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                                                           نظرة على الشركة

تأسست رشكة مجموعة تداول السعودية القابضة عام 2007، تدير الرشكة رشكاتها التابعة وتستثمر 
األموال يف األسهم واألوراق املالية األخرى. توفر الرشكة، من خالل رشكاتها التابعة منتجات وخدمات 
ونرش  امللكية  وتسجيل  املالية  األوراق  ومقاصة  وتسوية  وإدارة  إعداد  تشمل  والتي  املالية  األوراق 
السعودية -  املالية  السوق  بالكامل: )1( رشكة  تابعة مملوكة  أربع رشكات  املعلومات. لدى املجموعة 
)تقدم  إيداع  رشكة   )2( السوق(،  عن  ومعلومات  املالية  لألوراق  وتداول  إدراج  منصة  )توفر  تداول 
رشكة   )3( السجالت(،  وإدارة  املدرجة  املالية  األوراق  مللكية  والتسجيل  والتسوية  اإليداع  خدمات 
املالية  التقنية  حلول  )تقدم  وامض  )4( رشكة  السعودية(،  السوق  يف  التسوية  عمليات  )تنفذ  مقاصة 
تداول  تمتلك مجموعة  الرأي(.  السوق واستطالعات  وأبحاث  والتقنية  الهندسة  والتطوير يف  والبحث 
التجارية.  األبراج  تطوير  بمجال  تعمل  التي  العقارية  تداول  33.1% يف رشكة  أيضا حصة  السعودية 

يعمل لدى املجموعة 383 موظف )349 سعودي( كما يف يونيو 2021.

المصدر: نشرة االكتتاب العام

ملخص طرح االكتتاب العام

ريال   10 تبلغ  بالكامل  مدفوعة  اسمية  بقيمة  الرشكة  مال  رأس  من   %30 يمثل  ما  سهم،  مليون   36.0 القابضة  السعودية  تداول  مجموعة  تطرح  أن  املقرر  من 
سعودي لكل سهم. تم تقسيم االكتتاب العام لرشيحتني: رشيحة للمستثمرين من املؤسسات ورشيحة للمستثمرين األفراد. كان االكتتاب مفتوح لرشيحة املستثمرين 
من املؤسسات من 21 إىل 26 نوفمرب وتجاوز فيها االكتتاب 121 مرة. حدد سعر األسهم املطروحة ما بني 95 إىل 105 ريال سعودي للسهم. سيتم تخصيص ما 
مجموعه 36.0 مليون سهم الستثمار املؤسسات. تم فتح عرض الطرح لألفراد من 30 نوفمرب إىل 2 ديسمرب، وتمثل ما يصل إىل 30% )10.8 مليون سهم( من 

حجم االكتتاب. حددت الرشكة سعر الطرح النهائي عند 105 ريال سعودي.
المصدر: نشرة اإلكتتاب العام، أرقام

قطاعات األعمال والمنتجات والخدمات

العام 2020(، مركز اإليداع )47%(، معلومات السوق )10%(، املقاصة  إيرادات  التالية: األسواق )42% من  القطاعات  تعمل مجموعة تداول السعودية من خالل 

واملشتقات والرشكات.

والرسوم 	  اإلضافية،  املال  الدويل وزيادة رأس  اإلدراج  القبول من  واملشتقات، ورسوم  املالية  األوراق  تداول  القطاع يف عمولة  هذا  أنشطة  تتمثل  األسواق: 
السنوية املحملة عىل األوراق املالية املتداولة يف أسواق املجموعة، والرسوم من خدمات السوق الثانوية. كما يهدف هذا القطاع إىل توسيع األعمال من خالل 
تحسني املنتجات والخدمات وجذب الرشكات املحلية واألجنبية لإلدراج، باإلضافة لتطوير فئات جديدة من األصول. تشمل املسؤوليات الحفاظ عىل سالمة 
واستقرار وعدالة عمليات سوق األوراق املالية. يهدف هذا القطاع إىل تحقيق نتائج مميزة من خالل فعالية التشغيل والتعاون مع هيئة السوق املالية والضبط 

الفعال للتكلفة واإلدارة الشاملة لتجربة العمالء وتطوير قدرات املوظفني.

ونقل 	  وإيداع  وتسجيل  والتسوية  اإليداع  نظام  يف  االستثمارية  املحافظ  تسجيل  إيداع  رشكة  نشاطات  تتضمن  التداول(:  بعد  ما  )خدمات  إيداع  رشكة 
وتسوية وتصفية ملكيتها وتسجيل أي قيود تتعلق بملكية األوراق املالية، وربط أعضاء السوق ووكالء التسوية باإليداع ونظام املقاصة. تقوم إيداع أيضا 
بربط وإدارة سجالت مصدري األوراق املالية، حيث تقوم بتنظيم الجمعيات العامة للُمصدرين بما يف ذلك تقديم خدمة التصويت عن ُبعد ملثل هذه الجمعيات 

وتقديم التقارير واإلخطارات واملعلومات وكذلك الخدمات األخرى املتعلقة بأنشطتها، وذلك وفًقا ألنظمة السوق املالية.

قطاع معلومات السوق )خدمات التكنولوجيا(: يسعى هذا القطاع لتوفري معلومات السوق املالية من خالل تقديم بيانات تداول عالية الجودة يف الوقت 	 
الفعيل وبيانات مرجعية ومؤرشات السوق واملعلومات املالية للمجتمع املايل.

يدير هذا القطاع التطوير املؤسيس املستقبيل ويتحكم يف جميع الوظائف املتعلقة بالخزينة، حيث يتم احتضان جميع االستثمارات ضمن 	  الرشكات:  قطاع 
وحدة األعمال هذه التي تشمل كذلك اسرتاتيجية إدارة تطوير األعمال والترشيع والتمويل والعمليات واملوارد البرشية وإدارة عالقات العمالء.

املنتجات والخدمات: تشمل منتجات الرشكة وخدماتها بما يف ذلك اإلدراج والتداول النقدي يف السوق ومعلومات السوق والتسوية واإليداع واملقاصة واالبتكار 

يف تقنية املعلومات وحلول السوق األخرى.
المصدر: نشرة اإلكتتاب العام

حددنا وزن نسبي للتقييم عىل أساس خصم التدفقات 
عند   2023 للعام  املتوقع  الربحية  ومكرر  النقدية 
املتوقعة  النسبية  القيمة  تم خصم  منهما.  لكل   %50.0
حقوق  عىل  املتوقع  العائد  أساس  عىل   2023 للعام 
السعر املستهدف  إىل  للعام 2023 للوصول  املساهمني 
لسعر  توّصلنا  املجمع،  التقييم  عىل  بناء  عام.  خالل 
بناء  للسهم.  سعودي  ريال   113 بقيمة  مستهدف 
الضمنية  القيمة  تكون  للسهم،  املستهدف  السعر  عىل 
املتوقع  الربح  صايف  أساس  عىل  الربحية  ملضاعف 
ربحية  مضاعف  مقابل  مرة،   18.3 عند   2023 للعام 
البالغ  العام  االكتتاب  إىل سعر  استناداً  عند 16.9 مرة 

105.0 ريال سعودي.

التقييم النسبي
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  نظرة على قطاع أسواق المال

السيادية  والجهات  الشركات  عن  الصادرة  المالية  األوراق  ذلك  في  بما  المالية،  األوراق  وتداول  إلدراج  مركزية  لتوفير خدمات  منظمة  أسواق  هي  المال  أسواق 

والهيئات العامة والمصّدرين اآلخرين، وذلك بهدف الوصول إلى رأس المال تحت مسمى األوراق المالية. المصدر الرئيسي إليرادات سوق األوراق المالية يكون 

الذين  الماليون  الوسطاء  المالية؛  األوراق  يدرجون  الذين  الُمصّدرون  التكامل(:  األعمال ومدى  نموذج  )يعتمد على  أساسية  قنوات  أربع  الرسوم من  في تحصيل 

يتعاملون في األوراق المالية المتداولة في السوق المالية؛ أعضاء السوق المالية لخدمات ما بعد التداول والمقاصة والتسوية واإليداع وأخيراً بيع بيانات السوق 

وغيرها من الحلول التقنية. تاريخياً، تم توفير خدمات اإليداع والمقاصة والتسوية عن طريق غرف المقاصة بدالً من السوق المالية. فيما تبنت العديد من أسواق 

المال حالياً الهيكل العمودي وتكامل جميع هذه األنشطة في مجموعة واحدة. 

 االتجاهات الرئيسية في السوق المالية

التطوراتاإلتجاه

تنّوع اإليرادات
1( زيادة مصادر الدخل عن طريق األسواق المالية من خالل إدراج أنواع جديدة من األوراق المالية مثل المشتقات 
ووحدات صناديق االستثمار والصناديق المتداولة واألوراق المالية ذات الدخل الثابت وشركات االستحواذ ألغراض 

خاصة؛ 2( إضافة خدمات مثل المقاصة والتسوية والحفظ. 3( بيع بيانات السوق وتراخيص البرمجيات

الدمج والتكامل العمودي
1( زيادة عمليات االندماج واالستحواذ المحلية والعالمية؛ 

2( التكامل الرأسي في خدمات ما قبل وبعد التداول. 

تركيز كبار المستثمرين على اعتبارات 
البيئية واالجتماعية وحوكمة  الممارسات 

الشركات

1( ارتفاع بما يقارب 40% في عدد مؤشرات الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2020؛ 
2( إصدار أوراق مالية جديدة مثل السندات المستدامة

التداول استخدام الوسائل اإللكترونية وأتمتة 
1( تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات ومنصات السوق المالية؛ 

2( اعتماد تقنية رقمية مثل األتمتة والحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في القطاع

ارتفاع االستثمار غير النشط

1( ارتفعت مساهمة األصول المدارة بشكل غير نشط بنسبة 17% من األصول المدارة العالمية في العام 2016 )14.2 تريليون 
دوالر أمريكي( إلى 26% في العام 2019 )29.1 تريليون دوالر أمريكي( ومن المتوقع أن تصل إلى 29% في العام 2025 

)40.4 تريليون دوالر أمريكي( وذلك وفقاً لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز؛ 
2( تحول هيكلي كبير في الطلب على بيانات السوق وإنشاء مؤشرات مخصصة مع العالمة التجارية المحتملة ورسوم 

الترخيص إلعادة التوزيع والرسوم المبنية على األصول نتيجة زيادة مزيج األصول المدارة غير نشط

التداول المؤسسي انتشار 
1( ارتفاع مستوى التداول المؤسسي مع االستراتيجيات القائمة على انخفاض وقت االستجابة نتيجة تطور المشاركين 

في  السوق المالية وظهور صناديق التحوط كعناصر فاعلة رئيسية

زيادة مشاركة األفراد
1( ُيعزى ازدياد مشاركة المستثمرين األفراد إلى انخفاض تكلفة التداول وتحسن التوعية المالية وزيادة الوصول إلى 

األسواق المالية بدعم من منصات التقنية المالية ونمو اتجاه التعافي المالي

التحول إلى المقاصة المركزية
1( نمو كبير في أحجام التداول لوسطاء المقاصة المركزية؛ 

2( ارتفاع الطلب على خدمات ما بعد التداول في األسواق المالية وتداول المشتقات في السوق المالية

البيانات والتحليالت الطلب على أدوات 
1( يزداد احتياج المستثمرين ألدوات تحليل متطورة لدعم اتخاذ القرارات، مع ارتفاع حجم البيانات؛ 

2( تزايد الطلب على ملخصات البيانات األولية الفورية بسبب التحول المستمر من التداول القائم على اإلنسان من فئة 
األصول الفردية إلى التداول اإللكتروني من فئة األصول المتعددة

العام اإلكتتاب  املصدر: نرشة 
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التطورات التنظيمية في األسواق المالية السعودية
شهدت األسواق املالية السعودية خالل السنوات القليلة املاضية عدة إصالحات، مما أدى إىل إدراج سوق األوراق املالية السعودية يف مؤرشات األسواق الناشئة بما يف 

ذلك مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة ومؤرش ستاندرد آند بورز وداو جونز لألسواق الناشئة وإدراجها يف مؤرش األسواق الناشئة فوتيس راسل. باإلضافة 

ملا سبق فقد تم إعتماد بعض املبادرات التنظيمية الهامة الهادفة إىل تطوير وتحسني أسواق رأس املال يف اململكة العربية السعودية:

إطالق سوق املشتقات يف اململكة	 

بدء العمليات من قبل مركز مقاصة )رشكة مقاصة( و التي توفر بنية تحتية آمنة وشفافة لسوق رأس مال	 

اعتماد إطار عمل تنظيمي إلصدار إيصاالت اإليداع خارج اململكة العربية السعودية لألسهم التي تم إصدارها يف اململكة العربية السعودية واملدرجة يف سوق 	 

األوراق املالية السعودية

السعودي 	  بالريال  السعودي” )مقوم  بالريال  الحكومية  للصكوك  تداول  “ايبوكس  لتطوير مؤرشين: 1( مؤرش  إتش إس ماركيت”  “آي  التعاون مع رشكة 

لتتبع أداء الصكوك الحكومية؛ 2( مؤرش “ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي” )مؤرش معياري واسع النطاق(

التعاون مع أكثر من 10 هيئات حكومية محلية لتشجيع رشكات القطاع الخاص عىل اإلدراج يف سوق األوراق املالية السعودية؛ إطالق مبادرة تهدف إىل توفري 	 

حوافز للرشكات املُدرجة )عىل سبيل املثال، سريفع صندوق التنمية الصناعية السعودي الحد األعىل لقروض الرشكات املُدرجة(

برنامج رؤية السعودية 2030 وتأثيره على القطاع المالي

لتحقيق  برنامج  اململكة 11  الحكومية. وضعت  األصول  االقتصاد عرب خصخصة  وتنويع  النفط  االعتماد عىل  إىل تخفيض  السعودية 2030  رؤية  برنامج  يهدف 

الرؤية لضمان ودعم تنفيذ برنامج رؤية السعودية 2030. يعد برنامج تطوير القطاع املايل أحد برامج تحقيق الرؤية الذي يهدف إىل تطوير أسواق رأس املال. 

فيما ييل أهم إنجازات الربنامج التي تدعم التنمية الشاملة للقطاع املايل:

املالية، برتخيص 11 رشكة  والتقنية  املدفوعات  قطاع  االبتكار يف  يدعم  الذي  السعودي،  املركزي  البنك  يقوم  املالية:  التقنية  تمكني 

لتقديم خدمات املدفوعات اإللكرتونية. أيضا، تم إطالق نظام الدفع الفوري يف فرباير 2021 والذي يمكن من عملية التحويل يف الوقت 

الفعيل بني مختلف البنوك يف اململكة ويوفر مرونة أكرب للرشكات لتسهيل البيانات املالية وضمان التنفيذ الفعال للمعامالت.

أصبح  املشتقات.  وسوق  “مقاصة”  املالية  األوراق  مقاصة  مركز  رشكة  إطالق  الرئيسية  التطورات  تتضمن  املالية:  السوق  تطوير 

الخاص  الجديد  الرتخيص”  “نظام  يبسط  نمو   - املوازية  السوق  يف  املبارش  اإلدراج  يتيح  خليجي  مايل  سوق  أول  السعودي  املايل  السوق 

بهيئة السوق املالية تقديم تراخيص أعمال األوراق املالية. وقد ساعدت هذه الجهود املبذولة يف الحصول عىل اعرتاف عاملي مثل اإلدراج يف 

املؤرشات العاملية وتحسني التصنيف بناء عىل عدة معايري يف مؤرش التنافسية العاملية 2020.

الوطني  املركز  التداول من قبل  إجمايل رسوم  املحلية وتخفيض  القروض  أدت عدة مبادرات، مثل تعزيز سوق  الدين:  أدوات  سوق 

إلدارة الدين، إىل تحقيق نمو كبري يف أحجام التداول خالل العام 2020 عن العام السابق بنسبة 600% يف سوق القروض الثانوي. تشمل 

إىل  إضافة  التنافيس.  التداول  وتسهيل  اإلصدارات  لتحسني  والتداول  واإلدراج  التسجيل  رسوم  هيكلة  إعادة  التحتية  البنية  تحسينات 

ذلك، كان هناك جهود متواصلة لتمكني املستثمرين من الوصول إىل سندات الدين. كما سمحت هيئة السوق املالية لألجانب باالستثمار 

يف القروض.

واملتوسطة.  الصغرية  للرشكات  الدعم  توفري  إىل  تهدف  مبادرات  املايل  القطاع  برنامج تطوير  واملتوسطة: يتضمن  الصغرية  الرشكات 

خصص برنامج اإلقراض غري املبارش 1.9 مليار ريال سعودي لعدد 1,710 رشكة صغرية ومتوسطة مع انخفاض معيار األهلية العام 

الصغرية  للرشكات  القروض  ضمان  برنامج  من  املستفيدة  الرشكات  عدد  ارتفع   .”19  - “كوفيد  املستجد  كورونا  فريوس  جائحة  خالل 

واملتوسطة )كفالة( يف العام 2020 بنسبة 99% إىل 4.945 رشكة.

العام اإلكتتاب  املصدر: نرشة 
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القيمة السوقية لألسواق املالية إقليميا )مليار دوالر أمريكي(

نمو القيمة السوقية )معدل مركب من 2017 إىل يونيو 2021(

التداول والقيمة السوقية عامليا قيمة 

العام  اإلكتتاب  املصدر: نرشة 

العام  اإلكتتاب  املصدر: نرشة 

العام  اإلكتتاب  املصدر: نرشة 

التداول والقيمة السوقية عالميا ارتفاع كبير في قيمة 

ارتفعت قيمة  التداول عالميا خالل العام 2020 بنسبة 27.5% إلى 157 تريليون دوالر 
أمريكي، كما ارتفع في النصف األول 2021 عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 
السوقية  القيمة  ارتفعت  ذلك،  إلى  إضافة  أمريكي.  دوالر  تريليون   104 إلى   %17.6
األول  النصف  في  ارتفعت  كما   ،%18.2 بنسبة   2020 العام  في  العالمية  لألسواق 
2021 عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 39.8%. تعزى زيادة نشاط التداول 
اإليجابية  االقتصادية  والتوقعات  الفائدة  معدل  انخفاض  إلى  السوقية  القيمة  وارتفاع 
في ظل التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” مما زاد من إقبال 
في  العالمية  االستثمارات  صافي  ارتفع   ،2021 يناير  منذ  األسهم.  على  المستثمرين 
األسهم، مما يشير إلى تحول االستثمارات من السندات إلى األسهم. ارتفع معدل دوران 
العام  في  السوقية(  القيمة  متوسط  على  مقسوماً  للفترة  التداول  )قيمة  األسهم  تداول 
األول  النصف  في   %185 بلغ  كما   ،2019 العام  في   %148 من   %161 بنسبة   2020

2021 مقابل 203% في النصف األول 2020.

السوق السعودية تتصدر البورصات اإلقليمية من حيث القيمة السوقية

ضمن  من  سوقية  حصة  أعلى  على  شانغهاي  بورصة  حصلت   ،2021 يونيو  في  كما 
 5,760( بورصة شنتشن  وتلتها  أمريكي،  دوالر  مليار  بقيمة 7,617  الناشئة  األسواق 
مليار دوالر أمريكي(، ثم سوق األسهم الوطنية في الهند )3,068 مليار دوالر أمريكي(، 
سوق  أكبر  لكونها  ونظراً  أمريكي(.  دوالر  مليار   2,595( السعودي  المالي  السوق  و 
تداول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإن القيمة السوقية للسوق السعودي  
أعلى بكثير من نظيراتها في المنطقة. وبالتالي، تتصدر المجموعة نظرائها في السوق 
نظيراتها  لألسهم  نيويورك  سوق  تصدرت  دوليا،  السوقية.  الحصة  حيث  من  الناشئة 
على  لتستحوذ  أمريكي  دوالر  مليار   24,896 بلغت  التي  السوقية  الحصة  حيث  من 
القابضة  السعودية  تداول  مجموعة  احتلت  بينما  العالمية،  السوق  حصة  من   %21.1

المركز الحادي عشر.

أكبر  ضمن  السوقية  القيمة  حيث  من  األسرع  النمو  يشهد  السعودي  السوق 
األسواق العالمية

الحصة  حيث  من  العالمية  األسهم  أسواق  أكبر  ضمن  مكانة  السعودي  السوق  يحتل 
السوقية بين األسواق العالمية وهي أيضاً األسرع نمواً ضمن أسواق األسهم في منطقة 
من  التداول.  وقيمة  المحلية  السوقية  القيمة  حيث  من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
المدرجة  للشركات  المحلية  السوقية  القيمة  ارتفعت  يونيو 2021،  العام 2017 وحتى 
آرامكو  إدراج شركة  السعودي بمعدل سنوي مركب يبلغ 64.8% بدعم من  السوق  في 
مقابل  في   ،2019 عام  في  السوقية(  القيمة  حيث  من  مدرجة  شركة  )أكبر  السعودية 
لسوق  و-%0.4  و%8.2   ،%30.7 يبلغ  اإلقليمية  المقارنة  لدول  مركب  سنوي  معدل 

أبوظبي المالي وسوق قطر المالي وسوق دبي المالي بالتوالي.

السوق املايل السعودي مقابل األسواق املالية العاملية
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عدد  الرشكات املدرجة عامليا

العام اإلكتتاب  املصدر: نرشة 

زيادة اإلدراجات الجديدة في النصف األول 2021

شهد النصف األول 2021 ارتفاع في عدد من اإلدراجات الجديدة عالمياً. حيث شهدت 
تلك الفترة 1,076 اكتتاباً عاماً )70.4% من عام 2020 بالكامل(، 1,138 إدراجاً ثانوياً 
من  القيمة  ارتفعت   .)%81.4( السندات  سوق  في  إدراجاً  و27,915   ،)%82.8( جديداً 
من   2021 األول  النصف  في  أمريكي  دوالر  مليار   380 إلى  األولية  العامة  االكتتابات 
حجم  في  الزيادة  قيمة  بلغت  كما   .2020 األول  النصف  في  أمريكي  دوالر  مليار   74
 2021 األول  النصف  في  أمريكي  دوالر  مليار   404 مايقارب  األخرى  الطروحات 
السندات  أضافت  بينما   ،2020 األول  النصف  في  أمريكي  دوالر  مليار   293 بالمقارنة 
أمريكي  مليار دوالر  بالمقارنة 3,655  األول  النصف  في  أمريكي  مليار دوالر   3,748
المدرجة عالمياً من 52,550 في  ارتفع إجمالي عدد األسهم  النصف األول 2020.  في 
 .)%3.0 مركب:  سنوي  )معدل   2021 يونيو  في   56,583 إلى   2018 ديسمبر  شهر 
إلى   2018 ديسمبر  شهر  في   202,335 من  المدرجة  السندات  عدد  إجمالي  ارتفع 

259,708 في يونيو 2021، بمعدل سنوي مركب %10.5.

التنافسية وعوامل المخاطرة القوة 

التنافسية القوة 

نموذج أعمال متنوع ●

تمتلك المجموعة نموذج أعمال متباين يوفر عدد من الخدمات مما يتيح لها تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات ذات الصلة بالسوق 	 
المالية، أعادت المجموعة تنظيم هيكلها مؤخراً، كونها شركة قابضة والشركات التابعة الرئيسية تركز على خدمات محددة تتعلق بالسوق المالية. 

سيتيح الهيكل الجديد للمجموعة مواصلة النمو ومنافسة أسواق عالمية أخرى بفعالية أكبر.
مركز إقليمي لجذب رأس المال ●

الدولي. سيساعد 	  الصعيد  السعودية على  العربية  المملكة  تواجد  لتنامي  أهداف “رؤية “2030 نظراً  لتحقيق  المجموعة في وضع جيد  أن  نعتقد 
ذلك على تمكين نمو المجموعة كسوق أسهم رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأن تصبح مركز إقليمي رئيسي لتكوين رأس المال.

أداء مالي قوي ●

سجلت الشركة إيرادات بمعدل سنوي مركب 36% في الفترة من 2018 إلى 2020، بدعم من ارتفاع حجم التداول ونشاط السوق المالية، وبالتالي 	 
تفوقت على نظرائها بهامش كبير. وقد انعكس ارتفاع نمو المبيعات على تحسن كبير في الهوامش، نظراً للنمو التشغيلي في األعمال. حيث مكن 

هذا المستوى من رأس المال والتدفق النقدي الحر المجموعة من الحفاظ على مركز مالي قوي.  
طاقم إدارة احترافي بتاريخ من النجاحات ●

يتكون طاقم إدارة الشركة من مسؤولين تنفيذيين مهنيين ذوي خبرة عالية في مجال األسواق المالية.	 
فرص نمو مستقبلية  ●

يتعلق 	  فيما  للشركة  نمو متعددة  لالقتصاد، بفرص  المتنامي  الدولي  “رؤية 2030” واالعتراف  تدعمها  والتي  للمملكة  االقتصادية  التوقعات  تفيد 
بإصدار فئات أصول جديدة ونشاط قوي في السوق المالية.

المخاطر الرئيسية

تعتمد إيرادات الشركة في معظمها على حجم التداول اليومي. قد تتأثر قيمة التداول اليومية سلبا بالعوامل االقتصادية والسياسية المحلية والدولية، كذلك 	 
األداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة وتحركات األسواق المالية العالمية الرئيسية.

يمكن أن تؤثر األعطال المرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية للشركة بشكل كبير على عمل وموثوقية سوق التداول وسمعة الشركة واألعمال والظروف 	 
المالية ونتائج العمليات.

تشكل الهجمات السيبرانية واإللكترونية مخاطر على سرية البيانات مما قد يؤثر على العالمة التجارية وسمعة المجموعة أو يضر باألعمال.	 

المستثمرين 	  بين  السعودي  التداول  في سوق  المدرجة  المصدرة  الجهات  جاذبية  من  العالمية  المؤشرات  في  السعودية  العربية  المملكة  إدراج  عزز  وقد 
األجانب. وفي حال استثناء السوق السعودي من تلك المؤشرات، سوف يؤثر ذلك سلبا على نشاط المستثمرين األجانب في المملكة العربية السعودية.
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متوسط قيمة التداول اليومي (مليون ريال سعودي)

اإليرادات واتجاهات الهوامش

)السوق الرئيسية وسوق نمو: مليون ريال سعودي( التداول اليومي  متوسط قيمة 

اإليرادات حسب القطاع )السنة املالية 2020(

كابيتال الجزيرة  الرشكة، أبحاث  ألسهم  الخاصة  اإلصدار  املصدر: نرشة 

كابيتال الجزيرة  الرشكة، أبحاث  ألسهم  الخاصة  اإلصدار  املصدر: نرشة 

كابيتال الجزيرة  الرشكة، أبحاث  ألسهم  الخاصة  اإلصدار  املصدر: نرشة 

غالبية اإليرادات تأتي من األسواق ومن إيداع

كانت شركة إيداع )خدمات ما بعد التداول( أكبر مساهم في إيرادات المجموعة 	 
قطاعات  مساهمة  ويليها  اإليرادات(.  إجمالي  من   %47(  2020 عام  خالل 

األسواق )42%( و معلومات السوق )%10(.

ساهمت قطاعات المشتقات والمقاصة بأقل من 1% من اإليرادات.	 

ارتفعت إيرادات األسواق بنسبة 104.8% عن الربع المماثل من العام السابق في 	 
إيداع بنسبة 81.6%. ارتفعت اإليرادات من قطاع  إيرادات  2020، بينما ارتفعت 

معلومات السوق بنسبة %83.4.

نمو إيرادات الشركة واستمرارها بشكل جيد، ومن المرجح أن تتوسع هوامش 
إجمالي الربح

إلى 2020 	  الفترة من 2018  نمو سنوي مركب خالل  بمعدل  اإليرادات  ارتفعت 
خالل  مركب  سنوي  نمو  بمعدل  أكثر  ترتفع  أن  المتوقع  ومن   .%36.1 بنسبة 

الفترة من 2020 و2023 بنسبة %11.4.

 	 18.2 بمقدار   2020 إلى   2018 من  الفترة  خالل  الربح  إجمالي  هامش  تحسن 
نقطة أساس ليصل إلى 67.0% خالل 2020. ومن المتوقع أن يرتفع إلى %71.6 
 %46.4 إلى   2020 العام  في  الربح  صافي  هامش  وتحسن   .2023 العام  حتى 
مقارنة بالعام 2019 عند 25.4%. ومن المتوقع أن يستمر بالتحسن خالل 2023 

ليصل إلى %49.7

التداول بسبب زيادة نشاط السوق ارتفعت قيمة 

من 	  بأكثر  ونمو  تداول  سوق  من  كل  في  اليومي  التداول  قيمة  متوسط  ارتفع 
مليار ريال سعودي  مليار ريال سعودي في 2020 من 3.5  لتبلغ 8.3  الضعف 

في 2018.

ليبلغ 	  مرات  ثالثة  الفترة  هذه  في  اليومية  المعامالت  عدد  متوسط  ارتفع  كما 
307,100 في 2020 من 100,200 في 2018. 

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط قيمة التداول اليومي 9.8 مليار ريال سعودي خالل 	 
السوق  في  المتداولة  المالية  األوراق  عدد  في  المتوقع  االرتفاع  من  بدعم   2022

وارتفاع نشاط التداول بشكل عام.

األداء املايل
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التقييم بخصم التدفقات النقدية

قمنا بتقييم مجموعة تداول السعودية القابضة بناء على خصم التدفقات النقدية )معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 8.7%( لنتوصل بذلك إلى قيمة الشركة عند 
12.8 مليار ريال سعودي )سعر مستهدف بقيمة 106.5 ريال سعودي(.

التقييم النسبي

قمنا بتقييم مجموعة تداول السعودية القابضة على أساس منهجية التقييم النسبي باستخدام مضاعفات الربحية وقيمة الشركة المتوقع للعام 2023 .

جدول المقارنة مع األسواق المشابهة )المتوقع للعام 2023(

مكرر الربحيةاسم الشركة

19.3شركة بورصة الكويت المالية
22.9بورصة مومباي المحدودة

20.0بورصة ماليزيا
15.8يورونكست

20.0مجموعة بورصات لندن
25.2نازداك

31.3هونغ كونغ للمقاصة وتداول األوراق المالية
28.8مجموعة سي إم إي

22.4متوسط القطاع

مكرر الربحية )المتوقع للعام 2023(

جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلك

22.4مكرر الربحية في القطاع )المتوقع للعام 2023(
16,602القيمة السوقية الضمنية

 
16,602القيمة الصافية

14,376الخصم على حقوق المساهمين
120عدد األسهم )مليون(

119.8السعر )ريال سعودي للسهم(

التقييم المختلط

التقييم الوزن المرجحالوزن )%(القيمة العادلةملخص 
 53.2 50% 106.4 خصم التدفقات النقدية

 59.9 50% 119.8 مكرر الربحية

المستهدف آلخر 12 شهر  للسعر  المرجح  المتوسط 
113.0 )ريال سعودي(

 105.0 سعر طرح اإلكتتاب العام )ريال سعودي للسهم(
7.6% األرباح الرأسمالية المتوقعة

أساس  على  النسبية  القيمة  خصم  يتم   .2023 للعام  المتوقع  الربحية  ومضاعف  النقدية  التدفقات  خصم  أساس  على  التقييم  من  لكل   %50.0 عند  نسبي  وزن  حددنا 
مضاعفات العام 2023 المتوقعة عند متوسط العائد على حقوق المساهمين المتوقع للعام 2023 للوصول إلى السعر المستهدف لسنة واحدة. بناء على التقييم المجمع، 
توّصلنا لسعر مستهدف بقيمة 113 ريال سعودي للسهم. بناء على السعر المستهدف للسهم عند 113 ريال سعودي، تكون القيمة الضمنية لمضاعف الربحية لصافي 

الربح المتوقع للسنة المالية 2023 عند 18.3 مرة، مقابل مضاعف ربحية عند 17.0 مرة استناداً إلى سعر االكتتاب العام البالغ 105.0 ريال سعودي.

تعطي اآلفاق االقتصادية وسوق رأس المال المدعومة بالتغيرات الهيكلية في القطاع المالي حافز إيجابي للنمو المستقبلي لمجموعة تداول السعودية القابضة. كما تعتبر 
المجموعة مشغل الصرافة الوحيد في الدولة لذلك المتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من نمو النشاط في األسواق المالية. ومن المتوقع أن تنعكس الرافعة التشغيلية في 
العالميين بمكرر ربحية  المجموعة جاذب مقارنة بنظرائها  يبدو تقييم  العوامل،  بناء على هذه  التجاري.  النشاط  الشركة مع زيادة  التجارية على توسع هامش  األعمال 

متوقع للعام 2023 عند 17.0 مرة وسعر طرح اإلكتتاب العام.

الجزيرة كابيتال  الرشكة، أبحاث  املصدر: بلومربغ، تداول، نرشة 
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البيانات المالية ملخص 
2023 متوقع2022 متوقع2021 متوقع201820192020بالمليون ريال سعودي مالم يذكر خالف ذلك

 قائمة الدخل 
 1,493  1,421  1,265  1,080  565  583  المبيعات 

التغير السنوي   %3.2-%91.2%17.2%12.3%5.0
 )424( )400( )360( )356( )326( )299( التكاليف 

 1,069  1,022  905  723  239  285  إجمالي الربح 
 )243( )220( )202( )180( )197( )211( المصاريف العامة واإلدارية 

 825  801  703  543  42  74  الربح التشغيلي 
التغير السنوي  3.0%13.9%29.5%غ/ذ-%43.9 
 39  37  34  39  94  79  دخل االستثمار 

 867  841  740  584  153  148  صافي الربح قبل الزكاة 
 )126( )122( )107( )84( -    -    الزكاة 

 741  719  632  501  153  148  صافي الربح 
3.1%13.7%26.4%226.5%3.4% التغير السنوي 

 قائمة المركز المالي 
 األصول 

 798  543  361  97  268  363  النقد وما في حكمه 
 3,981  3,801  3,517  3,295  2,804  2,687  أصول أخرى متداولة  

 4,779  4,344  3,877  3,392  3,073  3,050  مجموع الموجودات المتداولة 
 47  38  29  21  14  18  المباني والممتلكات والمعدات 

 772  738  701  680  460  464  أصول أخرى غير متداولة  
 5,599  5,120  4,608  4,093  3,547  3,532  إجمالي األصول  

 المطلوبات وحقوق المساهمين 
 460  434  413  363  210  208  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 132  119  107  96  77  89  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  رأس المال المدفوع 

 586  512  440  377  327  312  احتياطي نظامي  
 1,114  1,114  1,114  1,114  1,114  1,114  احتياطي عام 
 2,107  1,740  1,333  943  618  609  ارباح مبقاة  

 5,007  4,566  4,087  3,635  3,259  3,235  إجمالي حقوق المساهمين 
 5,599  5,120  4,608  4,093  3,547  3,532  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

 قائمة التدفق النقدي 
 821  772  696  634  54  245  من التشغيل 

 )251( )336( )238( )673( )7( )375( من االستثمار 
 )315( )254( )194( )133( )142( )120( من التمويل 

 255  182  264  )172( )95( )250( التغير في النقد  
 798  543  361  97  268  363  النقد في نهاية الفترة 

 أهم النسب المالية 
 نسب السيولة 

 10.4  10.0  9.4  9.4  14.6  14.7  النسبة الحالية )مرة( 
 10.2  9.8  9.2  9.2  14.4  14.5  النسبة السريعة 
 نسب الربحية 

71.6%71.9%71.5%67.0%42.3%48.8% هامش إجمالي الربح 
55.3%56.4%55.6%50.3%7.4%12.7% هامش الربح التشغيلي  

59.0%60.0%59.3%50.3%7.4%12.7% هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء  
49.7%50.6%50.0%46.4%27.1%25.4% هامش صافي الربح  
13.8%14.8%14.5%13.1%4.3%4.2% العائد على األصول  

15.5%16.6%16.4%14.5%4.7%4.6% العائد على حقوق المساهمين  
 معدل التغطية 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -    معدل الديون الى حقوق المساهمين )مرة( 
 نسب السوق والتقييم 

 8.0  8.6  9.8  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة( 
 13.6  14.3  16.5  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة( 

 6.18  5.99  5.27  4.17  1.28  1.23  ربح السهم )ريال سعودي( 
 41.7  38.1  34.1  30.3  27.2  27.0  القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي( 

 105  105  105  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  السعر في السوق )ريال سعودي(* 
 12,600  12,600  12,600  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي( 

 17.0  17.5  19.9  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر الربحية )مرة( 
 2.5  2.8  3.1  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر القيمة الدفترية )مرة( 

الجزيرة كابيتال الرشكة، أبحاث  املصادر: أرقام، نرشة 



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa | 800 116 9999

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 

أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 

وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 

األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 

االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 

واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 

املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 

الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 

أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 

اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 

األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 

املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 

قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 

مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 

األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 

يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 

الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 

غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 

فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 

يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 

السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

ث
إدارة األبحا

رئيس إدارة األبحاث - األوراق املالية
جاسم اجلبران

+966 11 2256248
j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.
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