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 م2022 للربع األول من السنة املاليةمجموعة تداول السعودية تعلن عن نتائجها املالية 

 مليون ريال سعودي  140.6بلغ يلبعد الزكاة ربح الصافي وتحقق 

 

 زيادة الفرص  بهدف لخدمات ما بعد التداول التحتية  البنيةالجديدة لتطوير  تحسيناتإطالق حزمة من ال

  االستثمارية وتعزيز الوصول إلى مجموعة متنوعة من األدوات املالية وتقديم منتجات جديدة

 تداول شركة ) التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعةللمقابل املالي للخدمات  هيكل الجديداملوافقة على ال 

من  ("مقاصة"وشركة مركز مقاصة األوراق املالية  ،"إيداع"شركة مركز إيداع األوراق املالية و  ،السعودية

 م2022أبريل  3قبل هيئة السوق املالية، لينعكس إيجاًبا على النتائج املالية اعتباًرا من 

 

)"الشركة" أو القابضة مجموعة تداول السعودية شركة أعلنت  :م2022 مايو  15الرياض، اململكة العربية السعودية، 

"املجموعة"(، املجموعة الرائدة في مجال األسواق املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها املالية 

املستمر بتعزيز  املجموعة التزامم، وأبرز ما جاء فيه من تحسينات ومبادرات تسهم في إبراز 2022للربع األول من عام 

 ية. مكانتها بين األسواق العامل

 :أبرز مالمح األداء املالي 

م، 2022لربع األول من عام لاير سعودي خالل ا مليون  140.6ربح بعد الزكاة ليبلغ الجموعة صافي املحققت 

 بـ  ٪21.7 قدره بانخفاض  
ً
 من العاماملماثل الربع مليون لاير سعودي في  179.6على أساس سنوي مقارنة

 :بما يليحسب مليون لاير في الربع السابق، وذلك  110.5ب مقارنة  %27.3وارتفاع قدره ، السابق

 مليون لاير سعودي في الربع األول  293.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 11.6بنسبة  التشغيليةاإليرادات  انخفضت

خدمات تراجع ذلك إلى عود وي ،سابقالعام المن املماثل مليون لاير سعودي في الربع  332.4مقارنة بـ  م2022من عام 

 .%22.1عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة و التداول وما بعد التداول 

عود وي ،مليون لاير سعودي 257.5حيث حققت  %14.1وباملقارنة مع الربع السابق، ارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة 

 إلى األداء القوي ألنشطة التداول خدمات التداول وما بعد التداول اإليرادات للى ارتفاع إذلك 
ً
 . نتيجة

   مليون لاير سعودي في الربع األول من  140.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.8بنسبة  التشغيلية املصاريفارتفعت

تكاليف االرتفاع في سبب ذلك بويعود  ،سابقالالعام من املماثل مليون لاير سعودي في الربع  137.7مقارنة بـ  م2022عام 

  ،والذي يعد أكبر بنود التكاليف، املنافع املتعلقة بهاو الرواتب 
ً
 أعداد املوظفين.بزيادة مدفوعا

 ،لاير سعودي مليون  146.7حيث حققت  %4.4بنسبة  التشغيلية املصاريفانخفضت السابق، وباملقارنة مع الربع 

 .املنافع املتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليفالرواتب و تكاليف في االنخفاض إلى ذلك يعود و 
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 و الفوائد والضرائب األرباح قبل  انخفضت( االستهالك واإلطفاءEBITDA)  على أساس سنوي في الربع  ٪20.4بنسبة

عام الفي الربع األول من  لاير سعودي مليون  209.0مقارنة بـ  لاير سعودي مليون  166.4م لتصل إلى 2022األول من عام 

 التشغيلية املصاريفذلك إلى االنخفاض في اإليرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو املعتدل في ويعود ، لسابقا

  .للمجموعة

حيث  %34.1 بنسبة( EBITDA)قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء األرباح وباملقارنة مع الربع السابق، ارتفعت 

 املصاريفعتدل في املنخفاض اال و االرتفاع في اإليرادات التشغيلية  إلىذلك يعود و  ،مليون لاير سعودي 124.1حققت 

 .للمجموعة التشغيلية

 مليون لاير سعودي في الربع األول من  9.9صل إلى تعلى أساس سنوي ل ٪13.0بنسبة  اتاالستثمار  إيرادات انخفضت

االنخفاض في حجم وذلك بسبب ، السابقعام المن  األول مليون لاير سعودي في الربع  11.4مقارنة بـ  م2022عام 

 .%9.0بنسبة  املحفظة االستثمارية

  مليون لاير سعودي في الربع  179.7صل إلى ت٪ على أساس سنوي ل26.5بنسبة  التدفقات النقدية الحرةانخفضت

األرباح ، نتيجة النخفاض السابقعام المن  األول مليون لاير سعودي في الربع  244.4مقارنة بـ  م2022األول من عام 

 .(EBITDA)قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

، مليون لاير سعودي 130.9حيث حققت ٪ 37.3 نسبةوباملقارنة مع الربع السابق، ارتفعت التدفقات النقدية الحرة ب

 .(EBITDA)قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء األرباح كنتيجة الرتفاع 

 :املهندس خالد عبد هللا الحصان، الرئيس التنفيذي ملجموعة تداول السعوديةوقال 

على تنفيذ استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا  املاض ي في العامللمجموعة الناجح واإلدراج االكتتاب العام بعد ركزنا "

 مع برنامج تطوير التطوير سوق رأس املال السعودي و االستراتيجية الرئيسية لتعزيز القيمة للمستثمرين 
ً

طاع قتماشيا

 .م2030الطموحة  اململكة رؤيةضمن  املالي

حيث  ،التشغيلية ةتعزيز الكفاءوكذلك  وعةمتنويع خدمات املجعلى عملنا  ،العامخالل الربع األول من هذا و "وأضاف: 

 مؤخر  اأعلن
ً

األكبر في تاريخ سوق رأس املال  –عن إطالق العديد من التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق  ا

 عن تعزيز  ،بما يتماش ى مع توقعات املستثمرين املحليين والدوليين خدماتنا والتي ستسهم في توسيع –السعودي 
ً

فضال

 في العالم. أسواق رأس املال وأكثر من أكبر ة كواحد موقعنا
ً

 "تطورا

 
ً

االستفادة من  وهذا بدوره يتيح لنافضل نموذج أعمالنا املتطور واملتميز، مالي قوي ب مركز : "نحن في واختتم قائال

من خالل املجموعة  استراتيجيةوتنفيذ والتنويع للنمو الطموحة  ناخططفيذ ملتزمون بتننحن و . ةمستمر تدفقات نقدية 

مع تعزيز الترابط مع األسواق املالية األخرى في املنطقة والعالم ، تطوير األصول واملنتجات والخدمات الجديدة وتنفيذها

دورنا فيه نعزز  ، في الوقت الذيأقص ى عوائد للمساهمين بتحقيق التزامنانؤكد كما . لتسهيل تكوين رؤوس األموال

 ." في أسواق رأس املال العامليةرئيسية  رائدة وقوةكمجموعة 
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 :أبرز مالمح أداء األعمال 

 وإطالق خدمات تحديثاتالمن  إجراء العديد واصلت مجموعة تداول السعودية تعزيز مكانتها من خالل

يتماش ى مع استراتيجيتها لتسريع النمو، وذلك بما  تنفيذ عدد من املبادرات،السوق باإلضافة إلى  في ديدةج

والتقنيات، املبتكرة عبر توفير الحلول األثر اإليجابي ذات الخدمات وتعزيز األداء التشغيلي واملالي، وتنويع 

 وتوسيع قاعدة العمالء املحلية واإلقليمية والعاملية. 

  من، أعلنت مجموعة تداول السعودية عزمها إطالق العديد من التحسينات الجديدة في السوق م2022في مارس 
ً
 بدءا

. تعتبر هذه التحسينات األكبر في تاريخ لخدمات ما بعد التداول أبريل عبر الشركات التابعة لها لتطوير البنية التحتية  3

ن بفرص استثمارية متزايدة والوصول إلى مجموعة متنوعة من سوق رأس املال في اململكة وتهدف إلى تزويد املستثمري

 األدوات املالية واملنتجات الجديدة. وتشمل هذه:

o  باإلضافة إلىطلبات من قبل املشاركين في السوق، ال للتعامل معأكثر كفاءة  تطوير آليةتداول السعودية: شركة 

 .فعالة وديناميكية للمشاركين في السوق  بيئةآلية محسنة ألنشطة البيع على املكشوف، والتي توفر 

o )توسيع خدمات مقاصة لتشمل جميع األوراق املالية املتداولة في شركة مركز مقاصة األوراق املالية )مقاصة :

 وتسهيل 
ً
 .منتجات وخدمات جديدة تقديمالسوق السعودي، والتي تهدف إلى اعتماد إطار مخاطر أكثر شموال

o  :)استحداث نظام مركزي جديد إليداع األوراق املالية وخدمات ما بعد شركة مركز ايداع األوراق املالية )إيداع

التداول، بما يتماش ى مع املعايير الدولية من أجل تعزيز تجربة مؤسسات سوق رأس املال، وأمناء الحفظ، ووكالء 

 التسوية، واملستثمرين.

  من  يةسوق املالالهيئة  فقةوامتشمل التحديثات املهمة األخرى 
ً
 ،2022أبريل  3على هيكل الرسوم الجديد، اعتبارا

فيما يتعلق بعموالت شراء وبيع األسهم، ووحدات صناديق  مقاصةو إيداع، و ، تداول السعوديةللخدمات التي تقدمها 

( وحقوق األولوية CEFs) املغلقة االستثمار  ( وصناديقETFsاملتداولة ) (. وصناديق املؤشراتREITsالعقارية )االستثمار 

 .املتداولة

 مع العديد من  سرية املعلوماتعلى مذكرات تفاهم واتفاقيات  وقعت وامض (:شركة تداول للحلول املتقدمة )وامض

 .بالسوق وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة التوعيةالعمالء واملوردين لزيادة 

  
ً
، الذي عقد تحت م2022 ة األول السعودي املاليةسوق ال امللتقىفي مارس، استضافت مجموعة تداول السعودية أيضا

مشارك بما في ذلك  1500أكثر من حيث حضر . القويز عبد هللابن محمد أ/رئيس هيئة السوق املالية  رعاية معالي

صدرين واملستثمرين والشركات الخاصة والهيئات الحكوم
ُ
رأس  والنهوض بسوق  ية واملؤسسات املالية ملناقشة تعزيز امل

 املال السعودي.

 :أداء السوق املالية السعوديةأبرز مالمح  

  السوق الرئيسية "تاس ي"مؤشر حقق(TASI أعلى مستوى له منذ عام )م2006 
ً
نقطة حيث أدى األداء  13,000، متجاوزا

لتصل م 2021مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام ٪ 19.5بنسبة  ةالسوقي إجمالي القيمةالقوي ألسعار األسهم إلى زيادة 

 .م2021 ديسمبر  31مليار لاير سعودي في  10,009، من م2022مارس  31مليار لاير سعودي في  11,963إلى 

 في الربع األول من عام  ت تداول السعوديةاحتل 
ً
 لالتحاد العاملي2022املرتبة الثامنة عامليا

ً
للبورصات، بسبب  م، وفقا

 .)نمو( والسوق املوازيةالسوقية في السوق الرئيسية القيمة جمالي األداء القوي إل 

  وأربعة سبعة منها في السوق الرئيسية  - م2022الربع األول من عام السعودي خالل  السوق في  اكتتابا أوليا 11تنفيذ

 ليار لاير سعودي.م 13.3إجمالية قدرها السوق املوازية )نمو(، بقيمة  منها في
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  وهذا بدوره يؤكد م2021مارس  31في  204شركة مقارنة بـ  215ارتفع عدد الشركات املدرجة في السوق الرئيسية إلى ،

 السعودية.السوق املالية على استمرار جاذبية 

 متداول مؤشر صندوق  وطرحجديدة صكوك وسندات حكومية عشرة طرح ب والصناديق الدخل الثابت توسع أسواق

 .م2022واحد خالل الربع األول من السنة املالية 

  م، 2022الربع األول من العام  في نهايةلاير سعودي  مليون  8,481لقيمة األسهم املتداولة بلغت قيمة املتوسط اليومي

لاير سعودي، كما  مليون  10,895بلغت ٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاض ي الذي  22.2وذلك بانخفاض بنسبة 

 مليون لاير سعودي. 6,920 تحققحيث م  2021مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام  %23 ارتفعت بنسبة

 :املعلومات القطاعية 

يلي تفصيل إليرادات القطاعات  وفيمااملقدمة، على أساس الخدمات  املجموعةقطاعات أعمال تم تنظيم 

 :القطاعية ""املعلومات الخاصة باملجموعة 

 :والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات  انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس املال، قطاع أسواق رأس املال

ملماثل االربع بم مقارنة 2022مليون لاير سعودي في الربع األول من العام  121.3لتصل إلى  %16.4رسوم اإلدراج، بنسبة 

 .   من العام السابق

o  م لتصل إلى2022عام العلى أساس سنوي في الربع األول من  %22.0 بنسبة إيرادات خدمات التداول انخفضت 

 بـ مليون لاير سعودي  99.7
ً
ويعود ذلك إلى  ،مليون لاير سعودي في الربع املماثل من العام السابق 127.8مقارنة

 .%22.1أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة عودة 

o  21.6لتصل إلى  م  2022في الربع األول من عام  أساس سنوي  على %25.7بنسبة  إيرادات رسوم اإلدراجارتفعت 

 رئيس ي إلىبشكل ويرجع ذلك  ،املماثل من العام السابقمليون لاير سعودي في الربع  17.2مليون لاير مقارنة بـ 

  .عمليات اإلدراج الزيادة في عدد وحجم

  على  3.2بنسبة  قطاع خدمات املعلومات التكنولوجياإيرادات ارتفعت  التكنولوجيا:املعلومات قطاع خدمات ٪

لاير سعودي  مليون  23.9مقارنة بـ  لاير سعودي مليون  24.6 لتصل إلى م2022في الربع األول من عام أساس سنوي 

والتي تم تفعيلها في الربع األول  ،في مركز البيانات خدمة االستضافةبمدفوعة  ،املماثل من العام السابقالربع في 

 .م2022من عام 

  على أساس سنوي  9.4بنسبة  قطاع خدمات ما بعد التداول إيرادات انخفضت  :قطاع خدمات ما بعد التداول ٪ 

مليون لاير سعودي في الربع  163.5مليون لاير سعودي مقارنة بـ  148.1إلى  م لتصل2022في الربع األول من عام 

 .%22.1والتي انخفضت بنسبة  عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعيةويعود ذلك إلى  ،م2021من عام األول 
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 :/ أبرز املؤشرات املالية املاليةاملراجعة  

 )مليون ريال سعودي(
 الربع األول من

 م2022العام 
 الربع األول من

 م2021العام 
 التغير %

 الربع الرابع من

 م 2021العام 
 التغير %

 ▲  %20.9 163.4 ▼ %21.9 253.0 197.6 إيرادات التداول 

 ▲ %2.4 94.1 ▲ %21.5 79.4 96.4 إيرادات غير مرتبطة بالتداول 

 ▲ %14.1 257.5 ▼ %11.6 332.4 293.9 اإليرادات التشغيلية

 ▲ %4.4 146.7 ▲ %1.8 137.7 140.2 املصروفات التشغيلية

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

 ▲ 166.4 209.0 20.4% ▼ 124.1 34.1% (EBITDA)واإلطفاء 

 والضرائب الفوائد قبل هامش األرباح

  %57 %63   %48 (EBITDA) واإلطفاء واالستهالك
 

 ▲ %27.3 110.5 ▼ %21.7 179.6 140.6 صافي الربح بعد الزكاة

   43%   54% 48% هامش صافي الربح بعد الزكاة )%(

 ▲ %27.3 0.92 ▼ %21.7 1.50 1.17 ربحية السهم

 ▲ %37.3 1.09 ▼ %26.5 2.04 1.50 التدفق النقدي للسهم

 

 ظرة على قائمة الربح والخسارة:  ن 

 سعودي( )مليون ريال
 الربع األول من

 م2022العام 
 الربع األول من

 م2021العام 
 التغير %

 الربع الرابع من

 م 2021العام 
 التغير %

 ▲ %14.1 257.5 ▼ %11.6 332.4 293.9 اإليرادات التشغيلية 

 ▲ %4.4 133.4 ▲ %3.4 123.4 127.5 املصاريف التشغيلية 

قبل الفوائد والضرائب واالستهالك األرباح 

 (EBITDA)واإلطفاء 
166.4 209.0 20.4% ▼ 124.1 34.1% ▲ 

قبل الفوائد والضرائب واالستهالك هامش 

 (EBITDA)واإلطفاء 
57% 63%   48%   

 ▲ %4.7 13.2 ▼ %12.0 14.4 12.6 مصروفات االستهالك واإلطفاء 

والزكاة األرباح قبل احتساب مصاريف الفوائد 

   (EBIT)والضرائب
153.8 194.6 21.0% ▼ 110.9 38.7% ▲ 

هامش األرباح قبل احتساب مصاريف الفوائد 

 (EBIT)والزكاة والضرائب 
52% 59%   43%   

 ▼ %33.5 14.5 ▼ %15.8 11.5 9.7 إيرادات االستثمارات وإيرادات أخرى 

 ▲ %83.2 (0.9) ▲ %119.0 (0.7) (1.6) الخسارة من الشركات الزميلة 

 ▼ %51.0 14.1 ▼ %17.5 25.7 21.2 الزكاة 

 ▲%27.3 110.5 ▼ %21.7 179.6 140.6 صافي الربح بعد الزكاة 

   %43   %54 %48 هامش صافي الربح بعد الزكاة 

   0.92   1.50 1.17 ربحية السهم )لاير سعودي(

 

 :  املركز املاليظرة على قائمة ن 

 سعودي()مليون ريال 
 الربع األول من

 م2022العام 
 السنة املالية

 م 2021
 التغير %

 الربع الرابع من

 م 2021العام 
 التغير %

 ▼ %75.1 407.8 ▲ %33.1 76.2 101.4  هالنقد وما يعادل

 ▼ %9.5 3,132.8 ▲ %5.5 2,687.0 2,835.0 االستثمارات

 ▲ %228.5 813.6 ▲ %242.6 780.1 2,672.6 أصول أخرى 

 ▲ %28.8 4,354.2 ▲ %58.3 3,543.3 5,609.0 إجمالي املوجودات

 ▼ %340.0 539.9 ▼ %426.9 450.9 2,375.9 إجمالي املطلوبات

 ▲ %38.7 3,814.3 ▲ %4.5 3,092.4 3,233.1 إجمالي حقوق امللكية

 – انتهى -
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May 15, 2022 

 القابضة نبذة عن مجموعة تداول السعودية

املجموعة الرائدة في مجال األسواق املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، هي شركة القابضة،  مجموعة تداول السعودية

أكبر األسواق املالية في العالم من حيث القيمة  ىحدإ، شركة تداول السعوديةشركات مملوكة لها بالكامل:  4قابضة تضم في محفظتها 

تداول للحلول املتقدمة وشركة مركز مقاصة األوراق املالية )املقاصة( وشركة  السوقية، وشركة مركز إيداع األوراق املالية )إيداع(،

من رأس مال شركة  %33,12، املتخصصة في توفير الحلول التقنية املبتكرة. كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها (وامض)

عة كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال قدره تداول العقارية التي تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات. تأسست املجمو 

 رياالت سعودية لكل سهم. 10سهم متساوية القيمة، وتبلغ قيمتها االسمية  120,000,000لاير سعودي مقسمة إلى  1,200,000,000

تقديم مجموعة كاملة تتبنى املجموعة نموذج أعمال متنوع ومكمل لبعضه باعتباره يغطي جميع الخدمات ذات العالقة، مما يسمح لها ب

سوق املالية. تتمتع املجموعة بمكانة استراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وإمكانات نموها لمن املنتجات والخدمات املرتبطة با

ة أكثر وكونها عنصر أساس ي في التحول االقتصادي واسع النطاق. وتؤدي استقاللية أعمال كل من الشركات التابعة الرئيسية إلى خلق بيئ

عتبر املجموعة 
ُ
ائز الركإحدى مرونة لدعم االستجابة السريعة التجاهات األسواق العاملية واإلقليمية من خالل خدمات املجموعة. وت

 .م2030األساسية لتنفيذ برنامج تطوير القطاع املالي الذي يهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لدعم تحقيق رؤية 

   إدارة عالقات املستثمرين

      

 القابضة مجموعة تداول السعودية

 +(966) 920013130هاتف: 

 investorrelations@tadawulgroup.saالبريد اإللكتروني:  

 3388-12211ص.ب. 

العليا، الرياض، اململكة العربية  -طريق امللك فهد  6897العنوان: 

 السعودية

www.tadawulgroup.sa 

 

 

 إخالء مسؤولية

 
ً
 من أي دعوة املعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي ألغراض االستخدام العام فقط ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، كما أنها ال تشكل أو تعتبر جزءا

 أو دعوة أو توصية للشراء أو 
ً
 أو دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، وال تمثل عرضا

ً
االكتتاب في أي أوراق مالية في اململكة، وال تمثل عرضا

 ."أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية خاصة "باملجموعة

، وال ينبغي ألي شخص أو أي كيان قانوني االعتماد في أي غرض على املعلومات واآلر 
ً
 أو ضمنيا

ً
اء الواردة في هذه وال تقدم املجموعة أي ضمان، صريحا

 .الوثيقة، أو االعتماد على وضوحها أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها

يات واألعمال. يجوز أن تشتمل هذه الوثيقة على بيانات تمثل "بيانات تطلعية" أو يمكن اعتبارها كذلك فيما يتعلق باملركز املالي للشركة ونتائج العمل

 من أي إن املعلومات املتعلقة بخطط الشركة ون
ً
واياها وتوقعاتها وافتراضاتها وأهدافها ومعتقداتها هي ألغراض التعريف فقط، وال تشكل أو تعتبر جزءا

 أو دعوة أو توصية للشراء أو االكتتاب في أي أوراق مالية في اململكة، وال 
ً
 أو  دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، وال تمثل عرضا

ً
تمثل عرضا

 فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية خاصة "باملجموعة".دعوة أو توصية 

 

https://www.tadawulgroup.sa/

