يونيو ٢٠٢١

رشكة إس تي يس

تعليق عىل حدث  -بنك إس تي يس

تعليـق على حدث  -صـدرت موافقة مجلس الـوزراء على تحويل شـركة المدفوعات الرقمية السـعودية

زيادة املراكز

“ ”STC Payإلى بنك

السعر املستهدف (ريال سعودي)

صـدر قـرار مجلـس الـوزراء فـي  22يونيـو  2021بالموافقة علـى الترخيـص لبنكين رقمييـن محليين  -شـركة

التغري يف السعر*

المدفوعات الرقمية السـعودية “ ”STC Payوالبنك الرقمي .سـتتحول بذلك شـركة المدفوعات الرقمية السـعودية
“ ”STC Payإلـى بنك برأس مال مدفـوع  2.5مليار ريال سـعودي .تخضع هذه الموافقة إلى اسـتكمال المتطلبات

142.9
%7.6

املصدر :تداول * السعر كما يف  ٢٢يونيو ٢٠٢١

أهم البيانات املالية للسوق

النظامية للبنك المركزي السعودي والهيئات ذات العالقة.

القيمة السوقية (مليار ريال سعودي)

ستحتفظ شركة “إس تي سي” بحصة  %85من “ ،”STC Payمن خالل ضخ رأسمال إضافي

التغري منذ بداية العام اىل تاريخه

يبلغ رأسمال “ ”STC Payحاليا مبلغ  948مليون ريال سعودي ،بارتفاع من  400مليون ريال سعودي ،وذلك من خالل

السعر األعىل  -األدنى خالل  52أسبوع

تحويل قرض إس تي سي البالغ  148مليون ريال سعودي إلى رأسمال مع ضخ  400مليون ريال سعودي إضافية في
رأسمال“ . ”STC Payكانت إس تي سي قد أعلنت في نوفمبر  2020عن ضخ  802مليون ريال سعودي لتحتفظ بذلك
بنسبة  %85من رأسمال“. ”STC Pay
ستستثمر شركة “وسترن يونيون”  750مليون ريال سعودي في“ ”STC Payمقابل حصة تبلغ %15
وقعت شركة وسترن يونيون اتفاقية مع شركة إس تي سي في نوفمبر  ،2020لشراء  %15من “ .”STC Payستستثمر
شركة ويسترن يونيون  750مليون ريال سعودي عبر شركة تابعة مملوكة بالكامل لها .حيث يعطي هذا تقييم من

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

أداء السعر
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 750مليون ريال سعودي

عدد األسهم القائمة (مليون)

ﺳﺒﺘﻤﱪ٢٠٢٠

إس تي يس

رشكة ويسرتن يونيون

 1,750مليون ريال سعودي
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املستثمر

االستثمار

نسبة التملك
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هيكل المساهمين في بنك “إس تي سي”:
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٦٠٠٠

ﻳﻮﻧﻴﻮ٢٠٢٠

الجولة األولى بقيمة  5مليارات ريال سعودي لشركة  /بنك “ ،”STC Payويساوي ضعف رأس المال المدفوع.
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املصدر :تداول ،الجزيرة كابيتال

%15

املصدر :إعالنات الرشكة

النظرة العامة والتقييم :نعتقد أن الموافقة على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية هي دفعة كبيرة لشركة اس تي
سي وشركة  .STC Payحيث ستتمكن شركة “ ”STC Payمن االستفادة من خبرتها في تشغيل أكبر محفظة رقمية في
المنطقة وفي قاعدة العمالء سريعة النمو .باإلضافة إلى أن االرتباط مع شركة ويسترن يونيون العالمية ،سيساعدها على
توسيع نطاق انتشارها .تستمر نظرتنا اإليجابية لشركة “ ”STC Payوالفرصة الجيدة على المدى البعيد ،خاصة بعد
إدراج الشركات التابعة .أعلنت الشركة عن خطتها إلدراج شركة “إس تي سي سوليوشنز” ،كما نرى بوجود فرص إلدراج
شركات تابعة أخرى بما في ذلك المدفوعات الرقمية السعودية في المستقبل .من هنا ،نتوقع استفادة مساهمي شركة إس
تي سي من إطالق القيمة من خالل إدراج شركات تابعة .إضافة إلى ذلك ،فإن استثمار الشركة المستمر في تطوير بنية
تحتية قوية لتقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء يجعلها منافس رائد لالستفادة من الفرص الناشئة
عن الزيادة المتوقعة في الطلب على البيانات مع تزايد اعتماد الجيل الخامس .نستمر في توصيتنا لسهم الشركة على
أساس “زيادة المراكز” بسعر مستهدف  142.9ريال سعودي .يتم تداول سهم الشركة عند مضاعف ربحية ومضاعف

رئيس ادارة االبحاث

قيمة دفترية على أساس توقعاتنا لربح السهم في العام  2022بمقدار  22.9مرة و 4.0مرة ،على التوالي .ويحقق السهم

طلحة نزر

عائد توزيعات أرباح بنسبة  %3.8بناء على تقديراتنا للعام .2022

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

+966 11 2256250

جميع حقوق الطبع محفوظة ©
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إدارة األبحاث

رئيس إدارة األبحاث

محلل أول

+966 11 2256250
t.nazar@aljaziracapital.com.sa

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

طلحة نزر

جاسم اجلبران

محلل

عبدالرحمن املشعل

+966 11 2256374
A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

محلل

فيصل السويلمي

إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

+966 ١١ 2256115
F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف

+ 966112256060
a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد  -مجموعة خدمات الوساطة
واملبيعات في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع

+966 11 2256364
s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد -
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان

+966 11 2256201

a.salman@aljaziracapital.com.sa

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القطاع االقتصــادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث ،وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ
بأية أوراق مالية أو أصول أخرى .بنا ًء عىل ما سبق ،ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته /رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف
األوراق املالية أو األصول األخرى ،وبالتايل قد ال يكون مناسبا ً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر .يفضل عموما ً أن يقوم املستثمر بأخذ املشورة
من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق األمر بالقرارات االستثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او
تصفيتها جزئيا ً أو كلياً .إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشهد 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 األسعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة
الجزيرة لألسواق 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 ،وبنا ًء
عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة مادية أو معنوية
قد تحدث بســبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه .ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو األسعار 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 استثمار ال يعترب مؤرشا ً 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 رسوم عىل االستثمارات يف األسهم .تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ،وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم
ال يمتلكون أسهما ً 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 بشكل منفصل ومستقل
من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألســواق 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 أولئك 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 بشكل مبارش ،أو بشكل غري مبارش عن طريق صناديق استثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من
قبل أطراف ثالثة .قد تكون إدارة املرصفية االســتثمارية 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 سوا ًء 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.

إدارة األصول الوساطة تمويل الرشكات خدمات الحفظ املشورة
اإلدارة العامة :طريق امللك فهد ،ص.ب 20438 .الرياض  11455اململكة العربية السعودية ،هاتف 011-2256000 :فاكس011-2256068 :

شركة الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال) شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم ()37-07076

| 800 116 9999

www.aljaziracapital.com.sa

