
تاريــخ غنــي مــن االبتــكار والمســاهمة فــي نمــو اقتصــاد المملكــة

الطــرح العــام األولــي

مجموعة تداول السعودية تعلن عن نّيتها إلدراج 
أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

المزايــا التنافســية

رسالة من الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية

“يعكس هذا اإلعالن طموحنا الكبير، وسيوفر لنا ُبعدًا استراتيجيًا مهمًا لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز 
السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على 
مستوى العالم. كما سيساهم اإلدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، واالستفادة من نموذج أعمال 

الشركة المتكامل بما يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى االقتصاد السعودي.

كمجموعة وطنية رائدة، نسعى من خالل هيكل الطرح إلى دعم المستثمرين األفراد وتوفير الفرصة الكافية 
لهم للمشاركة في الطرح واالستفادة من هذه الفرصة االستثماريه.”

المهندس خالد الحصان
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تصل إلى ما يقارب 10.8 مليون سهم مخصصة 

للمكتتبين األفراد من إجمالي أسهم الطرح 

%100
أو طرح 36 مليون سهم لالكتتاب 

العام من قبل المؤسسات

%30
من رأس المال المصدر 

لمجموعة تداول السعودية

36 مليون
سهم ستطرح عن طريق طرح عام أولي مع 

إدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

فرص نمو كبيرة 
في المستقبل

تستعد لتكون مركزًا لجذب رأس 
المال على الصعيد اإلقليمي

كيان وطني رائد وجزء ال يتجزأ 
من تحقيق رؤية 2030

أداء مالي قوي يتميز بالنمو الكبير 
وهوامش األرباح المتزايدة

نموذج عمل متميز ومتكامل 
ومتنوع وقابل للتطوير 

فريق قيادة متمرس يتمتع 
بسجل حافل من اإلنجازات

•Establishment of Edaa

•Introduction of REITs

•Formation of Muqassa

•MSCI and S&P EM indices inclusion

•Listing of Saudi Aramco

•Top 10 exchange globally

•Group reorganisation

•Activation of  Wamid

•Listing of Closed End 
Funds
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•Introduction of QFI program(1)

•Deployment of Nasdaq’s X-Stream platform

•Establishment of Nomu

•Introduction of ETFs

•Established fixed income market

•Formation of Tadawul

•Beganasaninformal 
financial market

•Inclusion in EM index

•Derivatives launch

•Muqassacommences operations

المصدر: معلومات الشركة
)1( سمح إطار برنامج المستثمر األجنبي بالتملك األجنبي المباشر لألوراق المالية المدرجة في السعودية. تمكن المستثمرون األجانب من الوصول إلى السوق المالية السعودية بشكل غير مباشر من خالل عقود المبادلة منذ عام 2008.

)2( في عام 2020، تم منح ترخيص لمركز مقاصة من قبل هيئة السوق المالية وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.

بدأت الشركة عملياتها 
كسوق مالية غير رسمية

19542007
2009

2010
2015

2016
2017

2018

2019

2020

2021

تأسيس “تداول”

تأسيس سوق أدوات
الدخل الثابت

إطالق صناديق 
المؤشرات المتداولة

تأسيس نمو – السوق الموازية

تأسيس شركة مقاصة

االنضمام إلى مؤشرات إم إس سي آي 
وستاندرد آند بورز لألسواق الناشئة

إدراج شركة أرامكو
أصبحت إحدى أكبر األسواق المالية على 

مستوى العالم

االنضمام إلى مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة )2(

إطالق سوق المشتقات المالية

بدأ شركة مقاصة عملياتها

إعادة هيكلة مجموعة تداول 
السعودية

إطالق شركة وامض
إدراج صناديق االستثمار 

المغلقة
إنشاء منصة التبادل 

الطوعي ألرصدة الكربون 
في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

تأسيس شركة إيداع
إطالق صناديق االستثمار 

العقارية المتداولة

إطالق برنامج المستثمر األجنبي المؤهل )1(
Nasdaq X إطالق منصة



مجموعة تداول السعودية تعلن عن نّيتها إلدراج 
أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

التسوية
تقدم شركة مركز إيداع األوراق المالية 
خدمات تسوية األوراق المالية لجميع 
األوراق المالية المتداولة في السوق، 

إلى جانب تقديم خدمات اإليداع، بما في 
ذلك خدمات الحفظ والتسجيل وإدارة 

السجالت للعمالء.

التوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030

الوضع المالي

التداول
سوق األوراق المالية السعودية )سابقًا 

شركة السوق المالية السعودية “تداول”(، 
تمكن الشركات من الحصول على التمويل 

من خالل الطروحات التي تقوم بها عن طريق 
منصة إلدراج أوراقها المالية. كما توفر شركة 

تداول السعودية بيانات التداول وبيانات 
مرجعية ومؤشرات السوق.

تطوير سوق مالية 
 متقدمة، أحد 

أهداف تطوير 
القطاع المالي

باإلضافة إلى شركة تداول العقارية، وهي شركة تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات وهي مملوكة بنسبة %33.12.

يمّكن المستوى الحالي من رأس المال والتدفق 
النقدي الحر الشركة من الحفاظ على ميزانية 
عمومية جيدة الرسملة وجعل المجموعة في 

وضع يسمح لها بإمكانية توزيع أرباح قوية.

قامت الشركة باستكمال إعادة تنظيم هيكلها في بداية عام 2021م، مما أدى إلى أن تتحّول الشركة إلى شركة قابضة تمتلك الشركات التابعة الرئيسية بالكامل والتي تركز 
كل منها على عامود رئيسي من أعمال الشركة في السوق المالية. ومن المتوقع أن تؤدي استقاللية أعمال كل من الشركات التابعة الرئيسية إلى خلق بيئة أكثر مرونة لدعم 

النمو واالبتكار واالستجابة السريعة التجاهات األسواق اإلقليمية والعالمية من خالل خدمات الشركة.

+500
ورقة مالية مسّجلة

لمحة عن مجموعة تداول السعودية

+2,600
 المستثمرين األجانب المؤهلين 

المسجلين كما في نهاية الربع 
الثالث من عام 2021م

زيادة بمقدار 21 ضعف منذ يناير 2018م

~134 مليار ريال سعودي
تم جمعها من خالل عمليات الطرح العام 

األولي )2018م - 2021م( 
كما في 30 سبتمبر 2021

شهدت أكبر عملية

طرح عام أولي
إدراج وتداول أسهم أرامكو 

في العام 2019

تكمن األهمية العالمية المتزايدة للسوق من خالل ضمها إلى مؤشرات 
األسواق الناشئة )وفي حالة مؤشر إم إس سي آي، استغرقت المملكة 

وقت أقل من أي سوق آخر لالنتقال من حالة الترشيح إلى اإلدراج(.

1,080 مليون ريال/ 909 مليون ريال
اإليرادات

)العام المالي 2020/ 9 أشهر 2021م(

501 مليون ريال/ 477 مليون ريال
صافي الدخل

)العام المالي 2020/ 9 أشهر 2021(

 %84 / %36
اإليرادات التشغيلية / صافي الدخل 

بمعدل نمو سنوي مركب )2018 – 2020م(

%60 / %55
هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 

واإلهالك واإلطفاء 
)العام المالي 2020/ 9 أشهر 2021م(

 %38 / %30
اإليرادات التشغيلية / نمو صافي 

الدخل سنويًا )9 أشهر 2021(

زيادة نسبة االستثمار 
األجنبي المباشر في 

الناتج المحلي اإلجمالي 
من 3.8% إلى %5.7

زيادة مساهمة القطاع 
الخاص في الناتج 

المحلي اإلجمالي من 
40% إلى %65

زيادة مساهمة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في 

الناتج المحلي اإلجمالي 
من 20% إلى %35 

المقاصة
تقدم شركة مركز مقاصة األوراق المالية 
)“مقاصة”(، المملوكة بالكامل، خدمات 

المقاصة لمنتجات المشتقات المالية، ومن 
المتوقع أن تقوم مقاصة مستقباًل بتقديم 
خدمات المقاصة للمزيد من األوراق المالية 

كاألسهم وصناديق الدخل الثابت وكذلك 
المزيد من منتجات المشتقات المالية.

االبتكار
تهدف شركة تداول للحلول المتقدمة 

)“وامض”(، المملوكة بالكامل، إلى دفع 
االبتكار القائم على التقنية مع السعي نحو 
فرص جديدة في المنطقة. ويتمثل هدفها 

في تعزيز تجربة المستثمرين في السوق من 
خالل تطوير التقنية، والوصول إلى البيانات، 

والعمل كمركز لالبتكار عبر الشركة.

لمحــة عــن مجموعــة تــداول الســعودية


