬٩٤٠خطابات ضمان 
١٦١٬٢٧٣٬٨٣٧١١٤٬٣١٣٬٥٥٥

مع شركة دایركت    في اتفاقیة أولیّة غیر ُملزمة مجموعة (وامض)  لالشركة التابعة لدخلت    ،م٢٠٢٢اغسطس    ١٦ھـ الموافق  ١٤٤٤محرم   ١٨في  ٢٬٢٥
التفاوض  أن یتم  و على النحو الواجب    عملیة ال  تتممن أجل أن    الوطنیة للتقنیة) (مجموعة    غیر المباشر   الرئیسيمساھمھا  فاینانشل نیتورك المحدودة ومع  

من رأس المال المصدر لشركة دایركت فاینانشل نیتورك المحدودة من    ٪٥١ة  االستحواذ المحتمل على نسببات النھائیة فیما یتعلق  یعلى االتفاق
مساھمیھا المالكین ألسھمھا بشكل مباشر أو غیر مباشر. 

أي  تخضع المجموعة، في سیاق عملھا المعتاد، لإلجراءات والدعاوى القضائیة وغیرھا من المطالبات. ومع ذلك، ال یتوقع أن یكون لھذه األمور  ٣٬٢٥
. المختصرةعلى نتائج عملیاتھا على النحو المبین في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة  أثر مادي على المركز المالي للمجموعة أو 

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة . ٢٦

")  المساھم(" تتضمن األطراف ذات العالقة صندوق االستثمارات العامة  .  تتعامل الشركة خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات العالقة 
إدارة المجموعة والمدیرین التنفیذیین")  شركة زمیلة ("وشركة تداول العقاریة   الشركات الشقیقة  .  ومجلس  العالقة من  كما تتضمن األطراف ذات 

: وھي
. مملوكة من قبل المساھمین)  أ
مشتركین لمجلس إدارة الشركة؛ و لدیھا أعضاء مجلس إدارة )  ب
. لدیھا أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس إدارة المساھم)  ج

إن خدمات اإلیرادات التي تقدمھا كل  .  قامت المجموعة باإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل كل شركة من شركات المجموعة١٫٢٦
.  أدناهشركة من شركات المجموعة موضحة 

التي تم تقد  مجموعة تداول السعودیة القابضةتمثل المعامالت مع   من قبل  ی خدمات التداول ورسوم اإلدراج وخدمات التكنولوجیا والمعلومات  مھا 
السعودیة ویتم إدراجھا  م، یتم تقدیم ھذه الخدمات من قبل شركة تداول  ٢٠٢١یونیو    ١ومع ذلك، اعتبارًا من  .  الشركة األم قبل إعادة ھیكلة المجموعة

تمثل المعاملة مع خدمات إیداع األوراق المالیة خدمات ما بعد التداول، وتمثل المعامالت مع خدمات مقاصة األوراق  .  ضمن خدمات تداول السعودیة 
. المالیة خدمات المقاصة للمشتقات

:  الرئیسیة للمجموعة التي یتم مزاولتھا من خالل شركات المجموعةالتي تتعلق باألنشطة وفیما یلي بیان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

: لفترة التسعة أشھر المنتھیة 

كات المجموعة  طبيعة المعاملات من قبل 

طبيعة العلاقة 

مجموعة  خدمات 
تداول السعودیة  

القابضة
خدمات إیداع  
أوراق مالیة

خدمات مقاصة  
أوراق مالیة

خدمات تداول  
السعودیة 

خدمات شركة  
  تداول للحلول
المتقدمة

  التسعةلفترة 
أشھر المنتھیة 

  سبتمبر ٣٠في 
م ٢٠٢٢

:الشركات الشقیقة
مملوكة من قبل   -

٤٧٬٣١٣٬٩٩٦٩٬٧٣٤٬٥٨٦٤١٢٬٨٤٠٬٦١٥٩٣١٬٥٠٠٤٧٠٬٨٢٠٬٦٩٧- المساھم 
ذات أعضاء مجلس   -

إدارة مشتركین لمجلس  
٧٧٬٩٩٦٬٩٥٣- ٧٧٬٩٩٦٬٩٥٣- - - إدارة الشركة  

ذات أعضاء مجلس   -
إدارة مشتركین لمجلس  

٢٢٬٥٥٩٬٩١٥- ٣٬٧٩٥٬٩٠٧١٨٬١٨٤٬٢٨٢٥٧٩٬٧٢٦- إدارة المساھم 
٥١٬١٠٩٬٩٠٣٢٧٬٩١٨٬٨٦٨٤٩١٬٤١٧٬٢٩٤٩٣١٬٥٠٠٥٧١٬٣٧٧٬٥٦٥- اإلجمالي 



١٩كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع ( المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  . ٢٦

:  (یتبع)  التي تتعلق باألنشطة الرئیسیة للمجموعة التي یتم مزاولتھا من خالل شركات المجموعةوفیما یلي بیان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٫٢٦

كات المجموعة  طبيعة المعاملات من قبل 

العلاقة طبيعة  

مجموعة  خدمات 
تداول السعودیة  

القابضة
خدمات إیداع  
أوراق مالیة

خدمات مقاصة  
أوراق مالیة

خدمات تداول  
السعودیة 

خدمات شركة  
  تداول للحلول
المتقدمة

  التسعةلفترة 
أشھر المنتھیة 

  سبتمبر ٣٠في 
م ٢٠٢١

:الشركات الشقیقة
٣٣٠٬٤٧٨٬٩٥٢- ١٢٦٬٦٧٦٬٧٣٩- ١٧٠٬٦٥٢٬٦٠٥٣٣٬١٤٩٬٦٠٨قبل المساھم مملوكة من  -
ذات أعضاء مجلس إدارة   -

مشتركین لمجلس إدارة  
٢٢٥٬٩١٩٬٨٧٨- ٢٩٬٦٦٤٬٦٦٠- ١٩٣٬٧٢٩٬٥٧٢٢٬٥٢٥٬٦٤٦الشركة  

ذات أعضاء مجلس إدارة   -
مشتركین لمجلس إدارة  

١٬١٩٥٬٧٢٥- - ٣٧٬٩٢٧- ١٬١٥٧٬٧٩٨المساھم 
٥٥٧٬٥٩٤٬٥٥٥- ٣٦٥٬٥٣٩٬٩٧٥٣٥٬٦٧٥٬٢٥٤٣٧٬٩٢٧١٥٦٬٣٤١٬٣٩٩اإلجمالي 

: لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

كات المجموعة  طبيعة المعاملات من قبل 

طبيعة العلاقة 

مجموعة  خدمات 
تداول السعودیة  

القابضة 
خدمات إیداع أوراق  

مالیة
خدمات مقاصة  
أوراق مالیة

خدمات تداول  
السعودیة 

خدمات شركة تداول  
المتقدمة  للحلول

أشھر  الثالثةلفترة 
المنتھیة

 سبتمبر ٣٠في 
م ٢٠٢٢

:الشركات الشقیقة
١٣٠٬٢٢٥٬٦٥١- ١١٬٧٩٨٬٠٣٥٣٬٦٢٢٬٤٨٧١١٤٬٨٠٥٬١٢٩- مملوكة من قبل المساھم  -
ذات أعضاء مجلس إدارة  -

١٥٬٣٤٠٬٨١٧- ١٥٬٣٤٠٬٨١٧- - - مشتركین لمجلس إدارة الشركة  
أعضاء مجلس إدارة ذات  -

٩٬٩٦٨٬٠٥٧- ١٬١٨٤٬٥٨٠٨٬٢٠٣٬٧٥١٥٧٩٬٧٢٦- مشتركین لمجلس إدارة المساھم
١٥٥٬٥٣٤٬٥٢٥- ١٢٬٩٨٢٬٦١٥١١٬٨٢٦٬٢٣٨١٣٠٬٧٢٥٬٦٧٢- اإلجمالي

كات المجموعة  طبيعة المعاملات من قبل 

طبيعة العلاقة 

مجموعة  خدمات 
تداول السعودیة  

القابضة
خدمات إیداع  
أوراق مالیة

خدمات مقاصة  
أوراق مالیة

خدمات تداول  
السعودیة 

خدمات شركة  
  تداول للحلول
المتقدمة

  الثالثةلفترة 
أشھر المنتھیة 

  سبتمبر ٣٠في 
م ٢٠٢١

:الشركات الشقیقة
٨٩٬٦٥٣٬٣٥٨- ٨١٬٣٨٨٬٠٠٩- ٥٨٧٬٥٢٤٧٬٦٧٧٬٨٢٥مملوكة من قبل المساھم  -
ذات أعضاء مجلس إدارة   -

مشتركین لمجلس إدارة  
٢٠٬٣٨٦٬٩٩٢- ١٩٬٤٨٢٬٤٤٥- ٩٠٤٬٥٤٧- الشركة  

ذات أعضاء مجلس إدارة   -
مشتركین لمجلس إدارة  

٨٦١- - ٨٦١- - المساھم 
١١٠٬٠٤١٬٢١١- ٥٨٧٬٥٢٤٨٬٥٨٢٬٣٧٢٨٦١١٠٠٬٨٧٠٬٤٥٤اإلجمالي 



٢٠كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع ( المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  . ٢٦

: فیما یلي رصید الذمم المدینة الناتج من المعامالت أعاله  ٢٫٢٦

(غير مراجعة)   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠في    لفترة المنتهية ل 

طبيعة العلاقة 
الرصيد  
تحصيلات المفوتر الافتتاحي 

الرصيد  
الختامي 

مخصص  
الخسارة 

: الشركات الشقیقة 
١٤٬٢١٣٬٧٠٩٤٣٠٬٣٣٨) ٤٦٦٬٩١٩٬١٦٤(١٠٬٣١٢٬١٧٦٤٧٠٬٨٢٠٬٦٩٧مملوكة من قبل المساھم   -
ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس   -

- ١٬٠٠٤٬٤٩٤) ٧٨٬٠٣٨٬٤٩٧(١٬٠٤٦٬٠٣٨٧٧٬٩٩٦٬٩٥٣إدارة الشركة  
ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس   -

- ١٬٥٢٣٬٤٩٨) ٢١٬٣٣٠٬٣٧١(٢٩٣٬٩٥٤٢٢٬٥٥٩٬٩١٥إدارة المساھم 
١٦٬٧٤١٬٧٠١٤٣٠٬٣٣٨) ٥٦٦٬٢٨٨٬٠٣٢(١١٬٦٥٢٬١٦٨٥٧١٬٣٧٧٬٥٦٥اإلجمالي 

(مراجعة)   م ٢٠٢١  ديسمبر   ٣١في    المنتهية  للسنة 

طبيعة العلاقة 
الرصيد  
تحصيلات المفوتر الافتتاحي 

الرصيد  
الختامي 

مخصص  
الخسارة 

: الشركات الشقیقة
١٠٬٣١٢٬١٧٦١٬٤٤٠)٥٩٠٬٧٩٦٬٧١٠(٢٬٨٢٣٬٨٤٩٥٩٨٬٢٨٥٬٠٣٧مملوكة من قبل المساھم -
ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس إدارة   -

١٬٠٤٦٬٠٣٨٤)١٧٥٬٢٩٠٬١٦١(١٧٦٬٣٣٦٬١٩٩-الشركة  
مشتركین لمجلس إدارة  ذات أعضاء مجلس إدارة  -

٢٩٣٬٩٥٤١٥٦٬٢٤٠)٧٦٬٩٠٨٬٧٤٥(٤٬٣٩٣٬٩٧٦٧٢٬٨٠٨٬٧٢٣المساھم
١١٬٦٥٢٬١٦٨١٥٧٬٦٨٤)٨٤٢٬٩٩٥٬٦١٦(٧٬٢١٧٬٨٢٥٨٤٧٬٤٢٩٬٩٥٩اإلجمالي 

فیما یلي بیاناً باألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في االستثمارات "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة":    ٣٫٢٦

(غير مراجعة)   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠للفترة المنتهية في 

طبيعة العلاقة 
الرصيد  
الافتتاحي 

المشتريات/ 
(الاستبعادات)  

الربح غير  
المحقق  

الرصيد  
الختامي 

٤٬٢١٧٬٨٧٤١٣٬٥٦٦٬١٣٠) ٣٣٦٬٠١٨٬٩٦٠(٣٤٥٬٣٦٧٬٢١٦الشركات الشقیقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس إدارة الشركة 

(مراجعة)   م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  

طبيعة العلاقة 
الرصيد  
الافتتاحي 

المشتريات/ 
(الاستبعادات) 

الربح غير  
المحقق 

الرصيد  
الختامي 

٦٬٤٥٦٬٨٨٧٣٤٥٬٣٦٧٬٢١٦)٨٠٣٬٩٢٣٬١١٧(١٬١٤٢٬٨٣٣٬٤٤٦الشركات الشقیقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس إدارة الشركة 



٢١كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع ( المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  . ٢٦

األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة الناتجة عن الخدمات المستلمة والمدرجة في الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة كما یلي:   ٤٫٢٦

(غير مراجعة)   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠للفترة المنتهية في  

طبيعة العلاقة 
الرصيد  
الافتتاحي 

الخدمات  
المدفوعات المستلمة 

الرصيد  
الختامي 

: الشركات الشقیقة 
٨٬٥٩٠٬٥٣٩) ٦٬٨١٥٬٨٢٧(١٠٬٣٨١٬٢٦٠٥٬٠٢٥٬١٠٦) ١٧و  ١٤ ي (إیضاح  مملوكة من قبل المساھم   -
٦٬٣٤٨٬٣٣٣) ١١٬٨٣٥٬٤٠٢(٨٬٣٧٦٬١٦٧٩٬٨٠٧٬٥٦٨ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس إدارة الشركة   -

١٤٬٩٣٨٬٨٧٢) ١٨٬٦٥١٬٢٢٩(١٨٬٧٥٧٬٤٢٧١٤٬٨٣٢٬٦٧٤اإلجمالي 

(مراجعة)   م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  

طبيعة العلاقة 
الرصيد  
الافتتاحي 

الخدمات  
المدفوعات المستلمة 

الرصيد  
الختامي 

: الشركات الشقیقة 
١٠٬٣٨١٬٢٦٠) ٦٬٤٠٢٬٠٦٩(٧٬٧٤٣٬٧٧٢٩٬٠٣٩٬٥٥٧مملوكة من قبل المساھم  -
٨٬٣٧٦٬١٦٧) ٥٬٧١١٬٦٩١(٥٬٩٠٣٬٦٩١٨٬١٨٤٬١٦٧ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركین لمجلس إدارة الشركة   -

١٨٬٧٥٧٬٤٢٧) ١٢٬١١٣٬٧٦٠(١٣٬٦٤٧٬٤٦٣١٧٬٢٢٣٬٧٢٤اإلجمالي 

تتكون اإلدارة العلیا من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. وفیما یلي بیان بمكافآت موظفي اإلدارة العلیا:   ٥٫٢٦

لفترة الثلاثة أشهر 
(غير    سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

مراجعة) 

أشهر   التسعة لفترة  
(غير   سبتمبر   ٣٠المنتهية في 

مراجعة) 
م ٢٠٢١م٢٠٢٢م ٢٠٢١م٢٠٢٢

٥٬٠٥١٬١١٩٦٬٦٠٧٬٣٤٦١٧٬٦٣٩٬٠٢٨١٤٬٨٦٧٬١٩٨رواتب ومنافع أخرى قصیر األجل 
٣٦٢٬٨٩١٣٣١٬٤٤٩١٬٨١٧٬٧٥٥٢٬٧٧٠٬١٨٩منافع ما بعد التوظیف 

٢٬٣٦٥٬٠٠٠٢٬٢٥١٬٥٠٠٦٬٥٠٧٬٠٩٣٦٬٢٤٠٬٨٣٣مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
٧٬٧٧٩٬٠١٠٩٬١٩٠٬٢٩٥٢٥٬٩٦٣٬٨٧٦٢٣٬٨٧٨٬٢٢٠اإلجمالي 



٢٢كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

المعلومات القطاعية .  ٢٧

أعمال على أساس الخدمات المقدمة. وفیما    وحداتفقط في المملكة العربیة السعودیة. وألغراض إداریة، تم تنظیم المجموعة إلى  ة  مجموعالتعمل  
یلي قطاعات التقریر الخاصة بالمجموعة: 

أسواق رأس المال 
اإلدراج األولي وزیادة رأس المال اإلضافیة، والرسوم  تتمثل أنشطة ھذا القطاع في عمولة تداول األوراق المالیة والمشتقات، ورسوم القبول من  

السنویة المحملة على األوراق المالیة المتداولة في أسواق المجموعة، والرسوم من خدمات السوق الثانویة. 

خدمات ما بعد التداول 
لتسویة، وتسجیل ملكیتھا وإیداعھا، ونقل ملكیتھا وتسویتھا  تتمثل أنشطة ھذا القطاع باألعمال المتعلقة بتسجیل المحافظ االستثماریة في نظام اإلیداع وا

، وتسجیل أي قید من قیود الملكیة على األوراق المالیة المودعة، واالرتباط مع أعضاء السوق ووكالء التسویة بنظام اإلیداع  ملكیتھا  وحفظ ومقاصتھا  
ة وتنظیم الجمعیات العامة للمصدرین بما في ذلك خدمة التصویت عن  والتسویة. باإلضافة إلى ذلك، ربط وإدارة سجالت مصدري األوراق المالی 

یرى تقدیمھا وفقاً لنظام السوق   ا بعد لتلك الجمعیات وتقدیم التقاریر واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقدیم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطتھ
عمال ھذه اإلیرادات من خدمات ما بعد التداول.  األالمالیة. تغطي وحدة 

خدمات التكنولوجيا والبيانات  
في الوقت  تتمثل أنشطة ھذا القطاع في تنمیة األعمال المرتبطة بخدمات التكنولوجیا والبیانات التي تتضمن تقدیم معلومات تداول ذات جودة عالیة و

ومعلوما السوق  ومؤشرات  مرجعیة،  وبیانات  الھندسة  الحقیقي،  مجال  في  والتطویر  والبحث  المالیة،  التقنیة  وحلول  المالي،  للمجتمع  مالیة  ت 
. تغطي وحدة أعمال ھذه اإلیرادات من خدمات التكنولوجیا والبیانات. حملة األسھم والتكنولوجیا، والحلول المبتكرة ألسواق رأس المال ل

كات  ال
جمیع األقسام المتعلقة بالخزینة. إن جمیع االستثمارات في الشركات تدخل ضمن  ب  تحكم ویبلیة  یدیر قطاع الشركات تطورات قطاع الشركات المستق

العالقات مع العمالء. إدارة  والموارد البشریة و  تشغیلیة والاألعمال التجاریة والقانونیة والمالیة  طویرتھذه الفئة والتي تتضمن إدارة استراتیجیة 

القطاعات: معلومات حول تقاریر   ١٫٢٧
أشھر المنتھیة في:    التسعةلفترة 

أسواق رأس المال (غیر مراجعة)   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
خدمات التكنولوجیا  

والبیانات 
خدمات ما بعد 
اإلجمالي التداول     

٣٢٨٬٥٧٦٬٠٠٤٧٤٬٤٦٦٬٩٤١٤٤٦٬١٩٨٬٣٢٥٨٤٩٬٢٤١٬٢٧٠إیرادات القطاع  
١٩٠٬١٥٨٬١٨١٣٧٬٨١٥٬٨٩٦١٧٥٬٠٤٢٬٥٥١٤٠٣٬٠١٦٬٦٢٨ربح القطاع قبل الزكاة 

) ٣٩٬٥٣٤٬٧٤٣() ٢٢٬٨٣٤٬١٦٣() ٢٬٣٠٤٬٨٩٨() ١٤٬٣٩٥٬٦٨٢(استھالك وإطفاء  
١٩٠٬١٥٨٬١٨١٣٧٬٨١٥٬٨٩٦١٧٥٬٠٤٢٬٥٥١٤٠٣٬٠١٦٬٦٢٨ربح القطاع بعد الزكاة 

(غیر مراجعة)   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
٣٨٣٬٣٨٤٬٣٩٢٧٠٬٧٨٩٬٢٧١٤٥٤٬٣٦٩٬٤٧٢٩٠٨٬٥٤٣٬١٣٥إیرادات القطاع  

٢٥٨٬٢٨٦٬٩٢٣٤٤٬٩١٧٬١١٥٢١٥٬٠٤٨٬٦٩٧٥١٨٬٢٥٢٬٧٣٥ربح القطاع قبل الزكاة 
) ٤١٬١٨٨٬١٧٨() ٢٠٬٢١٢٬٥٣٠() ٢٬٥١٨٬٩٨٦() ١٨٬٤٥٦٬٦٦٢(استھالك وإطفاء  

٢٥٨٬٢٨٦٬٩٢٣٤٤٬٩١٧٬١١٥٢١٥٬٠٤٨٬٦٩٧٥١٨٬٢٥٢٬٧٣٥ربح القطاع بعد الزكاة 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في:  

أسواق رأس المال (غیر مراجعة)   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
خدمات التكنولوجیا  

والبیانات 
خدمات ما بعد 

اإلجمالي التداول      

٩١٬٤٣٥٬٧٣٨٢٧٬٦٠١٬٩٧١١٣٨٬١٤٢٬٣٤٨٢٥٧٬١٨٠٬٠٥٧إیرادات القطاع  
٤٢٬٧٥٧٬٤١٤١٤٬٢٥٨٬٦٣٨٤١٬٢٦٦٬٩١١٩٨٬٢٨٢٬٩٦٣ربح القطاع قبل الزكاة 

) ١٣٬٠٩٤٬٨٥٦() ٩٬١٩٦٬٦٩٤() ٧٧٣٬٨٠٠() ٣٬١٢٤٬٣٦٢(استھالك وإطفاء  
٤٢٬٧٥٧٬٤١٤١٤٬٢٥٨٬٦٣٨٤١٬٢٦٦٬٩١١٩٨٬٢٨٢٬٩٦٣ربح القطاع بعد الزكاة 

(غیر مراجعة)   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
١٠٣٬٢٦٢٬٠٧٤٢٣٬٢٤٤٬٥٥٦١٣٦٬١٢٨٬٧٢٢٢٦٢٬٦٣٥٬٣٥٢إیرادات القطاع  

٦٢٬٢٠٤٬٣٥٤١٢٬٤٦٧٬٥٧٨٦١٬٢٠٣٬٤٠٧١٣٥٬٨٧٥٬٣٣٩ربح القطاع قبل الزكاة 
) ١٤٬٠٣٩٬٧٢٢() ٦٬٩٥٨٬٥٩٩() ٨٦١٬٧١٥() ٦٬٢١٩٬٤٠٨(استھالك وإطفاء  
٦٢٬٢٠٤٬٣٥٤١٢٬٤٦٧٬٥٧٨٦١٬٢٠٣٬٤٠٧١٣٥٬٨٧٥٬٣٣٩الزكاة ربح القطاع بعد 



٢٣كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع ( المعلومات القطاعية .  ٢٧

معلومات تقاریر القطاعات مع المبالغ الواردة في القوائم المالیة:  ةتسوی ٢٫٢٧

صافي ربح الفترة ) ١

أشھر المنتھیة في:  التسعةلفترة 

غیر مراجعة) (   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠
أسواق رأس  

المال 
خدمات التكنولوجيا  

والبيانات 
خدمات ما بعد  

الإجمالي التداول 

إجمالي الربح قبل الزكاة لتقارير    
١٩٠٬١٥٨٬١٨١٣٧٬٨١٥٬٨٩٦١٧٥٬٠٤٢٬٥٥١٤٠٣٬٠١٦٬٦٢٨القطاعات  

الربح قبل الزكاة للقطاعات الأخرى     
:  المبالغ غير الموزعة   

كات الأخرى    -   ٣٦٬٧٨٥٬٣٦٨- - - دخل ال
كات الأخرى    -   وفات ال ) ١٨٬٩٨٨٬٣٤٠(- - - م

١٩٠٬١٥٨٬١٨١٣٧٬٨١٥٬٨٩٦١٧٥٬٠٤٢٬٥٥١٤٢٠٬٨١٣٬٦٥٦الربح الموحد قبل الزكاة   
وف الزكاة     ) ٥٣٬٣٩٠٬٩٠٤(- - - م
١٩٠٬١٥٨٬١٨١٣٧٬٨١٥٬٨٩٦١٧٥٬٠٤٢٬٥٥١٣٦٧٬٤٢٢٬٧٥٢الربح الموحد بعد الزكاة    

(غیر مراجعة)  م ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

٢٥٨٬٢٨٦٬٩٢٣٤٤٬٩١٧٬١١٥٢١٥٬٠٤٨٬٦٩٧٥١٨٬٢٥٢٬٧٣٥إجمالي الربح قبل الزكاة لتقاریر القطاعات   
الربح قبل الزكاة للقطاعات األخرى    
:  المبالغ غیر الموزعة  

٢٦٬٣٩٨٬٠٣٥- - - دخل الشركات األخرى   -  
) ١٥٬٢٤٧٬٢٠٥(- - - مصروفات الشركات األخرى   -  

٢٥٨٬٢٨٦٬٩٢٣٤٤٬٩١٧٬١١٥٢١٥٬٠٤٨٬٦٩٧٥٢٩٬٤٠٣٬٥٦٥الربح الموحد قبل الزكاة  
) ٥٢٬١٦٩٬٩٣٨(- - - مصروف الزكاة   
٢٥٨٬٢٨٦٬٩٢٣٤٤٬٩١٧٬١١٥٢١٥٬٠٤٨٬٦٩٧٤٧٧٬٢٣٣٬٦٢٧الربح الموحد بعد الزكاة   

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في:  

أسواق رأس المال م (غیر مراجعة) ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
خدمات التكنولوجیا  

والبیانات 
خدمات ما بعد  
اإلجمالي التداول     

٤٢٬٧٥٧٬٤١٤١٤٬٢٥٨٬٦٣٨٤١٬٢٦٦٬٩١١٩٨٬٢٨٢٬٩٦٣إجمالي الربح قبل الزكاة لتقاریر القطاعات  
الربح قبل الزكاة للقطاعات األخرى   

المبالغ غیر الموزعة:  
  ١٣٬٣٢٥٬٥١٣ - - - دخل الشركات األخرى   -  
) ٦٬٥٥٦٬٢٩٥(  - - - مصروفات الشركات األخرى   -  

٤٢٬٧٥٧٬٤١٤١٤٬٢٥٨٬٦٣٨٤١٬٢٦٦٬٩١١١٠٥٬٠٥٢٬١٨١ربح موحد قبل الزكاة 
) ١٥٬٩٣٣٬٧٣٥(- - - مصروف الزكاة  

٤٢٬٧٥٧٬٤١٤١٤٬٢٥٨٬٦٣٨٤١٬٢٦٦٬٩١١٨٩٬١١٨٬٤٤٦ربح موحد بعد الزكاة  

م (غیر مراجعة) ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

٦٢٬٢٠٤٬٣٥٤١٢٬٤٦٧٬٥٧٨٦١٬٢٠٣٬٤٠٧١٣٥٬٨٧٥٬٣٣٩إجمالي الربح قبل الزكاة لتقاریر القطاعات  
الربح قبل الزكاة للقطاعات األخرى   

المبالغ غیر الموزعة:  
١١٬٧١٠٬٩١٧- - - دخل الشركات األخرى   -  
) ٥٬٥٧٥٬٨٠٦(- - - مصروفات الشركات األخرى   -  

٦٢٬٢٠٤٬٣٥٤١٢٬٤٦٧٬٥٧٨٦١٬٢٠٣٬٤٠٧١٤٢٬٠١٠٬٤٥٠ربح موحد قبل الزكاة 
) ٢٦٬٨٢١٬٠٤١(مصروف الزكاة  

٦٢٬٢٠٤٬٣٥٤١٢٬٤٦٧٬٥٧٨٦١٬٢٠٣٬٤٠٧١١٥٬١٨٩٬٤٠٩ربح موحد بعد الزكاة  



٢٤كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع (   القطاعية المعلومات  . ٢٧

الإيرادات التشغيلية ) ٢

أشھر المنتھیة:  التسعةلفترة 

(غير مراجعة)   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠
أسواق رأس  

المال 
خدمات التكنولوجيا  

والبيانات 
خدمات ما بعد  

الإجمالي التداول 

زمن ند نقطة من ال ع الإيرادات المثبتة  
٢٥٤٬٠٦٤٬٣٠٢- - ٢٥٤٬٠٦٤٬٣٠٢خدمات تداول   
٤٬٩٦١٬١٤٧- ٤٬٩٦١٬١٤٧- و البیانات خدمات التكنولوجیا  
٣٧٤٬٩٠٠٬٥٥٤٣٧٤٬٩٠٠٬٥٥٤- - خدمات ما بعد التداول   
١٢٬١٣٦٬٦٩٦- - ١٢٬١٣٦٬٦٩٦خدمات إدراج   
١٨٬٨٢١٧١٢٬٢١٤- ٦٩٣٬٣٩٣مشتقات مالیة   
٧٢٠٬٠٠٠٩١٧٬٨٠٠- ١٩٧٬٨٠٠اشتراكات   

الإيرادات المثبتة على مدى زمني 
- - - - خدمات تداول  
٦٩٬٥٠٥٬٧٩٤- ٦٩٬٥٠٥٬٧٩٤- خدمات التكنولوجیا والبیانات  
٦٩٬٢٠٢٬٦٩٣٦٩٬٢٠٢٬٦٩٣- - خدمات ما بعد التداول 
٦٠٬٢٦٧٬٩٢١- - ٦٠٬٢٦٧٬٩٢١خدمات إدراج  
١٣٥٬٠٠٠٢٢١٬٠٦٢- ٨٦٬٠٦٢مشتقات مالیة   
١٬٢٢١٬٢٥٧٢٬٣٥١٬٠٨٧- ١٬١٢٩٬٨٣٠اشتراكات   
٣٢٨٬٥٧٦٬٠٠٤٧٤٬٤٦٦٬٩٤١٤٤٦٬١٩٨٬٣٢٥٨٤٩٬٢٤١٬٢٧٠الإيرادات الموحدة    

أشھر المنتھیة:  التسعةلفترة 

(غیر مراجعة)  م ١٢٠٢ سبتمبر ٣٠
أسواق رأس  

المال 
خدمات التكنولوجيا  

والبيانات 
خدمات ما بعد  

الإجمالي التداول 

زمن ند نقطة من ال الإيرادات المثبتة ع 
٣٢٤٬٨٧٣٬٢٢٤- - ٣٢٤٬٨٧٣٬٢٢٤خدمات تداول   
٦٬٤٢٥٬٠٧٢- ٦٬٤٢٥٬٠٧٢- والبیانات خدمات التكنولوجیا  
٣٨٨٬٦٠٥٬٣٠٤٣٨٨٬٦٠٥٬٣٠٤- - خدمات ما بعد التداول   
٤٬٢٨٠٬٨٠٠- - ٤٬٢٨٠٬٨٠٠خدمات إدراج   
٧١٬٧٨٠٦٤٥٬٠٤٠- ٥٧٣٬٢٦٠مشتقات مالیة   
١٢٠٬٠٠٠٢٢٨٬٠٠٠- ١٠٨٬٠٠٠اشتراكات   

الإيرادات المثبتة على مدى زمني 
- - - - خدمات تداول  
٦٤٬٣٦٤٬١٩٩- ٦٤٬٣٦٤٬١٩٩- خدمات التكنولوجیا والبیانات  
٦٤٬٣٠٦٬٧٠١٦٤٬٣٠٦٬٧٠١- - خدمات ما بعد التداول 
٥٢٬٣٥٢٬٩٣٣- - ٥٢٬٣٥٢٬٩٣٣خدمات إدراج  
١٤٠٬٥٢٣٢٣٤٬٧٩٨- ٩٤٬٢٧٥مشتقات مالیة   
١٬١٢٥٬١٦٤٢٬٢٢٧٬٠٦٤- ١٬١٠١٬٩٠٠اشتراكات   
٣٨٣٬٣٨٤٬٣٩٢٧٠٬٧٨٩٬٢٧١٤٥٤٬٣٦٩٬٤٧٢٩٠٨٬٥٤٣٬١٣٥الإيرادات الموحدة    



٢٥كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع (   المعلومات القطاعية . ٢٧
) يتبع (  التشغيلية الإيرادات ) ٢

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في:  

أسواق رأس المال م (غیر مراجعة) ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
خدمات التكنولوجیا  

اإلجمالي خدمات ما بعد التداول     والبیانات 

نقطة من الزمن  ندإیرادات تم إثباتھا ع
٦٦٬١٠٢٬١٣٨- - ٦٦٬١٠٢٬١٣٨خدمات التداول   
١٬٤٤١٬٥٧٣- ١٬٤٤١٬٥٧٣- خدمات التكنولوجیا والبیانات   
١١٥٬٠١٩٬٧٦٨١١٥٬٠١٩٬٧٦٨- - خدمات ما بعد التداول   
٣٬٩٢٢٬٥٠٠- - ٣٬٩٢٢٬٥٠٠خدمات إدراج   
٣٬٩٨١٤٩٠٬٣٦٩- ٤٨٦٬٣٨٨مشتقات   
١٣٦٬٣٠٠- - ١٣٦٬٣٠٠اشتراكات   

ي إیرادات تم إثباتھا على مدى زمن
- - - - خدمات التداول  
٢٦٬١٦٠٬٣٩٨- ٢٦٬١٦٠٬٣٩٨- خدمات التكنولوجیا والبیانات  
٢٢٬٦٣٨٬٠٣٤٢٢٬٦٣٨٬٠٣٤- - خدمات ما بعد التداول 
٢٠٬٣٦٤٬٩٢٦- - ٢٠٬٣٦٤٬٩٢٦خدمات إدراج  
٤٥٬٠٠٠٧٣٬٦٨٧- ٢٨٬٦٨٧مشتقات   
٤٣٥٬٥٦٥٨٣٠٬٣٦٤- ٣٩٤٬٧٩٩اشتراكات   
٩١٬٤٣٥٬٧٣٨٢٧٬٦٠١٬٩٧١١٣٨٬١٤٢٬٣٤٨٢٥٧٬١٨٠٬٠٥٧الإيرادات الموحدة    

م (غیر مراجعة) ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

نقطة من الزمن  ندإیرادات تم إثباتھا ع
٨١٬٣٦٨٬٤٧٦- - ٨١٬٣٦٨٬٤٧٦خدمات التداول   
١٬٤٦٨٬٥١٣- ١٬٤٦٨٬٥١٣- والبیانات خدمات التكنولوجیا  
١١٤٬٠٧٠٬٧٤٢١١٤٬٠٧٠٬٧٤٢- - خدمات ما بعد التداول   
٣٬٠٩٠٬٨٠٠- - ٣٬٠٩٠٬٨٠٠خدمات إدراج   
٦٤٬٥٤٠٢١٨٬٧٠٧- ١٥٤٬١٦٧مشتقات   
٢٥٬٥٠٠- - ٢٥٬٥٠٠اشتراكات   

ي إثباتھا على مدى زمنإیرادات تم 
- - - - خدمات التداول 

٢١٬٧٧٦٬٠٤٣- ٢١٬٧٧٦٬٠٤٣- خدمات التكنولوجیا والبیانات 
٢١٬٥٦٧٬٩١٧٢١٬٥٦٧٬٩١٧- - خدمات ما بعد التداول 

١٨٬٢٢٤٬٤٠٦- - ١٨٬٢٢٤٬٤٠٦خدمات إدراج 
٥٠٬٥٢٣٨١٬٩٤٨- ٣١٬٤٢٥مشتقات 

٣٧٥٬٠٠٠٧٤٢٬٣٠٠- ٣٦٧٬٣٠٠اشتراكات 
١٠٣٬٢٦٢٬٠٧٤٢٣٬٢٤٤٬٥٥٦١٣٦٬١٢٨٬٧٢٢٢٦٢٬٦٣٥٬٣٥٢الإيرادات الموحدة    



٢٦كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

المالية وإدارة المخاطر   الأدوات . ٢٨

: تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من أنشطتھا واستخدام األدوات المالیة
مخاطر السوق؛ -
مخاطر االئتمان؛  -
التشغیل؛ و   مخاطر -
. مخاطر السیولة -

ه  یمثل ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر الواردة أعاله، وأھداف المجموعة، والسیاسات والعملیات لقیاس وإدارة ھذ 
. باإلضافة إلى ذلك، یتم إدراج إفصاحات كمیة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. المخاطر 

إطار إدارة المخاطر 

یكون مجلس اإلدارة مسؤوًال عن  .  تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة الستحداث إطار إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف علیھ
جان ذات الصلة فیما یتعلق  باإلضافة إلى ذلك، یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقاریر من الل.  تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في المجموعة 

. بما ورد أعاله بشكل دوري

ضافة  یتم وضع سیاسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر باإل 
وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغیرات في ظروف السوق  تتم مراجعة سیاسات  .  إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة

یفھم فیھا جمیع الموظفین    ئھاوبنّ تھدف المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة  .  وأنشطة المجموعة 
. أدوارھم والتزاماتھم

ھیكل إدارة المخاطر 
. منظم ومتماسك داخل المجموعة لتحدید وتقییم ومراقبة المخاطر والسیطرة علیھا یتم استحداث ھیكل  

مجلس اإلدارة 
ات  تكمن قمة حوكمة المخاطر في اإلشراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي یقدم التوجیھات ویمنح الموافقات الالزمة على االستراتیجیات والسیاس

. لتحقیق األھداف المحددة للشركة 

اإلدارة العلیا 
. وعة إن اإلدارة العلیا مسؤولة عن العملیات الیومیة فیما یتعلق بتحقیق األھداف االستراتیجیة ضمن مدى تقبّل المخاطر المحدد مسبقاً للمجم

نظاًما متكامًال وشامًال إلدارة   احدى شركاتھا التابعة (مقاصة)  من خالل تمتلك المجموعة  للمجموعة،من أجل إدارة مخاطر أنشطة خدمات المقاصة  
المخاطر ویضمن أن إطار إدارة المخاطر الخاص بھا یحدد ویقیس ویراقب ویدیر المخاطر التي تتحملھا من أعضاء المقاصة وكذلك المؤسسات  

  الرغبةوالتشغیل والسوق ومخاطر تركز االئتمان. تساعد ھذه    منخفضة للمخاطر المالیة ومخاطر السیولة رغبةالرئیسیة األخرى. لدى المجموعة  
سیاسات    في دفع عملیة تحدید القیم المتحفظة عند اتخاذ قرار بشأن التدابیر الرئیسیة مثل غطاء الصندوق االفتراضي أو مدة االستثمار. تم تطویر

فضًال    المال،المركزیة لألوراق المالیة الصادرة عن ھیئة أسواق    خرىوإجراءات وأنظمة وضوابط إدارة المخاطر ھذه لاللتزام بالئحة األطراف اال
) وأفضل الممارسات الدولیة. PFMIsللبنیة التحتیة لألسواق المالیة (  CPMI-IOSCOعن التوافق مع مبادئ 

: المجموعة وطرق التقلیل منھا بواسطة اإلدارة واجھھا المخاطر التي تب ملخصا   وفیما یلي

السوق   مخاطر ١٫٢٨

عوامل  السوق ھي التذبذب في القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق، سواء الناتجة عن  مخاطر 
بالحد من مخاطر  تقوم المجموعة  .  العوامل التي تؤثر على جمیع األدوات المالیة المشابھة المتداولة في السوقُمصّدرھا أو  أداة مالیة فردیة أو  ب خاصة  

إن مخاطر السوق تعكس مخاطر األسعار ومخاطر العمالت  .  السوق عن طریق االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومراقبة التطورات في األسواق المالیة
.  ومخاطر أسعار العموالت

مخاطر األسعار 
األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في األسعار السائدة في السوق (بخالف المخاطر الناشئة عن   تمثل مخاطر 

.سعر العمولة والعملة األجنبیة). تعتقد المجموعة أن مخاطر األسعار ال تنشأ بالنسبة لھا بناًء على محفظة االستثمارات الُمحتفظ بھا 

العمالت مخاطر 
.تمثل مخاطر العمالت األجنبیة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي

اللایر  عدا  بعمالت  ھامة  معامالت  بإجراء  تقم المجموعة  لم  العادیة.  أعمالھا  األجنبي خالل دورة  أسعار الصرف  في  للتقلبات  المجموعة    تخضع 
.السعودي



٢٧كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

(يتبع)   المالية وإدارة المخاطر   الأدوات . ٢٨

(يتبع)   السوق   مخاطر ١٫٢٨

مخاطر أسعار العموالت 
المالي للمجموعة    مخاطر  المركز  على  السوق  في  السائدة  العموالت  في أسعار  بتأثیر التغیرات  لمخاطر متعددة مرتبطة  التعرض  العموالت ھي 

.  بھا المجموعةوتدفقاتھا النقدیة. تراقب المجموعة التذبذبات في أسعار العموالت وتعتقد أن تأثیر المخاطر یقع على بعض األدوات المالیة التي تحتفظ  
یتم مشاركة عمولة مقاصة األصول المالیة للمشتركین مع المشتركین في المقاصة. 

أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سیؤثر على قائمة الربح أو  في  ٪  ١إن التغیر بنسبة  
: المختصرة كما ھو مبین أدناهالخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة 

لفترة الثلاثة أشهر 
سبتمبر    ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 

أشهر   التسعة لفترة  
سبتمبر   ٣٠المنتهية في  

(غير مراجعة) 
م٢٠٢١م ٢٠٢٢م٢٠٢١م ٢٠٢٢

١٣٬٠٦٣٬٢٨٥٧٬٠٦٤٬٧٠٠٣٩٬١٨٩٬٨٥٥٢١٬١٩٤٬٠٩٩األثر على ربح الفترة 

الائتمان   مخاطر ٢٫٢٨
بالتزاماتھ   الوفاء  عن  مالیة  أداة  في  اآلخر  الطرف  أو  حال عجز العمیل  في  لخسارة مالیة  المجموعة  تعرض  مخاطر  في  االئتمان  مخاطر  تتمثل 

. التعاقدیة، وتنشأ بصورة أساسیة من مستحقات المجموعة من العمالء واالستثمار في سندات الدین 

: لتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرةیعرض الجدول التالي الحد األقصى ل

سبتمبر   ٣٠
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

دیسمبر   ٣١
م ٢٠٢١

(مراجعة)

٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤١٥٦٬٥٦٥٬٠٧٦استثمارات بالتكلفة المطفأة
٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠دفعة مقدمة مقابل شراء ممتلكات 

٢٬٠٨٢٬٦٠٧٬٠١٨٧٦٬١٩٧٬٤٥٨نقد وما في حكمھ  
٧٦٬٠٣٠٬٢٧٥٦٠٬٥٤٧٬٦١١ذمم مدینة  

٦٬٦٥٦٬٧٠٠٩٬٠٦٤٬٧٥٥إیرادات تشغیلیة مستحقة  
٥٬٥٦١٬٥٠٥٥٬٤٢٥٬٥٩٢ذمم مدینة أخرى 

٦٬١٢٢٬٧٤٦٥٬٤٠٤٬٦٤١سلف لموظفین 
٢٬٣١٠٬٠٣٥٬٤٩٨٣٩٠٬٧٠٥٬١٣٣اإلجمالي  

النقد وما في حكمھ 
: ویتم حالیاً االحتفاظ بالفائض لدى بنوك ذات تصنیفات كما یلي. تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید

الحسابات الجاریة 
وكالة فیتشوكالة مودیز وكالة ستاندرد آند بور 

قصیرة األجل طویلة األجل قصیرة األجل طویلة األجل قصیرة األجل طویلة األجل اسم البنك 

١BBB +F٢-A١P--بنك ساب

--١u-٢A١uP-A-Aاألھلي  بنكال

الودائع ألجل
وكالة فیتشوكالة مودیز وكالة ستاندرد آند بور 

قصیرة األجل طویلة األجل األجل قصیرة طویلة األجل قصیرة األجل طویلة األجل اسم البنك 

١BBB +F٢-A١P--بنك ساب

--١u-٢A١uP-A-Aالبنك األھلي 

BBB +F٢----بنك اإلنماء
البنك العربي  

١BBB +F٢-٢A١P-BBB +Aالوطني 

البنك السعودي  
١BBB +F٢-٢A٢P-BBBAلإلستثمار



٢٨كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

(يتبع)   المالية وإدارة المخاطر   الأدوات . ٢٨

(يتبع)   الائتمان   مخاطر ٢٫٢٨

استثمارات بالتكلفة المطفأة 
.   تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربیة السعودیة وذات تصنیف ائتماني جید

الذمم المدینة 
بغرض    ٩تطبق المجموعة المنھج المبسط الوارد في المعیار الدولي للتقریر المالي  .  خسائر االئتمانتظھر الذمم المدینة بالصافي بعد خصم مخصص  

الخسائر االئتمانیة المتوقعة والذي یستخدم مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ولقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم  .  قیاس 
استنادًا إلى  وُتعدل معدالت الخسائر التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة المتعلقة بعوامل  .  أیام التأخیر في السداد   تجمیع الذمم المدینة 

. االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المدینة

اإلیرادات التشغیلیة المستحقة  
وُتعد ھذه اإلیرادات قصیرة األجل بطبیعتھا وال  . والتي لم یتم إصدار فواتیر بھا إلى العمالء تتمثل اإلیرادات التشغیلیة المستحقة في إیرادات مكتسبة 

. توجد مخاطر ائتمانیة كبیرة في الرصید

سلف لموظفین 
. وبالتالي، ال توجد مخاطر ائتمانیة كبیرة في الرصید. ویتم خصم ھذه السلف من رواتبھم الشھریة. یمثل ھذا سلف مقدمة لموظفین بناء على طلبھم

دفعة مقدمة مقابل شراء ممتلكات 
.  ألغراض عملیاتھا")  مركز البیانات(" إن المجموعة بصدد االستحواذ على الطابق الثاني من مركز البیانات في مركز الملك عبد هللا المالي بالریاض  

. وبالتالي، ال توجد مخاطر ائتمانیة كبیرة في الرصید. و البنك المركزي للمملكة العربیة السعودیةویتم الدفع إلى البنك المركزي السعودي، وھ

الذمم المدینة األخرى 
. تتمثل الذمم المدینة األخرى في ذمم مدینة مستحقة من أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة وُتعد قصیرة األجل بطبیعتھا 

  الائتمان   مخاطر تركيز  ٣٫٢٨
. م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠یعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة كما في  

المتوسط المرجح  
لمعدل الخسارة (٪) 

إجمالي القيمة  
الدفترية 

مخصص  
الخسارة 

منخفضة  
القيمة  
الائتمانية 

یوماً  ٣٠-٠
) لیست متأخرة السداد(

ال٠٫٠١٥٠٬٣٧٥٬١٥٤٣٬٨٠٧

ال٠٫٤٨٢٬٨٧٠٬٦٠٧١٣٬٨٥٥یوماً  ٦٠ - ٣٠
ال٤٫٦٣٨٠١٬٥٥٥٣٧٬٠٧٩یوماً  ٩٠ – ٦١
نعم١٫٩٩٤٤٢٬٧٤٢٨٬٨١٩یوماً  ١٢٠ – ٩١
نعم١٣٫٣٤١٬٤١٨٬٦٧٢١٨٩٬١٩٦یوماً  ١٨٠ – ١٢١
نعم٤٩٫٣٣٢٬٤٢٢٬٤٧٦١٬١٩٥٬٠٦٤یوماً  ٣٦٠ – ١٨١

نعم٥٩٫١٢٤٦٬٨٣١٬٨٥٤٢٧٬٦٨٤٬٩٦٥یوماً  ٣٦٠متأخرة السداد ألكثر من
١٠٥٬١٦٣٬٠٦٠٢٩٬١٣٢٬٧٨٥



٢٩كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ٢٠٢٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

(يتبع)   المالية وإدارة المخاطر   الأدوات . ٢٨

(يتبع)   الائتمان   مخاطر تركيز  ٣٫٢٨

: م٢٠٢١دیسمبر  ٣١یعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة كما في  

المتوسط المرجح  
لمعدل الخسارة (٪) 

إجمالي القيمة  
الدفترية 

مخصص  
الخسارة 

منخفضة  
القيمة  
الائتمانية 

یوماً  ٣٠-٠
) متأخرة السدادلیست  (

ال٠٫٠١٣٤٬٩٣٤٬٣٠٦٤٬٣٤٣

ال١٫٠٧١٬٢٣٨٬٣١٤١٣٬٢٢٢یوماً  ٦٠ - ٣٠
ال١٫٨٧٥٠٠٬١١٩٩٬٣٦١یوماً  ٩٠ – ٦١
نعم٣٫٧٣٤٤٦٬٨٧٧١٦٬٦٦٢یوماً  ١٢٠ – ٩١
نعم١٥٫٠٨٨٥٧٬٧٥٠١٢٩٬٣٨٠یوماً  ١٨٠ – ١٢١
نعم٥١٫٠٧٤٠٬١٤٥٬٠٢٤٢٠٬٥٠٠٬٣٤٣یوماً  ٣٦٠ – ١٨١

متأخرة السداد ألكثر من 
نعم٦٢٫٣١٨٬٢٢٠٬٩٤٠٥٬١٢٢٬٤٠٨یوماً  ٣٦٠

٨٦٬٣٤٣٬٣٣٠٢٥٬٧٩٥٬٧١٩

مخاطر التشغيل    ٤٬٢٨

ا  التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة باإلجراءات واألفراد والتكنولوجی  مخاطر
ة  ونیوالبنیة التحتیة الخاصة بالمجموعة، ومن عوامل خارجیة أخرى غیر مخاطر االئتمان والسوق والسیولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القان

. تنشأ مخاطر التشغیل عن كافة عملیات المجموعة. والتنظیمیة والمعاییر المتعارف علیھا لسلوك الشركات

ملة  تھدف المجموعة إلى إدارة مخاطر التشغیل لكي تحقق التوازن بین تجنب الخسائر واألضرار المالیة على سمعة المجموعة وبین الفعالیة الشا 
. ة التي تقید المبادرة واإلبداع للتكلفة ولتجنب إجراءات السیطر

یتم مناقشة نتائج مراجعات قسم  .  بتنفیذه قسم المراجعة الداخلیةیقوم  یتم دعم االلتزام بمعاییر المجموعة من خالل برنامج المراجعات الدوریة الذي  
. واإلدارة العلیا بالمجموعةالمراجعة الداخلیة مع إدارة وحدة العمل التي تتعلق بھا مع تقدیم ملخصات إلى لجنة المراجعة 



٣٠كة مجموعة تداول السعودية القابضة 

سعودیة) (شركة مساھمة 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ۲۰۲٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   التسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال تریاالبال(

) يتبع ( الأدوات المالية وإدارة المخاطر  . ٢٨

مخاطر السيولة     ٥٬٢٨  

تتمثل طریقة المجموعة في إدارة مخاطر السیولة، وذلك بالتأكد، قدر  .  الیة أخرى السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالیة التي تسدد نقدًا أو على شكل موجودات م   تمثل مخاطر
.  ستحقاقھا خالل الظروف العادیة وغیر العادیة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعةالمستطاع، بأن لدیھا سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا حال ا

: یعرض الجدول أدناه تحلیًال للموجودات والمطلوبات المالیة استنادًا إلى االستحقاقات التعاقدیة

م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(غير مراجعة)   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠

الإجمالي شهراً   ١٢أكثر من  شهراً   ١٢أقل من  الإجمالي شهراً   ١٢أكثر من  شهراً   ١٢أقل من  القيمة الدفترية 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة: 
٦٧٠٬٧٥٠٬٩٠٢٦١٥٬١٩٣٬٦٤٨٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤٦٧٠٬٧٥٠٬٩٠٢٢٬٦٣١٬٧٣٢٬٨٠٨٥٥٬٢٧٢٬٣٧٧٢٬٦٨٧٬٠٠٥٬١٨٥استثمارات

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: 
٨٦٬١٩٧٬٤٥٨- ٢٬٠٩٩٬١٠٧٬٥١٨٨٦٬١٩٧٬٤٥٨- ٢٬٠٩٩٬١٠٧٬٥١٨٢٬٠٩٩٬١٠٧٬٥١٨نقد وما في حكمھ

١٨٬٠١٣٬٥٦٧- ٤٬٤٩٣٬٤٦٦٬٧٣٥١٨٬٠١٣٬٥٦٧- ٤٬٤٩٣٬٤٦٦٬٧٣٥٤٬٤٩٣٬٤٦٦٬٧٣٥لألعضاء مقاصة األصول المالیة 
٦٠٬٥٤٧٬٦١١- ٧٦٬٠٣٠٬٢٧٥٦٠٬٥٤٧٬٦١١- ٧٦٬٠٣٠٬٢٧٥٧٦٬٠٣٠٬٢٧٥ذمم مدینة  

٩٬٠٦٤٬٧٥٥- ٦٬٦٥٦٬٧٠٠٩٬٠٦٤٬٧٥٥- ٦٬٦٥٦٬٧٠٠٦٬٦٥٦٬٧٠٠إیرادات تشغیلیة مستحقة 
٥٬٤٠٤٬٦٤١- ٦٬١٢٢٬٧٤٦٥٬٤٠٤٬٦٤١- ٦٬١٢٢٬٧٤٦٦٬١٢٢٬٧٤٦سلف لموظفین 

٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠- ٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠- ٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠دفعة مقدمة مقابل شراء ممتلكات 
٥٬٤٢٥٬٥٩٢- ٥٬٥٦١٬٥٠٥٥٬٤٢٥٬٥٩٢- ٥٬٥٦١٬٥٠٥٥٬٥٦١٬٥٠٥ذمم مدینة أخرى

٧٬٤٣٥٬١٩٦٬٣٨١٧٬٣٧٩٬٦٣٩٬١٢٧٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤٧٬٤٣٥٬١٩٦٬٣٨١٢٬٨٩٣٬٨٨٦٬٤٣٢٥٥٬٢٧٢٬٣٧٧٢٬٩٤٩٬١٥٨٬٨٠٩ي الموجودات المالية إجمال

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
١٨٬٠١٣٬٣٤٩- ٤٬٤٨٠٬٥٤٢٬٥٧٥١٨٬٠١٣٬٣٤٩- ٤٬٤٨٠٬٥٤٢٬٥٧٥٤٬٤٨٠٬٥٤٢٬٥٧٥لألعضاء مقاصة المطلوبات المالیة 

٩٨٢٬٩١٣- ٣٬٥١٨٬٩٤٨٩٨٢٬٩١٣- ٣٬٥١٨٬٩٤٨٣٬٥١٨٬٩٤٨التزامات عقود اإلیجار 
٦٬٧٨٥٬٧١٠- ١٧٬٠٨٠٬٠٢٤٦٬٧٨٥٬٧١٠- ١٧٬٠٨٠٬٠٢٤١٧٬٠٨٠٬٠٢٤ذمم دائنة

٢٢٬٢٨٠٬٨٤٣- ٢٢٬٨٥٧٬٣٢٣٢٢٬٢٨٠٬٨٤٣- ٢٢٬٨٥٧٬٣٢٣٢٢٬٨٥٧٬٣٢٣  رصید مستحق إلى ھیئة السوق المالیة
٢٣٦٬٠٨٥٬٠٧٤- ٢٢١٬٢٩٧٬١٨١٢٣٦٬٠٨٥٬٠٧٤- ٢٢١٬٢٩٧٬١٨١٢٢١٬٢٩٧٬١٨١مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

٢٨٤٬١٤٧٬٨٨٩- ٤٬٧٤٥٬٢٩٦٬٠٥١٢٨٤٬١٤٧٬٨٨٩- ٤٬٧٤٥٬٢٩٦٬٠٥١٤٬٧٤٥٬٢٩٦٬٠٥١إجمالي المطلوبات المالية 
٢٬٦٨٩٬٩٠٠٬٣٣٠٢٬٦٣٤٬٣٤٣٬٠٧٦٥٥٬٥٥٧٬٢٥٤٢٬٦٨٩٬٩٠٠٬٣٣٠٢٬٦٠٩٬٧٣٨٬٥٤٣٥٥٬٢٧٢٬٣٧٧٢٬٦٦٥٬٠١٠٬٩٢٠الموجودات المالية صافي  



٣١السعودية القابضة كة مجموعة تداول  

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ۲۰۲٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال ت ریاال بال(

العادلة للأدوات المالية القيمة  . ٢٩

الذي سیتم استالمھ مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بین المشاركین في السوق    سعر القیمة العادلة ھي ال
وبموجب تعریف القیمة العادلة، فإنھا تمثل االفتراض بأن المجموعة مستمرة في أعمالھا وال یوجد أي نیة أو متطلب لتحجیم أعمالھا  . بتاریخ القیاس 

. ھري أو القیام بمعاملة بشروط معاكسةبشكل جو

ة أو  وتعتبر األداة المالیة متداولة في سوِق نشط إذا كانت األسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسھولة من سمسار أو وسیط أو مجموعة صناعی
. ى أساس تجاري وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلیة التي تحدث بانتظام عل . خدمة تسعیر أو وكالة تنظیمیة

للمالحظة قدر اإلمكان القابلة  البیانات  العادلة، تستخدم المجموعة  القیمة  التسلسل    . وعند قیاس  في  مختلفة  إلى مستویات  العادلة  القیم  تصنیف  یتم 
:الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي 

. في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة یمكن الوصول إلیھا في تاریخ القیاس ) غیر المعدلة(ة األسعار المتداول : ١المستوى 

)  األسعار(بصورة مباشرة  لمطلوباتأو    موجوداتلوالتي یمكن مالحظتھا   ١مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى :  ٢المستوى 
). مشتقة من األسعار(أو بصورة غیر مباشرة 

). المدخالت غیر القابلة للمالحظة( مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بیانات السوق المالحظة : ٣المستوى 

للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستو یاتھم في النظام المتدرج للقیمة العادلة  یعرض الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة 
. المتبقیة غیر المذكورة أدناه تقارب قیمتھا الدفتریة / إن القیمة العادلة لجمیع الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى. لألدوات المالیة

تتضمن وحدات صنادیق االستثمار والتي یتم تحدید قیمھا العادلة    ٢االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة ضمن المستوى  
. استنادًا إلى آخر صافي قیمة موجودات مسجلة كما في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة 

(غير مراجعة)   م ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠

إجمالي القيمة  القيمة العادلة القيمة الدفترية 
العادلة 

٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
العادلة  بالقيمة    –   الاستثمارات 

من خلال الربح أو الخسارة 
٦٠٥٬٢٩٢٬٨٩٨- ٦٠٥٬٢٩٢٬٨٩٨- ٦٠٥٬٢٩٢٬٨٩٨صنادیق سوق المال 

٩٬٩٠٠٬٧٥٠- ٩٬٩٠٠٬٧٥٠- ٩٬٩٠٠٬٧٥٠صنادیق عقاریة   

(مراجعة)   م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١
القيمة  
الدفترية 

إجمالي القيمة  القيمة العادلة 
العادلة 

٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
بالقيمة العادلة    –   الاستثمارات 

من خلال الربح أو الخسارة 
٢٬٤٩٩٬٧٢٤٬٦٦٧- ٢٬٤٩٩٬٧٢٤٬٦٦٧- ٢٬٤٩٩٬٧٢٤٬٦٦٧صنادیق سوق المال 

٣٠٬٧١٥٬٤٤٢- ٣٠٬٧١٥٬٤٤٢- ٣٠٬٧١٥٬٤٤٢صنادیق عقاریة   

لقیاسات القیمة العادلة كما    ٣لقیاسات القیمة العادلة، وال توجد أي تحویالت داخل أو خارج المستوى   ٢والمستوى  ١لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى  
). ال شيء: م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في 

الأحداث اللاحقة  . ٣٠

،  بالمشاركة مع صندوق االستثمارات العامة عن إنشاء شركة سوق  ٢٠٢٢أكتوبر    ٢٥، أعلنت الشركة في  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠بعد الفترة المنتھیة في  
العالمي   قالالكربون الطوعي اإلقلیمیة والتي تھدف إلى تقدیم التوجیھ والموارد لدعم الشركات والصناعات في المنطقة أثناء قیامھا بدورھا في االنت

رأسمال    إلى صافي الصفر لالنبعاثات، مما یضمن أن مشتریات ائتمان الكربون تتجاوز التخفیضات الھادفة لالنبعاثات في سالسل القیمة. ستبلغ قیمة 
وتحتفظ    من الحصة،  ٪٨٠ملیون لایر سعودي، حیث یحتفظ صندوق االستثمارات العامة بما نسبتھ    ٥٠٠شركة سوق الكربون الطوعي اإلقلیمیة  

.. سیكون المقر الرئیسي لشركة سوق الكربون الطوعي اإلقلیمیة في الریاض، المملكة العربیة السعودیة ٪ ٢٠الشركة بنسبة 

لیس ھناك حدث للفترة یستدعي  .وبخالف ما سبق ذكره، لیس ھناك حدث آخر للفترة یستدعي إفصاحًا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
دیًال في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. تع



٣٢السعودية القابضة كة مجموعة تداول  

(شركة مساھمة سعودیة) 
ة  إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المخت

م ۲۰۲٢  سبتمبر   ۳۰في    ن ی ت ی أشھر المنتھ   والتسعة لفترتي الثلاثة أشھر  
) ةسعودیال ت ریاال بال(

توزيعات الأرباح . ٣١

  ١٢في    توزیع األرباح على المساھمین  تعتمدلتي ام الجمعیة العمومیة ا ٢٠٢٢مارس   ٥أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  
سعودیة للسھم الواحد   ت ریاال ٣ملیون لایر سعودي، ما یعادل  ٣٦٠م بمبلغ إجمالي قدره  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في  م٢٠٢٢مایو 

٪ من قیمة السھم اإلسمیة، على أن تكون أھلیة توزیع األرباح للمساھمین المالكین ألسھم الشركة والمسجلین في سجل الشركة لدى  ٣٠والذي یمثل 
ویكون تاریخ  ")  تاریخ األھلیة("یوم التداول الثاني التالي الذي یلي تاریخ الجمعیة العمومیة للشركة    بنھایة"  إیداع"شركة مركز إیداع األوراق المالیة  

. توزیع األرباح خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ األھلیة 

  ١٢٠أرباح بمبلغ وقدره    اتبتوزیع   م ٢٠٢١مایو    ١٨في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  أوصى مجلس االدارة    م٢٠٢١دیسمبر    ٣١خالل السنة المنتھیة في  
وقد تم    لصندوق االستثمارات العامة م٢٠٢١یونیو    ٢و التي اعتمدت في اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة الرابع عشر بتاریخ  ملیون لایر سعودي  

.  دفعھا 

في  .  لصندوق االستثمارات العامةملیون لایر سعودي    ١٬٠٠٠بمبلغ وقدره  إضافیة  اوصى مجلس االدارة بتوزیعات ارباح    م٢٠٢١یونیو    ٢٤في  
توزیعات االرباح المعلنة وقد تم  اعتمد صندوق االستثمارات العامة    م ٢٠٢١یونیو    ٢٨بتاریخ  اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة الخامس عشر  

. دفعھا 

إعادة التصنيف  . ٣٢

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. 

اعتماد القوائم المالية الموحدة . ٣٣

م).٢٠٢٢أكتوبر  ٢٧ھــ (الموافق ١٤٤٤ربیع الثاني  ٢تم اعتماد القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ     




