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 أعلى من التوقعات غير تشغيلية روفاتمصدخل تشغيلي ضمن التوقعات و
% على 22.6)انخفاض  2022في الربع الثالث من  مليون لاير 89دخل بقيمة  صافيعن  أعلنت مجموعة تداول

. جاء مليون لاير 102أقل من توقعاتنا البالغة وذلك  (،على أساس ربع سنوي% 35.3انخفاض أساس سنوي، 

. زيادة اعداد الموظفينفي نتيجة لخطة الشركة  الرواتب تكاليفاالنخفاض في األرباح على أساس سنوي بسبب ارتفاع 

لتسجيل المجموعة جاء التباين في األرباح نتيجة  بينمامع توقعاتنا،  متوافقةتشغيلي الدخل الو المجموعة إيرادات كانت

 غير تشغيلية. أرباحلمقارنة مع توقعاتنا بتحقيق صافي لصافي مصروفات غير تشغيلية با

  مليون  257% على أساس ربع سنوي( لتصل إلى 13.7 انخفاض% )2.1انخفضت اإليرادات على أساس سنوي بنسبة

 نتيجةمليون لاير. يعود سبب االنخفاض في اإليرادات على أساس سنوي  253تقديراتنا البالغة  متوافقة معلاير، وكانت 

ذلك قابل  اكم ،% على أساس ربع سنوي(26.6)انخفاض  % على أساس سنوي18.8بنسبة  التداوالتحجم نخفاض ال

انخفضت إيرادات التداول ، ذكر ان من اجمالي اإليراداتبالويجدر  .التداولخدمات ما بعد المعلومات وايرادات في  ارتفاع

مليون لاير بينما ارتفعت  147لتصل الى  سنوي(% على أساس ربع 25.8 )انخفاض% على أساس سنوي 9.6بنسبة 

 111صل الى % على أساس ربع سنوي( لت10.1 )ارتفاع% على أساس سنوي 10.0بنسبة  من غير التداولاإليرادات 

 . % على أساس سنوي(18.8 )انخفاضمليار لاير  6.1ل ADTV انخفضت 2022الربع الثالث من  لاير. فيمليون 

  مليون لاير نتيجة النخفاض خدمات  91% على أساس سنوي ليصل الى 11.5انخفض دخل أسواق رأس المال بنسبة

رسوم االدراج بنسبة ، بالمقابل فقد ارتفعت 2022الث من مليون لاير في الربع الث 67لتصل الى  %18.1التداول بنسبة 

 المعلومات خدمات . حقق قطاع2022مليون لاير في الربع الثالث من  24صل الى سنوي لت% على أساس 13.9

معلومات  بدعم من خدماتمليون لاير  28% على أساس سنوي لتصل الى 18.7والتكنولوجيا نمو في االيرادات بنسبة 

 بنسبة نمو)مليون لاير  138التداول  دما بع. بلغت إيرادات مراكز البيانات المقدمة من شركةالسوق وخدمة االستضافة في 

 الخدمات.إعادة هيكلة رسوم  بدعم من (% على أساس سنوي1.5

  146بع سنوي( ليصل الى % على أساس ر25.8 )انخفاض% على أساس سنوي 18.3بنسبة  اجمالي الدخلانخفض 

%. 59.5% أقل من توقعاتنا البالغة 56.7كما يعكس ذلك هامش اجمالي دخل عند  .بالتوافق مع توقعاتنالاير وذلك مليون 

% على أساس ربع سنوي( 33.3 )انخفاض% على أساس سنوي 29.6مليون لاير، انخفاض بنسبة  92بلغ الدخل التشغيلي 

لاير في الربع الثالث من  مليون 49أعلى من  ،مليون لاير 54وكان ذلك بالتوافق مع توقعاتنا. بلغت المصاريف التشغيلية 

الرواتب التشغيلية نتيجة الرتفاع  المصاريفمليون لاير. جاء االرتفاع السنوي في  60ومقارنة بتوقعاتنا البالغة  2021

انخفاض  لاير،مليون  106بلغ الدخل قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء كما لمنافع أخرى. ومصاريف ا

% على أساس ربع سنوي(. بلغ هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب 31.7 )انخفاض% على أساس سنوي 27.1بنسبة 

% 55.4و 2022% في الربع الثاني من 52.1بل مقا 2022% في الربع الثالث من 41.2والزكاة واالستهالك واالطفاء 

 .2021في الربع الثالث من 

 رتفاع المصاريف النتيجة ننا نعتقد ان التباين في النتائج كان الدخل التشغيلي كان متوافق مع توقعاتنا اال ا على الرغم من ان

ليون لاير. نعتقد أن م 11.2 بدخل يبلغ مليون لاير مقابل توقعاتنا 2.6الغير تشغيلية. بلغت المصاريف الغير تشغيلية 

 منخفض. استثماراتذلك هو ارتفاع الزكاة أو/ودخل تباين في النتائج كما نعتقد ان سبب  االختالف سبب

 الملخص والتطلعات 

 سيتم تحديث كما لاير. 184.9تداول بسعر مستهدف  ، توصيتنا هي الحياد لسهم مجموعةوفقاً آلخر تحديث اصدرناه

 .2030رؤية تحقيق أهداف لمجموعة ركيزة أساسية التعتبر  سنوية.اصدار القوائم المالية ال السعر المستهدف بعد

. يتداول السهم عند مكرر ربحية دعم أرباحها المستقبليةمنتجات وخدمات جديدة سيالمجوعة ل إطالق نعتقد انكما 

 مرة. 21.0عند  النظيرةمتوسط الشركات  مقابل مرة 37.2بمقدار  2023متوقع للعام 

تمويل  │2022 أكتوبر ل ثمار وا  االست

 مجموعة تداول

 2022من عام  الثالثالربع 

 االيرادات

 

 صافي الدخل

 
  . )لاير(2022 الثالثبـالربع  أرباع الماضية األربع مقارنة

 

 الحياد

 184.9 السعر المستهدف )لاير(

 223.0 السعر الحالي )لاير(

  2022 ابريلآخر تحديث للسعر المستهدف في 

 

 مضاعفات التقييم  

 21 22f  23f 
 37.2  43.7 45.5 مكرر الربحية )مرة(

 7.3  8.0    8.7 مكرر القيمة الدفترية )مرة(
EV/EBITDA 35.3 34.6 30.0 

 1.7 1.4 5.1 (٪النقدية )العوائد 
 األهلي الماليةالمصدر: أبحاث 

 

 تفاصيل السهم

 243/118  اسبوع 52نطاق سعري آلخر 

 7,136 القيمة السوقية )مليون دوالر(

 120 األسهم المصدرة )مليون(

 السعودية تداول  مدرجة في سوق

 

 رشه 12 رأشه 3 شهر ٪األداء السعري 
 NA 4.7 10.3 مطلق
 NA 7.5 4.0 نسبي

 

 دوالر    لاير   قيمة التداول )مليون(
          19.6 73.6    أشهر 3

 35.6            134                                 شهر  12
 

 1111  تداول رمز
 TADAWULG AB   يرغرمز بلومب

www.saudiexchange.sa        

 

 
 

 بيانات مالية

 الثالثالربع  

2022 
 الثالثالربع 

2021 

 يرالتغ
 السنوي

٪ 

الثالث الربع 

 المتوقع

2022 

 الفرق

٪ 

 الثانيالربع 

2022 

 عالتغير الرب

 سنوي

٪ 

 %(13.7) 298 %1.9  253 %(2.1) 263  257 اإليرادات

 %(25.8)  197 %(2.9)  150 %(18.3) 179  146 إجمالي الدخل

 %(9.3) %66.0 %(2.8) %59.5 %(11.2) %68.0 %56.7 (٪) دخلإجمالي الهامش 

 %(33.3)  138 %1.1  91 %(29.6) 130  91.7 الدخل التشغيلي

 %(10.5) %46.1 %(0.3) %35.9 %(14.0) %49.6 %35.7  (٪) الدخل التشغيلي هامش 

 %(35.3)  138 %(12.5)  102 %(22.6)  115  89.1 صافي الدخل 

 %(11.5) %46.2 %(5.7) %40.3 %(9.2) %43.9 %34.6 (٪) دخلصافي الهامش 

 %(35.3)  1.15 %(12.5)  0.85 %(22.6)  0.96  0.74 ربحية السهم
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 الماليةاألهلي شركة تقييمات 

 شهراً القادمة 12خالل الـ  ٪15السعر المستهدف يمثل عائد متوقع يزيد عن  زيادة

 شهراً القادمة 12خالل الـ  ٪10 و هبوط متوقع أقل من  ٪15السعر المستهدف يمثل عائد متوقع بين + محايد

 شهراً القادمة 12خالل الـ  ٪10السعر المستهدف يمثل هبوط متوقع في سعر السهم يزيد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. يتم تحديد السعر المستهدف  شهراً. هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  12مستهدفة للشركات خالل يقوم المحللون بوضع أسعار  السعر المستهدف
 شهراً القادمة 12لكل سهم باستخدام طرق تقييم يختارها المحلل و التي يعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحديد السعر خالل الـ 

 ريفات أخرىتع

NR  مستشاراً في عمليات اندماج أو استحواذ أو أية صفقات  شركة األهلي الماليةكون تغير مقيم. تم ايقاف التقييم االستثماري مؤقتاً. هذه العملية تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانين و األحداث ذات العالقة كأن
 فة إلى بعض األحداث األخرى.استراتيجية تكون فيها الشركة أحد األطراف باإلضا

CS  بتعليق تغطية هذه الشركة األهلي الماليةتعليق التغطية. قام 

NC يقم كابيتال بتغطية هذه الشركة مغير مغطى. ل 

 

 هامة معلومات

المالية والشركات التي هي موضوع هذه الوثيقة. كما يشهدون  بأنه ليس لديهم أو لشركائهم أو ُمعاليهم )في حال يشهد محررو هذه الوثيقة بأن اآلراء التي أعربوا عنها تعبر تعبيًرا دقيقا عن آرائهم الشخصية بشأن األوراق 
أخرى قد تمتلك أوراق مالية والتي هي موضوع هذه كات التابعة لها لصالح أطراف تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالية التي هي موضوع هذه الوثيقة. الصناديق االستثمارية التي تديرها شركة األهلي المالية أو الشر

في واحدة أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله. محررو هذه الوثيقة قد يمتلكون أوراقًا مالية في صناديق  د تمتلك أوراق مالية أو أموال أو صناديق يديرها طرف آخرشركة األهلي المالية أو الشركات التابعة لها ق الوثيقة.
قد تكون في طور طلب أو تنفيذ  المصرفية بشركة األهلي المالية تثماراتللعامة تستثمر بأوراق مالية مشار إليها في هذه الوثيقة كجزء من محفظة متنوعة والتي ليست لديهم عليها أي سلطة إلدارتها. إدارة االسمطروحة 

 بها.    خدمات مربحة للشركات التي إما أن تكون موضوًعا لهذه الوثيقة أو وردت

أو إعادة توزيعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثيقة عرضا أو تحفيزا فيما  تم إصدار هذا الوثيقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلي المالية بها. وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال يجوز نسخها
أي أهداف استثمارية معينة، ار عند إعداد هذه الوثيقة مدى مالءمتها لالحتياجات االستثمارية للمتلقي. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثيقة لم يتم إعدادها بهدف تلبية يخص شراء أو بيع أي ورقة مالية. كما لم يؤخذ في االعتب

ت مالية ومحاسبية إرشادية خدما، وي المالية كل مستثمر محتمل الحصول على استشارة قانونيةتوصي شركة األهلرى ألي شخص يستلم هذه الوثيقة. وأو أوضاع مالية، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتياجات أخ
تجميعها  تم قد الوثيقة هذه في ةالوارد واآلراء المعلومات المستثمر. أي توصيات استثمارية ذكرت في هذه الوثيقة قد أخذت في االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إن مدى مالءمة االستثمار الحتياجات ستحدد والتي

كاملة، وتبعًا لذلك  غير موجزة أو تكون قد المحتويات تلك وأن هذه الوثيقة، محتويات بالتحقق من منفردةشركة األهلي المالية   تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر يعتقد بأنها من شركة األهلي المالية قبل من أو التوصل إليها
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. إن شركة األهلي المالية لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد  على باالعتماد يتعلق فيما ضمنية أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  يوجد ال فإنه

ستقبلية المذكورة أي معلومات ذات صلة بهذه الوثيقة، أو أي من التوقعات المالية، أو تقديرات القيم العادلة، أو البيانات المتعلقة بالنظرة العامة المتنشأ من استخدام هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن 
تقدير شركة األهلي المالية بتاريخ إصدار هذه الوثيقة، وهي خاضعة دة في هذه الوثيقة تمثل رأي ووارفي هذه الوثيقة والتي قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح به القوانين واألنظمة واجبة التطبيق. إن جميع اآلراء والتقديرات ال

تتغير صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن المستقبلية. إن قيمة األوراق المالية، والعائد الممكن تحقيقه منها، وأسعارها وعمالتها يمكن أن  للنتائج مؤشًرا يعد ال استثمار ألي السابق األداء للتغيير دون إشعار مسبق. إن
االستثمار في األوراق المالية. كما أن التذبذب في سعر العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على  على الرسوم بعض تفرض قد يحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذلك الذي استثمره في األصل. باإلضافة إلى ذلك، فإنه

ة منها خارج المملكة العربية السعودية في أي مكان يحظر ورقة المالية. ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة بدون تصريح كتابي من شركة األهلي المالية. كما ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نسخقيمة أو سعر أو دخل ال
 ود قد تنطبق عليها. إن قبول هذه الوثيقة يعني موافقة المتلقي و التزامه بالقيود السابق ذكرها.توزيعها بموجب القانون. ويتعين على متلقيي هذه الوثيقة أن يطلعوا ويلتزموا بأي قي

المشورة والحفظ في األوراق ، يجيز للشركة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، واإلدارة والترتيب وتقديم 06046-37شركة األهلي المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 
 ، المملكة العربية السعودية.11495، الرياض 22216بالرياض، ص ب  الملك سعود طريقالمالية. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: 

 

 


