
شركة مجموعة تداول السعودية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضةق-160



ق-161 نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة



شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة 

كما في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

30 سبتمبر 2021م إيضاحات
)غير مراجعة( 

31 ديسمبر 2020م 
)مراجعة( 

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
48,004,15555,703,790 ممتلكات ومعدات

144,336,906145,230,204 موجودات غير ملموسة
5376,486,740378,895,293شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

655,277,237101,267,886استثمارات
10,229,64519,856,726 موجودات حق االستخدام

634,334,683700,953,899إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

62,487,692,5093,103,518,964استثمارات
780,535,54857,364,818ذمم مدينة

8136,373,120102,271,835مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
927,546,73632,177,558ودائع لدى البنك المركزي السعودي

10107,376,41396,798,376نقد وما في حكمه
2,839,524,3263,392,131,551إجمالي الموجودات المتداولة

3,473,859,0094,093,085,450إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية
11,200,000,0001,200,000,000رأس المال

11376,963,633376,963,633احتياطي نظامي
1,114,180,214-12احتياطي عام
1,414,892,373943,478,532أرباح مبقاة 

2,991,856,0063,634,622,379إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

1389,395,91791,024,046مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,638,0004,658,348التزامات عقود اإليجار

91,033,91795,682,394إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

1413,970,67819,030,340تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة
153,575,8403,147,217مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة  

3,023,7509,128,643التزامات عقود اإليجار
16144,648,16195,314,671ذمم دائنة

24,751,07132,758,785مبلغ مستحق إلى هيئة السوق المالية 
45,891,8663,223,464إيرادات مؤجلة

17102,497,444116,616,283مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
1852,610,27683,561,274زكاة دائنة 

390,969,086362,780,677إجمالي المطلوبات المتداولة
482,003,003458,463,071إجمالي المطلوبات

3,473,859,0094,093,085,450 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )ق-160( إلى )ق-188( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضةق-162



شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة

لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م

)ريال سعودي(

إيضاحات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2021م 
)غير مراجعة(

2020م 
)غير مراجعة(

2021م 
)غير مراجعة(

2020م 
)مراجعة(

697,492,309  19262,635,352262,070,168908,543,135إيرادات تشغيلية 

)245,773,002()260,020,294()93,727,501()84,346,483(20تكاليف تشغيلية

178,288,869168,342,667648,522,841451,719,307مجمل الربح

)134,565,656()147,538,902()40,924,799()48,998,009(21مصروفات عمومية وإدارية

129,290,860127,417,868500,983,939317,153,651ربح التشغيل

228,211,5704,333,01025,378,26328,353,279إيرادات استثمارات
الحصة من صافي الخسائر في شركة 

)1,305,953()2,408,553()564,820()785,107(5مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

5,293,1271,777,1895,449,9162,725,431إيرادات أخرى 

12,719,5905,545,37928,419,62629,772,757الربح من األنشطة غير التشغيلية

142,010,450132,963,247529,403,565346,926,408ربح الفترة قبل الزكاة

--)52,169,938(--)26,821,041(18مصروف الزكاة 

115,189,409132,963,247477,233,627346,926,408صافي ربح الفترة

--------الدخل الشامل اآلخر للفترة 

115,189,409132,963,247477,233,627346,926,408إجمالي الدخل الشامل للفترة

230.961.113.982.89ربحية السهم األساسية والمخفضة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )ق-160( إلى )ق-188( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

ق-163 نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة



شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة المختصرة 

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

 )ريال سعودي

االحتياطي رأس المال
إجمالي حقوق األرباح المبقاةاالحتياطي العامالنظامي

الملكية

1,200,000,000376,963,6331,114,180,214943,478,5323,634,622,379الرصيد كما في 1 يناير 2021م )مراجع(

477,233,627477,233,627------صافي ربح الفترة

)1,120,000,000()1,120,000,000(------توزيعات أرباح )إيضاح 29(

--1,114,180,214)1,114,180,214(----المحول إلى األرباح المبقاة )إيضاح 12(

1,414,892,3732,991,856,006 --1,200,000,000376,963,633الرصيد كما في 30 سبتمبر 2021م )غير مراجعة(

1,200,000,000326,911,7461,114,180,214618,313,2843,259,405,244الرصيد كما في 1 يناير 2020م )مراجع(

346,926,408 346,926,408 ------صافي ربح الفترة

)120,000,000()120,000,000(------توزيعات أرباح

1,200,000,000326,911,7461,114,180,214845,239,6923,486,331,652الرصيد كما في 30 سبتمبر 2020م )غير مراجع(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )ق-160( إلى )ق-188( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضةق-164



شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة 

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

إيضاحات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2020م )غير مراجعة(2021م )غير مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

529,403,565346,926,408ربح الفترة قبل الزكاة

تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:

36,257,421 2043,769,915، 21 استهالك وإطفاء 

71,242,7531,319,932مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

)1,073,462(613,170المحمل/)رد( االنخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

138,573,0288,475,197مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)14,058,498()8,803,788(22ربح محقق من بيع استثمارات

)2,885,072( )9,315,757(22ربح غير محقق من استثمارات

1,305,953 52,408,553الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

717,363545,296مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار 

)9,190,642()4,714,359(22دخل توزيعات أرباح

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)29,343,470(4,630,822ودائع لدى البنك المركزي السعودي

)10,100,668( )21,927,977(ذمم مدينة

)14,371,027()34,101,285(مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

16,342,200)5,059,662(تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

428,6233,000,000مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة  

)19,841,796(49,333,490ذمم دائنة

45,570,244)8,007,714(مبلغ مستحق إلى هيئة السوق المالية

42,668,40240,071,152إيرادات مؤجلة

27,373,377)14,118,839(مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

577,140,303426,322,545النقد الناتج من العمليات

)2,454,774()10,201,157(13مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

--)83,120,936(18زكاة مدفوعة 

483,818,210423,867,771صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )ق-160( إلى )ق-188( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

ق-165 نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة



إيضاحات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2020م )غير مراجعة(2021م )غير مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)1,329,325,279()1,846,802,356(شراء استثمارات

)210,000,000(--استثمار إضافي في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

1,324,798,762  2,528,241,124المتحصل من استبعاد االستثمارات

)33,277,789()25,129,276(شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

)247,804,306(656,309,492صافي النقد الناتج من/ المستخدم في من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)120,000,000()1,120,000,000(29توزيعات األرباح المدفوعة

)8,958,650()9,549,665(إيجار مدفوع 

)128,958,650( )1,129,549,665(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

47,104,815  10,578,037صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

96,798,376268,487,867نقد وما في حكمه في بداية الفترة

315,592,682  10107,376,413نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

معلومات إضافية غير نقدية
130,000,000--تحويل االستثمار في الصكوك إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )ق-160( إلى )ق-188( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة )تتمة(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضةق-166



شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

عام - 	
شركة مجموعة تداول السعودية )"تداول" أو "الشركة"( شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري 
رقم 1010241733 بتاريخ 1428/12/2هـ )الموافق 12 ديسمبر2007م(. تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 1428/03/01هـ 
)الموافق 20 مارس 2007م( وقرار وزارة التجارة رقم 320/ق بتاريخ 1428/12/1هـ )الموافق 11 ديسمبر 2007م(. كما في 30 سبتمبر 2021م، بلغ رأس 
مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 1,200 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020م: 1,200 مليون ريال سعودي( مقسم إلى 120 مليون 

سهماً )31 ديسمبر 2020م: 120 مليون سهماً( بقيمة 10 رياالت سعودية لكل سهم، مكتتب فيها بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل 
ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها ومزاولة أي نشاط آخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه. تم اعتباراً 
من 1 يونيو 2021م تحويل عمليات الشركة، والتي اشتملت على تداول وإدراج ونشر معلومات األوراق المالية، إلى شركة تداول السعودية، وهي شركة تابعة 

مملوكة بالكامل للشركة، تم تأسيسها خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. 

أعلنت المجموعة خالل الفترة أنها ستعيد الهيكلة إلى مجموعة تداول السعودية وهي شركة أم تضم أربع شركات تابعة: شركة تداول السعودية )تداول 
السعودية(، وهي شركة أعمال متعلقة بالبورصة؛ وشركة مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة(؛ وشركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(. وشركة تداول 

للحلول المتقدمة )وامض(.

والحًقا لتاريخ 30 سبتمبر 2021م، تخطط الشركة إدراج أسهمها في سوق األسهم السعودية.

تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"(.

إن العنوان المسجل للمجموعة هو كما يلي:

6897 طريق الملك فهد - العليا

وحدة رقم: 15

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

الشركات التابعة

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية )"الهيئة"( على إنشاء شركة مركز إيداع األوراق المالية )"إيداع"( كشركة مساهمة سعودية مقفلة جديدة في المملكة 
العربية السعودية وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/02/06هـ )الموافق 22 مارس 2003م(. تم تسجيل 
شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010463866 بتاريخ 1437/11/27هـ )الموافق 30 أغسطس 2016م( 

برأس مال مصرح به قدره 400 مليون ريال سعودي مقسم إلى 40 مليون سهماً بقيمة 10 رياالت سعودي لكل سهم. 

كما في 30 سبتمبر 2021م، تمتلك الشركة نسبة 100% من رأس المال المصدر لشركة إيداع. ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في توفير تهيئة أعمال 
التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية )"مقاصة "(
جديدة  تأسيس شركة  على   2017-04-04/2017-04-03 رقم  قرار  بموجب  2017م  أكتوبر   30 في  ُعقد  الذي  باجتماعه  الشركة  إدارة  مجلس  وافق 
باسم شركة مركز مقاصة األوراق المالية )"مقاصة"(. تم تسجيل شركة مقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 
1010935131 بتاريخ 1439/06/02هـ )الموافق 18 فبراير 2018م( برأس مال مصرح به وقدره 600 مليون ريال سعودي مقسم إلى 60 مليون سهم بقيمة 

10 رياالت سعودية للسهم الواحد. 

ق-167 نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة



شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 

لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

عام )تتمة(  - 	
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة مقاصة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية ومزاولة أي 
نشاط آخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه. كما في 30 سبتمبر 2021م، تمتلك الشركة نسبة %100 

من رأس المال المصدر للشركة مقاصة. 

شركة تداول للحلول المتقدمة )"تاسك"(
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 2020/04/19م بموجب قرار رقم 2020/02/02 على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول للحلول 
المتقدمة )"تاسك"(. تم تسجيل شركة تاسك كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010656577 بتاريخ 1442/2/11هـ 
)الموافق 2020/09/28م( برأس مال مصرح به وقدره 300 مليون ريال سعودي مقسم إلى 30 مليون سهم بقيمة 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. كما 

في 30 سبتمبر 2021م، لم تكن تاسك قد بدأت عملياتها بعد. 

كما في 30 سبتمبر 2021م، تمتلك الشركة نسبة 100% من رأس المال المصدر لشركة تاسك البالغ 75 مليون ريال سعودي. تتمثل األنشطة الرئيسية 
لشركة تاسك في تقديم حلول التقنية المالية، البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، أبحاث السوق واستطالعات الرأي.

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
تداول  باسم شركة  تأسيس شركة جديدة  ُعقد في 2021/01/25م بموجب قرار رقم 2021/01/12 على  الذي  باجتماعه  الشركة  إدارة  وافق مجلس 
السعودية )"تداول السعودية"(. تم تسجيل شركة تداول السعودية كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010697067 
بتاريخ 1442/08/17هـ )الموافق 2021/03/30م( برأس مال مصرح به وقدره 600 مليون ريال سعودي مقسم إلى 60 مليون سهم بقيمة 10 رياالت 

سعودية للسهم الواحد. وقد بدأت الشركة نشاطها من 1 يونيو 2021م.

ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة تداول السعودية في إدراج وتداول األوراق المالية. كما في 30 سبتمبر 2021م، تمتلك الشركة نسبة 100% من رأس المال 
المصدر لشركة تداول السعودية البالغ 60 مليون ريال سعودي. 

أحداٌث هامة
ما تزال جائحة فيروس كورونا )"كوفيد-19"( تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية تشهد موجات متعددة من العدوى على الرغم 
من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من 

السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن.

المجموعة  عمليات  على  تأثيره  ومدى  الوضع  بمراقبة  باستمرار  المجموعة  إدارة  تقوم  عام.  بشكل  واالقتصاد  األعمال  على  األحداث  هذه  أثرت  لقد 
وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي. وترى اإلدارة، استناداً إلى تقييمها، أن لدى المجموعة ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها 

المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

أسس اإلعداد - 	
بيان االلتزام- 1 	

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تتم قراءتها جنًبا 

إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
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شركة مجموعة تداول السعودية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 

لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

أسس اإلعداد )تتمة(  - 	
أسس القياس - 	 	

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة، وباستخدام مبدأ االستحقاق 

كأساس في المحاسبة ومبدأ االستمرارية.

عملة العرض والنشاط - 3 	
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب 

ريال سعودي.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة- 4 	
من  يتطلب  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المختصرة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  إن 
اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة 
المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت. لم يكن هناك أي تغيرات جوهرية خالل الفترة.

أسس توحيد القوائم المالية - 	
تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"(. تتحقق السيطرة 
عندما تكون المجموعة عرضة للعوائد المتغيرة أو يكون لها حقوق فيها نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها، بحيث يكون لها القدرة على التأثير 

في هذه العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

وعند تقييم السيطرة، فإن حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي يتم أخذها باالعتبار. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة 
في القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.

يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. يتم استبعاد أي 
مكاسب أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة عند التوحيد.

المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة  - 	

التعديالت والتفسيرات المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2021م أو بعد ذلك التاريخ. 

قدرت اإلدارة أن هذه التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة:

تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة - المرحلة الثانية )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار  	
الدولي للتقرير المالي 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16(

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19 بعد 30 سبتمبر 2021م )تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 16( 	
المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة )تتمة(  - 	
فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للمجموعة للسنة المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد ذلك 
التاريخ. اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية الموحدة 

المختصرة:

العقود المتوقع خسارتها - تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37( 	

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16( 	

المعيار الدولي للتقرير المالي 17 – "عقود التأمين" 	

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1(  	

اإلفصاح عن السياسة المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي 2( 	

تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8( 	

الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية - 	
يتمثل ذلك في حصة المجموعة من االستثمار في شركة تداول العقارية )"شركة زميلة"(، وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث 
تمارس المجموعة تأثيراً جوهرياً عليها من خالل حقوق التصويت. كما في 30 سبتمبر 2021م، تمتلك المجموعة نسبة 33.12% من رأس مال الشركة 
الزميلة )31 ديسمبر 2020م: 33.12%(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة الزميلة في تطوير برج مكاتب تجاري في مركز الملك عبد اهلل المالي بالرياض 

حيث تتوقع المجموعة أن يكون مقرها الرئيسي. 

فيما يلي الحركة في رصيد االستثمار بالشركة الزميلة:

لفترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

)مراجعة()غير مراجعة(
378,895,29340,996,978الرصيد في بداية الفترة/السنة 

340,000,000--استثمار إضافي خالل الفترة/ السنة
)2,101,685()2,408,553(الحصة في خسارة الفترة / السنة
376,486,740378,895,293الرصيد في نهاية الفترة / السنة

قامت المجموعة بإثبات حصتها في الخسارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م استناداً إلى آخر قوائم مالية متوفرة للشركة الزميلة. 

االستثمارات - 	
فيما يلي ملخًصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالية:

إيضاحاتغير متداولة
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
655,277,237101,267,886-1استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

55,277,237101,267,886
متداولة

--6100,643,586-1استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
2,387,048,9233,103,518,964   6-2استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2,487,692,5093,103,518,964
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

االستثمارات )تتمة(  - 	
فيما يلي تفاصيل االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة: 

التصنيفالمبلغتاريخ االستحقاقالبيان
موجودات متداولة100,000,000     18 يناير 2022مالهيئة العامة للطيران المدني

موجودات غير متداولة1555,000,000 أبريل 2031مبنك البالد بالريال السعودي من الفئة 2

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة    - 1 	
تتمثل في استثمار في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد. وتحمل الصكوك متوسط 
عمولة بمعدل 2.4% - 2.5% سنوياً خالل سنة 2021م )2020م: 2.5%(. تاريخ استحقاق صكوك الهيئة العامة للطيران المدني هو 18 يناير 2022م 

وبالتالي تم تصنيف االستثمار كموجودات متداولة كما في 30 سبتمبر 2021م.

وفيما يلي تفاصيل هذه االستثمارات:

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م
)مراجعة()غير مراجعة(

--55,000,000استثمار في صكوك - البالد
100,000,000 100,000,000 استثمار في صكوك - الهيئة العامة للطيران المدني

1,311,751 977,858إيرادات مستحقة 
)43,865()57,035(خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة )1-1-6(

155,920,823101,267,886

31 ديسمبر2020م30 سبتمبر 2021م
)مراجعة()غير مراجعة(

55,277,237101,267,886استثمار بالتكلفة المطفأة - غير متداولة 
--100,643,586استثمار بالتكلفة المطفأة - متداولة

فيما يلي ملخصًا بالحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة  1 1 	
المطفأة:

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م
)مراجعة()غير مراجعة(

43,8651,119,928الرصيد في بداية الفترة/ السنة
)1,076,063(13,170محمل/)رد مخصص( للفترة/للسنة

57,03543,865الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:- 	 	
يمثل هذا البند استثماراً في وحدات صناديق استثمار، التي تخضع لالئحة الصادرة عن هيئة السوق المالية. إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي كما يلي:
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

االستثمارات )تتمة(  - 	
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

القيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة
)مراجعة()غير مراجعة(

2,333,983,5792,361,775,3883,017,198,5173,074,346,514صناديق أسواق النقد
40,000,00025,273,53540,000,00029,172,450صناديق عقارية

2,373,983,5792,387,048,9233,057,198,5173,103,518,964اإلجمالي

الذمم المدينة - 	
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر  2021مإيضاحات 

)مراجعة()غير مراجعة(ذمم مدينة: 
2511,082,6917,217,825-1- أطراف ذات عالقة

97,309,20476,760,587- أطراف ليست ذات عالقة
)26,613,594()27,856,347(7-1يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية

80,535,54857,364,818

فيما يلي ملخصًا بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية:- 1 7
لفترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2021م
للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م

)مراجعة()غير مراجعة(
26,613,5946,877,735الرصيد في بداية الفترة/ السنة

1,242,75319,735,859المحمل للفترة/للسنة
27,856,34726,613,594الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

المصروفات المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة  - 	
األخرى

إيضاح
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
877,500,00077,500,000-1دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

11,370,8207,770,332مصروفات تأمين مدفوع مقدماً 
13,383,58010,108,448إيرادات تشغيلية مستحقة

6,204,5042,875,632سلف لموظفين
9,862,4471,418,613مصروفات صيانة مدفوعة مقدماً

18,051,7692,598,810ذمم مدينة أخرى
 136,373,120102,271,835
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

المصروفات المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة   - 	
األخرى )تتمة(

المحتمل - 1 8 الشراء  مقابل  مستردة  مقدمة  دفعة  بسداد  الشركة  قامت 
لممتلكات، رهنًا باالنتهاء من وتنفيذ اتفاقية البيع والشراء مع البائع.

الودائع لدى البنك المركزي السعودي - 	
تتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركين في المقاصة في شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويل التعثر. كما تتضمن مبلغ 10 مليون ريال سعودي 
تم إيداعه بواسطة المجموعة وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية. ويتم اكتساب عمولة من هذه الودائع، وتحتجز المجموعة جزءاً من العمولة وتضاف 

إضافة حصة أعضاء المقاصة من العمولة إلى حسابات الضمان الخاصة بهم. 

النقد وما في حكمه - 		
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
107,376,41396,798,376نقد لدى البنوك – حسابات جارية

107,376,41396,798,376

االحتياطي النظامي - 		
للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تجنيب 10% من أرباحها الصافية كل سنة  وفقاً 
لتكوين احتياطي نظامي. قرر المساهم في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17 أغسطس 2021م التوقف عن تجنيب هذه النسبة عندما يبلغ 
االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع. نظراً ألن الشركة قد وصلت إلى مستوى االحتياطي المطلوب؛ فبالتالي، ال يلزم إجراء أي تحويالت 
إضافية كما في نهاية السنة. إن االحتياطي النظامي في القوائم المالية الموحدة هو االحتياطي النظامي للشركة. إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً 

للتوزيع على المساهمين بالشركة.

االحتياطي العام - 		
بناًء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم 524\7 تم تحويل رصيد األرباح المبقاة إلى حساب االحتياطي لغرض تمويل إنشاء 
مقر السوق المالية في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي أغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة. خالل سنة 2008م، قرر مجلس إدارة الشركة 
بموجب القرار رقم 6\8\2008 تحويل رصيد هذا االحتياطي إلى حساب االحتياطي العام. في 17 أغسطس 2021م، قرر المساهم في الجمعية العامة 

غير العادية أن االحتياطي لم يعد ضرورياً وتم إعادة تحويله إلى األرباح المبقاة. 
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 		
فيما يلي بياناً بالحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفين:

لفترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م 

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020م 

)مراجعة()غير مراجعة(
91,024,04677,294,401الرصيد في بداية الفترة/السنة

7,268,8009,028,207تكلفة الخدمة الحالية
1,304,2282,272,055تكلفة الفائدة

8,573,02811,300,262المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة
5,301,735--خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

)2,872,352()10,201,157(منافع مدفوعة خالل الفترة / السنة
89,395,91791,024,046الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

فيما يلي بيانًا بصافي التزامات مكافأة نهاية الخدمة:- 1 13
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
89,395,91791,024,046القيمة الحالية اللتزامات المنافع

89,395,91791,024,046صافي التزامات المنافع المحددة

التأمينات النقدية من المشاركين في المقاصة - 		

إيضاحات
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر    2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على 

- حسابهم الخاص 
1-141,001,9171,001,361

1411,479,56116,539,779-2- عمالئهم
141,489,2001,489,200-3- هامش أولي للمركز

13,970,67819,030,340

يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حسابهم الخاص. - 1 14

يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حساب عمالئهم. - 	 14

يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة مع المركز.- 3 14
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة - 		
يمثل هذا ترتيباً للتمويل المسبق للتعثر الذي يتكون من موجودات يساهم بها أعضاء المقاصة والتي يمكن أن تستخدمها المجموعة في ظروف معينة 

لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة الناتجة عن حاالت تعثر المشاركين في السداد. 

الذمم الدائنة - 		

إيضاح
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
ذمم دائنة تجارية:

16127,204,13481,667,208-1أطراف ليست ذات عالقة
2517,444,02713,647,463-3أطراف ذات عالقة )إيضاح 3-25(

144,648,16195,314,671

يشمل هذا البند مبلغ 1.93	 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 0	0	م: ال - 1 	1
شيء( فيما يتعلق بخدمات توزيع األرباح التي توفرها "شركة إيداع" لُمصدر 
األوراق المالية المدرجة في سوق األسهم السعودية. من خالل هذه الخدمة، 
على مساهميها من  لتوزيع األرباح النقدية  إيداع  يفوض "المصدر" شركة 

خالل منصة تداوالتي.

المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى - 		
31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
83,869,40194,647,318مصروفات موظفين مستحقة

2,178,7092,108,213تأمينات اجتماعية مستحقة - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
6,559,95610,195,945ضريبة القيمة المضافة، صافي

6,228,3325,470,358ذمم مجلس اإلدارة الدائنة
3,661,0464,194,449أخرى

102,497,444116,616,283
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

الزكاة الدائنة  - 		
اعتباراً من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم 35657 

الصادر بتاريخ 1442/6/29 هـ. 

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م
)مراجعة()غير مراجعة(

--83,561,274الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
مخصص الزكاة للفترة/ للسنة 

52,610,27683,561,274- الفترة الحالية 
--)440,338(- ما تم تحميله في الفترة السابقة بشكل أكثر من المصروف

--)83,120,936(زكاة مدفوعة خالل الفترة / السنة
52,610,27683,561,274الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

اإليرادات التشغيلية - 		
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2020م2021م2020م2021م
81,946,86897,156,072326,750,659247,980,225خدمات تداول )إيضاح 1-19(

21,315,20616,753,74756,633,73351,834,597رسوم إدراج
23,244,55621,345,39070,789,27157,810,355خدمات تكنولوجيا وبيانات

136,128,722126,814,959454,369,472339,867,132خدمات ما بعد التداول
262,635,352262,070,168908,543,135697,492,309

بتاريخ 18 - 1 19  )17/	70/	( رقم  المالية  إدارة هيئة السوق  لقرار مجلس  وفقًا 
يناير 017	م، فيما يلي ترتيبات اإليرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة 

السوق المالية اعتبارًا من 1 يناير 017	م:
يحق لهيئة السوق المالية عائد مالي يعادل 64% من إجمالي أعمال التداول المنفذة في سوق األسهم. تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد نيابة  	

عن هيئة السوق المالية وإيداعه في حساب هيئة السوق المالية بناًء على تعليماتها؛ و

يحق للمجموعة االحتفاظ بنسبة 100% من إيرادات النشاط )باستثناء أعمال التداول المنفذة في السوق والتي تخضع لترتيب مشاركة العائد  	
المالي المذكور أعاله(.
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

التكاليف التشغيلية - 		
تتكون التكاليف التشغيلية من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة لتوفير الخدمات لعمالئها وللسوق المالية السعودية. وفيما يلي تفاصيل 

التكاليف التشغيلية:  

إيضاحات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2020م2021م2020م2021م
 95,134,219 92,238,559 27,277,429 29,018,004 رواتب ومنافع متعلقة بها

 78,000,000 32,500,00032,500,00083,000,000 20-1رسوم هيئة السوق المالية 
 40,567,379 35,613,767 22,607,893  5,722,755 الصيانة والشبكة والوصول 

 22,133,653 30,820,841 7,557,171 10,142,241استهالك وإطفاء
 )117,298(10,164,534)30,683( 5,413,449 تسويق ورعاية 
 1,283,032 1,259,259 270,909  425,703 ضيافة ونظافة

7186,76957,7691,242,7531,319,931-1مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة
 1,370,977 1,238,886 495,683  464,583 مصروفات أمن

 2,290,340 863,111 1,722,425 76,456 استشارات
 696,601 755,640 342,596  251,208 مرافق خدمية

 751,000 411,000549,000 137,000 رسوم استخدام نظام سريع
 783,755 513,032 56,239  154,646 رسوم رخصة 

 60,000 499,128--  120,000 عالقات المساهمون
 19,210 485,983 )49,738(  481,474 تدريب

 346,415 336,600 131,687  113,932 اتصاالت
--    448----قرطاسية ولوازم مكتبية

 86,008 518 23,153 518رحالت عمل
 1,047,780 438,235 353,968 )862,255(أخرى

84,346,48393,727,501260,020,294245,773,002

يمثل هذا البند رسومًا مستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالخدمات - 1 0	
رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  قرار  بموجب  للمجموعة  المقدمة 
)8/17		/	( بتاريخ 18 يناير 017	م وقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية 

رقم )3 	 019	( بتاريخ 7 يناير 019	م.
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

المصروفات العمومية واإلدارية   - 		
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

2020م2021م2020م2021م
33,365,05929,229,171100,296,060100,855,955رواتب ومنافع متعلقة بها 

5,077,1784,294,57912,949,07414,123,768استهالك وإطفاء
1,945,209774,6279,893,2203,229,936الصيانة والشبكة والوصول 

3,475,200742,8297,183,2162,260,320استشارات
2,251,5002,489,5626,240,8334,886,895مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

1,906,873419,001)58,750(660,345تسويق ورعاية 
718,680346,1151,883,3931,169,178رسوم رخصة 

543,103292,2501,441,3441,303,525ضيافة ونظافة  
456,418471,8651,217,1141,327,354مصروفات أمن 

260,857180,333796,678470,477قرطاسية ولوازم مكتبية
483,596784,907751,2721,519,416تدريب 

246,792321,734742,360667,729مرافق خدمية
478,975640,003775,680)943,569(عقود تأمين أنشطة تداول

124,87046,395369,207220,309التواصل
--13,170--)701(مخصص االنخفاض في قيمة االستثمار

30,43437,61530,434324,262رحالت عمل
303,038492,5921,184,6511,011,851أخرى

48,998,00940,924,799147,538,902134,565,656

وقد تم إعادة تصنيف هذه المصروفات من المصروفات العمومية واإلدارية إلى تكاليف التشغيل في فترة المقارنة.  وتتماشى عملية إعادة التصنيف هذه 
مع العرض للسنة الحالية نتيجة لتقييم توزيع التكلفة األكثر دقة الذي تم إجراؤه خالل سنة 2021م.

إيرادات االستثمارات - 		

إيضاحات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2020م2021م2020م2021م
982,338638,8892,534,1052,217,797دخل عمولة خاصة

1,137,3293,018,3824,714,3599,190,642دخل توزيعات أرباح 
4,382,6472,805,6568,803,78814,058,498ربح محقق من بيع استثمارات، صافي

9,315,7572,885,072)2,131,187(1,705,706ربح/)خسارة( غير محققة من استثمارات، صافي
93,5501,27010,2541,270عمولة من الودائع لدى البنك المركزي السعودي

8,211,5704,333,01025,378,26328,353,279
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

ربحية السهم األساسية والمخفضة - 		
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم بقسمة الربح العائد على المساهم العادي بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م بإجمالي 120 مليون سهماً )31 ديسمبر 2020م: 120 مليون سهماً(.

االرتباطات وااللتزامات المحتملة - 		
تتمثل االرتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد موجودات وخدمات إلى المجموعة كما يلي:

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م
)مراجعة()غير مراجعة(

24,066,79413,160,014شراء موجودات
40,849,12346,327,525نفقات متعهد بها

1,147,94011,300,000خطاب ضمان
66,063,85770,787,539

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 		
تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة. تتضمن األطراف ذات العالقة من صندوق االستثمارات العامة )"المساهم"( 

وشركة تداول العقارية )"شركة زميلة"( ومجلس إدارة المجموعة والمديرين التنفيذيين. كما تتضمن األطراف ذات العالقة من الشركات الشقيقة وهي:

مملوكة من قبل المساهم؛أ- 

لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة؛ وب- 

لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة المساهم؛ج- 

يخص - 1 5	 العالقة فيما  الهامة مع األطراف ذات  بالمعامالت  بيان  يلي  فيما 
خالل  من  مزاولتها  يتم  التي  للمجموعة  الرئيسية  التشغيلية  األنشطة 

الشركات التابعة للمجموعة:

طبيعة العالقة
طبيعة المعامالت

30 سبتمبر 2021مخدمات تداول السعوديةخدمات مقاصة أوراق ماليةخدمات إيداع أوراق ماليةخدمات تداول القابضة
الشركات الشقيقة:

 126,676,739330,478,952-- 33,149,608 170,652,605 - مملوكة من قبل المساهم
- ذات أعضاء مجلس إدارة 

 225,919,878  29,664,660 -- 2,525,646  193,729,572 مشتركين لمجلس إدارة الشركة

- ذات أعضاء مجلس إدارة 
1,195,725--37,927--1,157,798مشتركين لمجلس إدارة المساهم

365,539,97535,675,25437,927156,341,399557,594,555
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي( 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  - 		
فيما يلي أرصدة الذمم المدينة الناتجة من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:

طبيعة العالقة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

الرصيد الختاميالمحصلالمفوترالرصيد االفتتاحي
الشركات الشقيقة:

 8,242,912  )325,126,953( 330,478,952 2,890,913- مملوكة من قبل المساهم
 2,839,434  )228,140,265( 225,919,878 5,059,821- ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة

 345  )1,195,380( 1,195,725 --- ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة المساهم

11,082,691)554,462,598(7,950,734557,594,555اإلجمالي

طبيعة العالقة
طبيعة المعامالت

31 ديسمبر2020مخدمات مقاصة أوراق ماليةخدمات إيداع أوراق ماليةخدمات تداول
شركات شقيقة:

75,733,04823,163,779190,11199,086,938- مملوكة من قبل المساهم
3,356,070----3,356,070- ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة

561,295,279----561,295,279- ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة المساهم
640,384,39723,163,779190,111663,738,287

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:

طبيعة العالقة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

الرصيد الختاميالمحصلالمفوترةالرصيد االفتتاحي
شركات شقيقة:

2,823,849)102,549,637(6,286,54899,086,938- مملوكة من قبل المساهم
--)4,541,320(1,185,2503,356,070- ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة

- ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة 
4,393,976)559,460,770(2,559,467561,295,279المساهم

--)105,000(--105,000شركة زميلة
7,217,825)666,656,727(10,136,265663,738,287اإلجمالي

األنشطة - 	 5	 عن  الناتجة  العالقة  ذات  األطراف  مع  باألرصدة  بيانًا  يلي  فيما 
االستثمارية والمدرجة في االستثمارات »بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة«:

طبيعة العالقة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م )غير مراجعة(

الرصيد الختاميربح محقق/ غير محققمشتريات/ )استبعادات(الرصيد االفتتاحي
الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة 

5,384,282334,294,611)383,349,918(712,260,247مشتركين لمجلس إدارة الشركة
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي( 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  - 		

طبيعة العالقة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

الرصيد الختاميربح محقق/ غير محققمشتريات/ )استبعادات(الرصيد االفتتاحي
الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين 

17,241,2871,142,833,446)269,427,458(1,395,019,617لمجلس إدارة الشركة

األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة الناتجة عن الخدمات المستلمة - 3 5	
والمدرجة في الذمم الدائنة كما يلي:

طبيعة العالقة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م  )غير مراجعة(

الرصيد الختاميمدفوعات خدمات مستلمة الرصيد االفتتاحي
الشركات الشقيقة:

11,215,694)2,898,343(6,370,265 7,743,772- مملوكة من قبل المساهم
- الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين 

6,228,333)5,582,691(5,907,333 5,903,691لمجلس إدارة الشركة

17,444,027)8,481,034(13,647,46312,277,598اإلجمالي

طبيعة العالقة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )مراجعة(

الرصيد الختاميمدفوعات خدمات مستلمة الرصيد االفتتاحي
شركات شقيقة:

7,743,772)10,293,450(7,455,86210,581,360- مملوكة من قبل المساهم
- الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين 

5,903,691)1,909,826(1,044,4406,769,077لمجلس إدارة الشركة

13,647,463)12,203,276( 8,500,30217,350,437اإلجمالي

واإلدارة - 4 5	 التنفيذيين  غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  العليا  اإلدارة  تتكون 
التنفيذية. وفيما يلي بيان بمكافآت موظفي اإلدارة العليا:

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
2020م2021م

34,016,96612,037,110رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
3,044,155745,996منافع لما بعد انتهاء التوظيف

6,240,8334,886,895مكافأة مجلس اإلدارة
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

المعلومات القطاعية - 		
تعمل الشركة فقط في المملكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة. وفيما يلي 

قطاعات التقرير الخاصة بالمجموعة:

أسواق رأس المال
تتمثل أنشطة هذا القطاع في عمولة تداول األوراق المالية والمشتقات، ورسوم القبول من اإلدراج األولي وزيادة رأس المال اإلضافية، والرسوم السنوية 

المحملة على األوراق المالية المتداولة في أسواق المجموعة، والرسوم من خدمات السوق الثانوية؛ 

خدمات ما بعد التداول
تتمثل أنشطة هذا القطاع باألعمال المتعلقة بتسجيل المحافظ االستثمارية في نظام اإليداع والتسوية، وتسجيل ملكيتها وإيداعها، ونقل ملكيتها وتسويتها 
ومقاصتها وحفظها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق المالية المودعة، واالرتباط مع أعضاء السوق ووكالء التسوية بنظام اإليداع والتسوية. 
كذلك ربط وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم 
التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية. تغطي وحدة أعمال 

هذه اإليرادات من خدمات ما بعد التداول.

خدمات التكنولوجيا
تتمثل أنشطة هذا القطاع في تنمية األعمال المرتبطة بخدمات التكنلوجيا التي تتضمن تقديم معلومات تداول ذات جودة عالية وفي الوقت الحقيقي، 
وبيانات مرجعية، ومؤشرات السوق ومعلومات مالية للمجتمع المالي، وحلول التقنية المالية، والبحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وأبحاث 

السوق واستطالعات الرأي. تغطي وحدة أعمال هذه اإليرادات من خدمات التكنولوجيا والبيانات.

قطاع الشركات
يدير قطاع الشركات تطورات قطاع الشركات المستقبلية ويشرف على جميع األقسام المتعلقة بالخزينة. إن جميع االستثمارات في الشركات تدخل ضمن 

قطاع األعمال هذا والذي يتضمن إدارة استراتيجية تنمية األعمال التجارية والقانونية والمالية والعمليات والموارد البشرية والعالقات مع العمالء.

المجموعةقطاع الشركاتخدمات التكنولوجياخدمات ما بعد التداولأسواق رأس المال30 سبتمبر 2021م
908,543,135--383,384,392454,369,47270,789,271إيرادات تشغيلية

263,169,603208,308,67145,267,15312,658,138529,403,565صافي الربح* 
2,175,997,8483,473,859,009--1,297,861,161--إجمالي الموجودات

354,243,216482,003,003--127,759,787--إجمالي المطلوبات

المجموعةقطاع الشركاتخدمات التكنولوجياخدمات ما بعد التداولأسواق رأس المال30 سبتمبر 2020م
697,492,309--299,814,822339,867,13257,810,355إيرادات تشغيلية

188,525,322102,410,06537,001,92618,989,095346,926,408صافي الربح 
2,937,734,8243,908,802,207--    971,067,383 --   إجمالي الموجودات
254,159,308422,470,555--  168,311,247--   إجمالي المطلوبات

*تم توزيع مصروف الزكاة لفترة التسعة أشهر على أي من القطاعات.

تم إعادة تصنيف القطاعات التشغيلية بطريقة تتبع معايير السوق وتعكس إعادة تنظيم األعمال في مجموعة تداول السعودية. 
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

األدوات المالية وإدارة المخاطر - 		
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر السوق؛- 

مخاطر االئتمان.- 

مخاطر التشغيل؛ و- 

مخاطر السيولة.- 

وإدارة هذه  لقياس  والعمليات  والسياسات  المجموعة،  وأهداف  أعاله،  الواردة  المخاطر  لكل من  المجموعة  تعرض  معلومات حول  اإليضاح  يمثل هذا 
المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، يتم إدراج إفصاحات كمية في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

إطار إدارة المخاطر
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة الستحداث إطار إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه. يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تطوير 
ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير من اللجان ذات الصلة فيما يتعلق بما ورد 

أعاله بشكل دوري.

يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر باإلضافة 
إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق 
وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين 

أدوارهم والتزاماتهم.

هيكل إدارة المخاطر
يتم استحداث هيكل منظم ومتماسك داخل المجموعة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها.

مجلس اإلدارة
تكمن قمة حوكمة المخاطر في اإلشراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يقدم التوجيهات ويمنح الموافقات الالزمة على االستراتيجيات والسياسات لتحقيق 

األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا
إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن مدى تقّبل المخاطر المحدد مسبقاً للمجموعة.

مخاطر السوق- 1 7	
مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق، سواء الناتجة عن عوامل 
خاصة بُمصدر أداة مالية فردية أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السوق 
عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومراقبة التطورات في األسواق المالية. إن مخاطر السوق تعكس مخاطر األسعار ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 

العموالت الخاصة. 

مخاطر األسعار
تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر 

األسعار باستثماراتها المدرجة الصناديق االستثمارية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. 
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  - 		
وفيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:

إن التغير بنسبة 1% أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة كما 
هو مبين أدناه:

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
2020م2021م

)+/-( 26,940,569)+/-( 23,870,489األثر على ربح الفترة

مخاطر العملة
تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتعرض المجموعة للتذبذبات في 

أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها. لم تقم المجموعة بإجراء أي معامالت هامة بعمالت بخالف الريال السعودي.

مخاطر أسعار العموالت 
تتمثل مخاطر العموالت في التعرض لمخاطر متعددة مرتبطة بتأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على المركز المالي للمجموعة 
وتدفقاتها النقدية. تراقب المجموعة التذبذبات في أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت غير هام نظراً ألن األدوات المالية المحتفظ 

بها بواسطة المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار العمولة المتغيرة.

مخاطر االئتمان- 	 7	
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف اآلخر في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 

وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء واالستثمار في سندات الدين.

يعرض الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة:

30 سبتمبر
2021م

31 ديسمبر 
2020م

)مراجعة()غير مراجعة(
107,376,41396,798,376نقد وما في حكمه 

155,920,823101,267,886استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
27,546,73632,177,558ودائع لدى البنك المركزي السعودي

80,535,54857,364,818ذمم مدينة 
77,500,00077,500,000دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

13,383,58010,108,448إيرادات تشغيلية مستحقة 
6,204,5042,875,632سلف لموظفين

18,051,7692,598,810ذمم مدينة أخرى
486,519,373380,691,528
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  - 		

النقد وما في حكمه
تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد. ويتم حالياً االحتفاظ بالفائض لدى بنوك 

ذات تصنيف كما يلي:

وكالة موديزستاندرد آند بورز
قصيرة األجلطويلة األجل قصيرة األجلطويلة األجل 

-A2-AA11-P

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة 
تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية وذات تصنيف ائتماني جيد.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االئتمان. تطبق المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بغرض 
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع 
الذمم المدينة استناداً إلى أيام التأخير في السداد. تُعدل معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد 

الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.

اإليرادات التشغيلية المستحقة 
تتمثل اإليرادات التشغيلية المستحقة في إيرادات مكتسبة والتي لم يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء. وتُعد هذه اإليرادات قصيرة األجل بطبيعتها ومن 

أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. 

سلف لموظفين
يمثل هذا سلف مقدمة لموظفين بناء على طلبهم. ويتم خصم هذه السلف من رواتبهم الشهرية وبالتالي ال توجد مخاطر ائتمانية كبيرة في الرصيد. 

الذمم المدينة األخرى
تتمثل الذمم المدينة األخرى في ذمم مدينة مستحقة من أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وتُعد قصيرة األجل بطبيعتها.

الودائع لدى البنك المركزي السعودي
هذا يمثل ودائع لدى البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ال توجد مخاطر ائتمانية جوهرية.

دفعة مقدمة مقابل شراء عقار 
تم تقديم هذه الدفعة المقدمة إلى البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، وبالتالي، ال توجد مخاطر ائتمانية جوهرية.
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  - 		
تركيز مخاطر االئتمان- 3 7	

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في 30 سبتمبر 2021م.

منخفضة القيمة االئتمانيةمخصص الخسارةإجمالي القيمة الدفتريةالمتوسط المرجح لمعدل الخسارة )%(

ال00.0144,702,2665,251-30 يوماً )ليست متأخرة السداد(
ال310.889,336,39682,201 – 60 يوماً
ال611.91994,78819,046 – 90 يوماً

ال914.03406,86316,401 – 120 يوماً
نعم1216.871,982,381136,225 – 180 يوماً
نعم18151.1042,768,86621,855,844 – 360 يوماً

نعم70.018,200,3355,741,379متأخرة السداد ألكثر من 360 يوماً

108,391,89527,856,347

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2020م.

منخفضة القيمة االئتمانيةمخصص الخسارةإجمالي القيمة الدفتريةالمتوسط المرجح لمعدل الخسارة )%(
ال027.0372,287,67419,539,792-30 يوماً )ليست متأخرة السداد(

ال301.34519,1816,963 - 60 يوماً
ال612.88159,5884,602 – 90 يوماً

ال914.4474,0133,283 – 120 يوماً
نعم12118.05308,43955,679 – 180 يوماً
نعم18145.132,012,859908,403 – 360 يوماً

نعم70.738,616,6586,094,872متأخرة السداد ألكثر من 360 يوماً
83,978,41226,613,594

مخاطر العمليات- 4 7	
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة باإلجراءات واألفراد والتكنولوجيا 
القانونية  المتطلبات  عن  الناتجة  تلك  مثل  والسيولة  والسوق  االئتمان  مخاطر  غير  أخرى  خارجية  عوامل  ومن  بالمجموعة،  الخاصة  التحتية  والبنية 

والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك الشركات. تنشأ مخاطر التشغيل عن كافة عمليات المجموعة.

تهدف المجموعة إلى إدارة مخاطر التشغيل لكي تحقق التوازن بين تجنب الخسائر واألضرار المالية على سمعة المجموعة وبين الفعالية الشاملة للتكلفة 
ولتجنب إجراءات السيطرة التي تقيد المبادرة واإلبداع.

مراجعات قسم  نتائج  مناقشة  يتم  الداخلية.  المراجعة  بتنفيذه قسم  الذي  الدورية  المراجعات  برنامج  المجموعة من خالل  بمعايير  االلتزام  دعم  يتم 
المراجعة الداخلية مع إدارة وحدة العمل التي تتعلق بها مع تقديم ملخصات إلى لجنة المراجعة واإلدارة العليا بالمجموعة.

مخاطر السيولة - 5 7	
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات مالية 
أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خالل 

الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة. 
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  - 		
يعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات المالية استناداً إلى االستحقاقات التعاقدية:

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م
اإلجماليأكثر من 12 شهرًاأقل من 12 شهرًااإلجماليأكثر من 12 شهرًاأقل من 12 شهرًا

96,798,376--107,376,41396,798,376--107,376,413نقد وما في حكمه
32,177,558--27,546,73632,177,558--27,546,736ودائع لدى البنك المركزي السعودي

2,487,692,50955,277,2372,542,969,7463,103,518,964101,267,8863,204,786,850استثمارات
57,364,818--80,535,54857,364,818--80,535,548ذمم مدينة 

77,500,000--77,500,00077,500,000--77,500,000دفعة مقدمة مقابل شراء عقار
10,108,448--13,383,58010,108,448--13,383,580إيرادات تشغيلية مستحقة 

2,875,632--6,204,5042,875,632--6,204,504سلف لموظفين
2,598,810--18,051,7692,598,810--18,051,769ذمم مدينة أخرى

2,818,291,05955,277,2372,873,568,2963,382,942,606101,267,8863,484,210,492إجمالي الموجودات المالية
19,030,340--13,970,67819,030,340--13,970,678تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

3,147,217--3,575,8403,147,217--3,575,840مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة  
3,023,7501,638,0004,661,7509,128,6434,658,34813,786,991التزامات عقود اإليجار 

95,314,671--144,648,16195,314,671--144,648,161ذمم دائنة
32,758,785--24,751,07132,758,785--24,751,071رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
104,312,125--93,758,779104,312,125--93,758,779أخرى

91,024,04691,024,046-- 89,395,917 89,395,917--التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
283,728,27991,033,917374,762,196263,691,78195,682,394359,374,175إجمالي المطلوبات المالية

2,498,806,1003,119,250,8255,585,4923,124,836,317)35,756,680(2,534,562,780صافي الموجودات المالية/)المطلوبات المالية(

القيمة العادلة لألدوات المالية - 		
القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق 
بتاريخ القياس. وبموجب تعريف القيمة العادلة، فإنها تمثل االفتراض بأن المجموعة مستمرة في أعمالها وال يوجد أي نية أو متطلب لتحجيم أعمالها 

بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة.

وتعتبر األداة المالية متداولة في سوِق نشط إذا كانت األسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسهولة من سمسار أو وسيط أو مجموعة صناعية أو خدمة 
تسعير أو وكالة تنظيمية. وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلية التي تحدث بانتظام على أساس تجاري.

وعند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة البيانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

المستوى 1: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.

المستوى 2: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 1 والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة )األسعار( أو بصورة 
غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

المستوى 3: مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.
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شركة مجموعة تداول السعودية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )تتمة( 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  - 		
يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدرج للقيمة العادلة 
الدفترية  القيمة  ألن  نظراً  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  ال  التي  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  معلومات  تتضمن  وال  المالية.  لألدوات 

للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

القيمة الدفترية
30 سبتمبر 2021م

إجمالي القيمة العادلة القيمة العادلة
المستوى 3المستوى 2المستوى 1

االستثمارات

2,387,048,923-2,387,048,923-2,387,048,923بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة الدفترية
31 ديسمبر 2020م 

إجمالي القيمة العادلة القيمة العادلة
المستوى 3المستوى 2المستوى 1

االستثمارات
3,103,518,964-3,103,518,964-3,103,518,964بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياسات القيمة العادلة، وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى 3 لقياسات القيمة العادلة 
كما في 30 سبتمبر 2021م )31 ديسمبر 2020م: ال شيء(.

توزيعات األرباح - 		
أوصى مجلس إدارة تداول في اجتماعه بتاريخ 24 يونيو 2021م باإلعالن عن توزيعات األرباح بقيمة 1.12 مليار ريال سعودي لصندوق االستثمارات العامة 
)المساهم(.  وقد اعتمد صندوق االستثمارات العامة اإلعالن عن توزيعات األرباح في الجمعية العامة العادية الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 

2021م وتم دفعها.

األحداث الالحقة - 		
ليس هناك أي أحداث وقعت بعد تاريخ التقرير تتطلب تعدياًل أو إفصاحاً في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. 

اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة - 		
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 19 ربيع األول 1443 1443هـ )الموافق 25 اكتوبر 2021م(.
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