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 م وتحقق 2021للعام السنوية عن نتائجها املالية  تعلنمجموعة تداول السعودية 
ً
ارتفاعا

 مليون ريال سعودي 587.70 بلغربح الصافي في 

 

)"الشركة" أو القابضة مجموعة تداول السعودية شركة أعلنت  :م2022مارس  6الرياض، اململكة العربية السعودية، 

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

 .م2021السنوية عن العام املالي 

 أبرز مالمح األداء املالي

 )"املجموعة"( ارتفاعحققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 
 
مليون  587.70في صافي الربح بعد الزكاة ليبلغ  ا

 بـ 17.42م، بزيادة قدرها 2021لاير سعودي خالل العام 
 
مليون لاير سعودي في  500.52٪ على أساس سنوي مقارنة

 م، ويعود سبب هذا االرتفاع بشكل رئيس ي إلى:2020العام 

 مليون   1,166.08٪ على أساس سنوي لتصل إلى8.01التشغيلية بنسبة  ارتفعت اإليرادات :اإليرادات التشغيلية

 بـ2021لاير سعودي في العام 
 
م، مدفوعة بشكل أساس ي 2020مليون لاير سعودي في العام   1,079.64م مقارنة

قوي بالنمو اإليجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم اإلدراج، والتي كانت مدعومة باألداء ال

 م.2021خالل العام  ةللسوق املالية السعودي

 مليون لاير  820.69٪ على أساس سنوي ليصل إلى 8.79ارتفع إجمالي الربح للمجموعة بنسبة : إجمالي الربح

 بـ 2021سعودي في العام 
 
م، ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى 2020مليون لاير سعودي في العام  754.40م، مقارنة

 تشغيلية للمجموعة.زيادة اإليرادات ال

 مليون لاير  611.83٪ على أساس سنوي ليصل إلى 12.64ارتفع الربح التشغيلي للمجموعة بنسبة : الربح التشغيلي

م، ويعود ذلك بشكل أساس ي إلى 2020مليون لاير سعودي في العام  543.16م، مقارنة بـ 2021سعودي في العام 

مليون لاير  17.09مليون لاير سعودي مقابل زيادة معتدلة قدرها  66.29ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمقدار 

مليون لاير سعودي مقابل انخفاض في  19.47سعودي في املصروفات العمومية واإلدارية والتي تم تخفيف أثرها بـ 

 قيمة املوجودات املالية.

  األرباح قبل احتساب مصاريف االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب(EBITDA) : ارتفعت األرباح

٪ على 13.10( بنسبة EBITDAللمجموعة قبل احتساب مصاريف االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب )

 بـ 2021مليون لاير سعودي في العام  668.85أساس سنوي لتصل إلى 
 
مليون لاير سعودي في  591.37م، مقارنة

اإليرادات التشغيلية للمجموعة مقارنة بنمو معتدل للنفقات التشغيلية م، وذلك يعود إلى نمو 2020العام 

 للمجموعة.

 مليون  66.22على أساس سنوي لتصل إلى  %20.75انخفضت مصاريف الزكاة للمجموعة بنسبة : مصاريف الزكاة

 بـ 2021لاير سعودي في العام 
 
شكل أساس ي م، ويعود ذلك ب2020مليون لاير سعودي في العام  83.56م، مقارنة

 م.2021إلى تحسين املركز املالي للمجموعة خالل العام 
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 :املهندس خالد عبد هللا الحصان، الرئيس التنفيذي ملجموعة تداول السعوديةوقال 

  وخططهااألداء املرن للمجموعة  عكستم 2021العام  فيلمجموعة لاملالية النتائج  إن"
 

 ألهدافلتحقيق النمو وفقا

 هااستمرت املجموعة باملساهمة في تحقيق أهداف حيث ،2030 الطموحةنامج تطوير القطاع املالي ضمن رؤية اململكة بر 

 
 

  من خالل دعم بناء اقتصاد مزدهر مدعوم بسوق مالية متقدمة ومتكاملة ومتطورة تقنيا
 

نامج تطوير بر  بركائز مدفوعة

 ي."القطاع املال

وتنويع سوق املال السعودي املساهمة في تطوير من خالل شركاتها التابعة ب"واصلت مجموعة تداول السعودية  وأضاف:

 فيم 2021خالل العام ات الجديدة دراجاإل ، من خالل أدواته
 

املتوسط اليومي لقيمة األسهم  مما عكست ارتفاعا

 كدوره  االستثمارات اإلقليمية والدولية وعزز من املزيد كحلقة وصل لضخ  عمل، و %7,5سبة بن املتداولة
 

 رائدا
 

مركزا

 لجذب املستثمرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

بمسمى )مجموعة مجموعة قابضة شركة السوق املالية السعودية )تداول( إلى ، تم تحويل 2021خالل العام : "وأردف

في  (وامض) تداول للحلول املتقدمة شركةتأسيس ضمنت والتي تشركات تابعة،  4تضم ( القابضة تداول السعودية

إطار أهدافنا الطموحة املتعلقة بالتقنيات املتطورة والخدمات القائمة على االبتكار والحلول املتقدمة، حيث تعمل 

تنويع مصادر على تعزيز خدمات املجموعة وتقوية قدراتها، مع دعم نموذج األعمال املتكامل والقابل للتطوير و "وامض" 

 ."املجموعةاإليرادات وتوفير فرص كبيرة لتوسيع نطاق خدمات 

:
ً
م أحد أهم الخطوات الجوهرية التي 2021في ديسمبر للمجموعة الناجح واإلدراج عد االكتتاب العام ي" واختتم قائال

إضافية ملساهمينا مع تعزيز بتوسيع نموذج أعمالنا املتكامل واملتنوع، وتقديم قيمة حيث سيساهم ذلك ، بهامنا ق

 خدمات املجموعة للُمصدرين واملستثمرين من خالل تبسيط العمليات وأدوات البنية التحتية للسوق الجديدة".

 أبرز مالمح أداء األعمال

شركة شركات تابعة لها:  4إلى مجموعة قابضة تضم  تحولهام 2021النصف األول من العام  خاللأعلنت املجموعة 

ألوراق املالية )مقاصة( وشركة مركز ايداع األوراق اوراق املالية( وشركة مركز مقاصة السعودية )كسوق لل تداول 

، واملتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على االبتكار (وامضللحلول املتقدمة )تداول املالية )إيداع( وشركة 

، وتنويع فوالذي بدوره 
 
رص االستثمار، وجذب املستثمرين الدوليين، وتعزيز البنية التحتية سيعزز على املنافسة عامليا

للسوق املالية، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع أعضاء السوق، ومواكبة التطورات السريعة في األسواق 

  .العاملية واملحلية

  من رأس مالها املصدر لالكتتاب العام من خالل الطرح  %30املجموعة عن نيتها لطرح  أعلنتم، 2021في العام

 .ةالعام األولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودي

  ن نيته تأسيس "منصة الرياض عصندوق االستثمارات العامة  أعلن، م2021خالل النصف الثاني من العام

ن او بالتع، وذلك وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالطوعية"؛ لتداول 

 .تداول السعوديةمجموعة مع 
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  وقعت مجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة إس آي إكس من أجل استكشاف فرص التعاون

، مثل اإلدراج املتبادل للشركات، والتعاون في استكشاف فرص التعاون في مجال منتجات األوراق املاليةو  الثنائي

مجاالت الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، وتيسير وصول املستثمرين الدوليين إلى السوق املالية 

 السعودية، والتعاون في تنظيم الفعاليات ذات االهتمام املشترك، وإتاحة املشاركة الفعالة للبيانات واألبحاث. 

  تداول السعودية "إحدى الشركات التابعة للمجموعة" تعزيز أهمية االلتزام بمبادئ الحوكمة البيئية شركة تواصل

واالجتماعية وحوكمة الشركات. وفي إطار جهودها في هذا املجال، أطلقت دليل تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية 

 .وحوكمة الشركات للُمصدرين

  "عن إضافة سوق الصكوك الحكومية أعلنت شركة تداول السعودية "إحدى الشركات التابعة للمجموعة

السعودية في مؤشر آي بوكس الحكومي العاملي للسندات التابع لـ "آي إتش إس ماركيت"، املزود العاملي الرائد 

 م.2022يناير  31للمعلومات والخدمات املالية، ابتداء  من 

 على تعزيز الروابط العاملية لجذب "إحدى الشركات التابعة للمجموعة"  إيداع األوراق املالية ز مركشركة  عملت

 توقيعخالل  من وذلك ،املستثمرين الدوليين لالستثمار في أدوات الدين وصناديق املؤشرات املتداولة وكذلك األسهم

 ،املستثمرين الدوليين إلى سوق رأس املال السعوديمذكرات تفاهم مع "كلير ستريم" و "يورو كلير" لتعزيز وصول 

 م2021وقعت في النصف الثاني من العام  والتي

  اململكة العربية السعودية إلى تداول السعودية "إحدى الشركات التابعة للمجموعة" عن انضمام شركة أعلنت

  42من املتوقع انضمام حيث  .2022مؤشر فوتس ي للسندات الحكومية في األسواق الناشئة ابتداء  من أبريل 
 
صكا

 والتي تشكل نسبة 
 
من مؤشر فوتس ي للسندات الحكومية في األسواق الناشئة على أساس القيمة  %2.75حكوميا

 .السوقية املرجحة

 " عن تعديل القواعد املنظمة لكل "إحدى الشركات التابعة للمجموعة"  "وإيداعالسعودية" و مركز "تداول أعلنت

 .األوراق املالية املدرجة وبيعها على املكشوفمن إقراض 
 

 السعوديةأبرز مالمح أداء السوق املالية 

 كما شركة  203من  م2021ديسمبر  31شركة كما في  210في السوق الرئيسية إلى  عدد الشركات املدرجة ارتفع

 االقتصادي فيما بعد الحائجة.، مما يدل على جاذبية السوق املالية السعودية والتعافي م2020ديسمبر  31في 

 على أساس سنوي ليصل إلى 7,5في السوق الرئيسية بنسبة  املتوسط اليومي لقيمة األسهم املتداولة ارتفع ٪

 بزيادة السيولة الناتج عن م2021مليون لاير سعودي في العام  8,944
 
عدد املستثمرين، واستمرار  زيادة، مدفوعا

 ومبادرات الحكومة السعودية لدعم النشاط التجاري العام.، بالبنوك معدل الربح املنخفض

 بزيادة قدرها م2021ديسمبر  31لاير سعودي كما في مليار  10,009للسوق الرئيسية  القيمة السوقية بلغت ،

، وذلك بفضل ركائز السوق القوية م2020ديسمبر  31مليار لاير سعودي في  9,102٪ على أساس سنوي من 10,0

 .19-التوقعات االقتصادية اإليجابية والخروج من األزمة الناتجة عن جائحة كوفيدفي اململكة و 

 يصل إجمالي عدد املصدرين في تداول السعودية التابعة للمجموعة إلى ل م2021اكتتاب عام في العام  15كتمال إ

 .املوازيةالسوق  –تسعة منها في السوق الرئيسية وستة في نمو  –شركات بحلول نهاية العام  210
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 االستراتيجية والتوقعات املستقبلية

األساسية لتنفيذ إحدى الركائز تلتزم مجموعة تداول السعودية بأن تصبح رائدة في أسواق رأس املال العاملية وأن تكون 

 عن كونها 2030رؤية اململكة 
 
 لبرنامج تطوير القطاع املالي. ةالرئيسي اتاملحركإحدى ، فضال

 وترتكز األهداف االستراتيجية للمجموعة على محفزات محددة للقيمة وأن تظل رائدة إقليمي 
 
من أجل االستفادة من  ا

التحول الكبير في السوق السعودية لتسريع نموها، وتعزيز أدائها التشغيلي واملالي، وتنويع خدماتها ذات املستوى العاملي 

 قاعدة عمالءها في اململكة واملنطقة وعلى املستوى الدولي.عبر الحلول والتقنيات املبتكرة، وتوسيع 

 من خالل االبتكار والتواصل املستمر مع األسواق املالية الرائدة  
 
كما عززت املجموعة مكانتها كمنصة رائدة إقليميا

وصل بين  األخرى وكبار املشاركين في السوق. تتمتع املجموعة بوضع جيد وبمكانة مميزة تسمح لها بالعمل كحلقة

املستثمرين العامليين األجانب واقتصادات املنطقة، وذلك كونها مشغل أحد أكبر األسواق املالية في العالم والسوق األكبر 

 فريقيا على أساس القيمة السوقية.أفي منطقة الشرق األوسط وشمال 

 للنمو من خالل االكتتاب العام واستراتيجيتها امل
 
 قويا

 
ستقبلية، وذلك من أجل تحقيق هدفها رسخت املجموعة أساسا

إلى وجهة جذابة للُمصدرين واملستثمرين من جميع أنحاء العالم. ا في اململكة وتحويله يةسوق املالالاملتمثل في تطوير 

طالق عدد من الخدمات املتميزة والشراكات إ، و من خالل العدد القياس ي لعمليات اإلدراج م2021في العام انعكس ذلك و 

 .اإلقليمية والدولية

 املعلومات القطاعية

قطاعات الخاصة تفصيل إليرادات الوفيما يلي ، الخدمات املقدمة على أساساملجموعة تم تنظيم قطاعات أعمال 

 "املعلومات القطاعية": باملجموعة

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

 .م2021مليون لاير سعودي في العام  489.84٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.57رسوم اإلدراج، بنسبة 

مليون لاير سعودي في  409.36٪ على أساس سنوي لتبلغ 7.13حيث ارتفعت إيرادات خدمات التداول بنسبة 

 بـ 2021العام 
 
م، ويعود سبب هذا االرتفاع إلى زيادة املتوسط 2020مليون لاير سعودي في العام  382.13م، مقارنة

 .اليومي لقيمة  التداول 

 بـ 2021مليون لاير سعودي في العام  80.48٪ لتصل إلى 9.88كما زادت إيرادات رسوم اإلدراج نسبة 
 
م، مقارنة

 .ليات اإلدراجم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى الزيادة في عدد وحجم عم2020مليون لاير سعودي في العام  73.24

 في اإليرادات بنسبة : قطاع خدمات املعلومات والتكنولوجيا 
 
شهد قطاع خدمات املعلومات والتكنولوجيا انخفاضا

 بـ 2021مليون لاير سعودي في العام  93.26٪ على أساس سنوي لتبلغ 17.09
 
مليون لاير سعودي  112.50م، مقارنة

م متعلقة بخدمات التراخيص 2020رسوم غير متكررة في العام  م، ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى2020في العام 

 .ومعلومات السوق 

  على أساس سنوي لتبلغ 13.91ارتفعت إيرادات خدمات ما بعد التداول بنسبة : قطاع خدمات ما بعد التداول ٪

 بـ 2021مليون لاير سعودي في العام  582.97
 
، ويعود سبب م2020مليون لاير سعودي في العام  511.77م، مقارنة

 هذا االرتفاع إلى زيادة املتوسط اليومي لقيمة التداول.

 -انتهى  -
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 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)

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

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

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

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

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

عتبر املجموعة  مرونة لدعم االستجابة السريعة التجاهات األسواق
ُ
ائز الركإحدى 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 االكتتاب في أي أوراق مالية في اململكة، وال تمثل
 
 أو دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، وال تمثل عرضا

 
 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 واآلراء الو 
 
 أو ضمنيا

 
اردة في هذه وال تقدم املجموعة أي ضمان، صريحا

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

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 ونواياها وتوقعاتها وافتراضاتها وأهدافها ومعتقداتها هي ألغراض ال
 
تعريف 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

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

https://www.tadawulgroup.sa/

