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بنك قطر الوطني 

دخول حقبة جديدة من النمو

الثاين من عام 2012، يعترب بنك قطر الوطني اكرب بنك يف منطقة الرشق األوسط وشامل  بناء عىل امليزانيات املجمعة للفصل 
افريقيا، حيث بلغ مجموع األصول 330 بليون ريال قطري واجاميل القروض 235 بليون قطري، وهو مملوك مبعظمه من قبل دولة 
قطر. وتجاوز النمو العادي سيكون عىل األرجح التحدي الرئييس الذي سيواجهه البنك مع تراجع فرص اإلقراض نسبيا« يف السوق 
القطري. وامام هذا الواقع تستهدف اإلدارة مبادرات جديدة للنمو من خالل اعتامد مزيج من اإلسرتاتيجية العضوية واسرتاتيجية 
اإلندماج والتملك. ونحن عزلنا يف السيناريو الذي وضعناه، صفقة االستحواذ التي قد تنجز مع »بنك سوسييتيه جرنال األهيل« ألننا 
نفضل انتظار النتائج املعقودة عىل هذه الصفقة. ولكننا أدخلنا يف حسابنا املؤثرات املحتملة  التي ميكن ان تطال حساب األرباح 
والخسائر وامليزانية العمومية وكفاية رأس املال وجودة األصول. إن تقييمنا املستقل لبنك قطر الوطني  يحدد قيمة عادلة بواقع 

164.8 باحتامل صعود بنسبة %20.7 مام يوصلنا إىل اعتامد التصنيف الرتاكمي ألسهم البنك.
 

القطاع العام يبقى العنرص االبرز للنمو
تساهم العمليات املحلية حالياً بنسبة %90 من أجاميل الدخل. ولقد منت محفظة القروض لبنك قطر الوطني بنسبة %55 سنة 
بعد سنة، وكان اإلقراض املحيل هو الرافعة األساسية لهذا النمو. ويتوقع ان يستمر اإلقراض للقطاع العام مهيمنا ولكن يجب 
تعديل نسب النمو لهذا اإلقراض عن املستويات التي وصل اليها يف العام 2011. ونحن نقدر بان اإلنفاق الرأساميل الحكومي سوف 
يزداد بنسبة %9 ، بينام يتوقع ان ينمو الناتج املحيل اإلجاميل اإلسمي بنسبة %8.5. ونقدر منو اإلقراض لدى بنك قطر الوطني 

بنسبة %16.5 لعام 2013.

يجب عدم املغاالت بنتائج صفقة بنك سوسييتيه جرنال األهيل
استناداً اىل تقييمنا، فإن امتالك بنك سوسييتيه جرنال األهيل مبا يربو عىل 2.4× القيمة الدفرتية للعام 2012 يرجح إن يتحول اىل 
قيمة اضافية لبنك قطر الوطني. ونحن نعتقد بأن لدى البنك القدرة عىل استخالص بعض العوائد القّيمة من خالل تعويم جزء 
من امليزانية املحلية اىل الجانب املرصي. ونقدر ايضاً بأن يكون للصفقة أثراً تراكمياً عىل ربحية السهم بنسبة %7.8 و %8.1 لعامي 

2013 و 2014 عىل التوايل، بينام يرجح ان تهبط نسبة كفاية رأس املال إىل %16.7 من %20.1 الحالية. 

تقلص هامش صايف الفائدة، وثبات جودة األصول
نحن نقدر أن يتقلص هامش صايف الفائدة بنحو10 نقاط أساس يف عام 2013 وذلك مع تراجع العائد عىل األصول ، باإلضافة إىل 
ارتفاع كلفة التمويل بسبب ندرة السيولة. ونحن نرى انه من املرجح ان يضاعف تباطؤ زخم النمو من التنافس يف األسعار، يف 
الوقت الذي يتعرض فيه سوق التجزئة إىل مزيد من الضغط التنازيل عىل الدخل املتأيت من الفائدة )بالرغم من محدودية ذلك ألن 
لدى بنك قطر الوطني قيمة دفرتية صغرية لسوق التجزئة(. أما بالنسبة إىل املخاوف لناحية نوعية األصول فهي طفيفة ألن 60% 

من القروض تتوجه إىل الحكومة واىل )GREs( بينام القروض املوجهة إىل القطاع العقاري أصبحت محكومة بأنظمة أكرث أماناً.

التقييم يؤمن صعوداً معقواًل
يجري التداول بأسهم بنك قطر الوطني مبكرر قيمة دفرتية لعام 2012 بواقع 2.09 ومكرر ربحية لعام 2012 بواقع 11.21 أما 
العائد عىل حقوق املساهمني فإنه يصل إىل %19.8. وحصيلة تقييم البنك تبدو جذابة يف النسق اإلقليمي بعد األخذ بعني االعتبار 
تكلفة الحقوق. نبدأ تغطيتنا لبنك قطر الوطني بتحديد قيمة عادلة ب 164.8 ريال قطري، مع اتجاه نحو الصعود بنسبة 20.7% 

ونعتمد تصنيف »تجميع«.

امللكية 

50% هيئة االستثمار القطرية

50% اجلمهور

إداء السهم

تصنيف بلومبرغ

مؤشرات

معلومات عن السهم 

QNBK QD الرمز

171.6 املستهدف     للسعر  الوسطي  معدل 

حسب بلومبرغ 

95,513 القيمة السوقية )ر.ق. باملاليني(

429.8 املعدل الشهري للسيولة )باملاليني(

699.7 عدد األسهم )باملاليني(

50%  التداول احلر

142.7 أعلى سعر خالل 52 أسبوع

126.0 أدنى سعر خالل 52 أسبوع

التحليل املالي

CFA ،وائل شلق
محلل مالي رئيسي 

Wael.Chalak@asib.com

غيدا بربري
Ghida.Barbari@asib.com

CFA ، يوسف نظام
مدير البحث اإلستثماري

Youssef.Nizam@asib.com

136.5 ر.ق.   السعر احلالي 

164.8 ر.ق. السعر املستهدف 

جتميع التصنيف  

 التقديرات املالية

2014 م 2013 م 2012 م 2011 السنة

صايف الدخل )ر.ق. باملاليني( 7,554  8,519 10,115  11,642 

ربحية السهم )ر.ق.(  10.80  12.17  14.46  16.64 

1.59 1.82 2.09 2.24 السعر عىل القيمة الدفرتية

مكرر الربحية 12.64  11.21  9.44  8.20 

4.2% 3.7% 3.0% 2.6% عائد التوزيع النقدي

20.7% 20.6% 19.8% 22.4% العائد عىل حقوق امللكية

1.1% 1.1% 1.1% 1.1% نسبة القروض غري العاملة

127% 127% 129% 138% تغطية القروض غري العاملة
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إحدى رشكات مجموعة عوده رسادار

جميع الحقوق محفوظة. هذا البحث )ويشار إليه فيام بعد بـ«البحث«( أعده بنك عوده رسدار لألعامل ش.م.ل. )ويشار إليه فيام بعد 
بـ«عوده لألعامل« كونه رشكة تابعة ملجموعة عوده رسادار، وليك يتم استعامل هذا البحث من قبل عمالء عوده لألعامل و/أو أي من 

الرشكات التابعة ملجموعة عوده رسادار.
تم اإلفصاح لكم عن مضمون هذا البحث عىل وجه الرسية. إن استالمكم لهذا البحث و/أو إطالعكم عىل مضمونه يعترب موافقة منكم 
عىل عدم نسخ أو تعديل أو إعادة توزيع أو إعادة نقل أو اإلفصاح للغري عن مضمونه أو عن اآلراء أو اإلستنتاجات أو املعلومات الواردة 
يف متنه دون املوافقة الخطية املسبقة والرصيحة لعوده  لألعامل أو نرشه علناً من قبل عوده لألعامل أو من قبل مجموعة عوده رسدار.

مينع نرش أو توزيع أو إستعامل هذا البحث من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي يف أي بلد يشرتط عىل عوده لألعامل و/أو أي رشكة 
البلد أو حيثام يعترب هذا البحث  تابعة ملجموعة عوده رسادار القيام بإجراءات تسجيل أو الحصول عىل تراخيص ضمن نطاق هذا 
مخالفاً للقانون. ولذلك، فإن هذا البحث مخصص للتوزيع يف البالد التي تسمح قوانينها بذلك وألشخاص يستلمونه دون مخالفة القواعد 

القانونية املطبقة و/أو األنظمة املرعية اإلجراء. ويف كل األحوال ال يسمح بتوزيع هذا البحث يف جمهورية مرص العربية.
نلفت انتباهكم بأنه ال ميكنكم اإلطالع عىل هذا البحث يف حال كانت األنظمة املعتمدة يف وطنكم األم أو يف البالد التي تقيمون فيها 
أو أي من األنظمة املرعية اإلجراء متنعكم من ذلك. ويف أي من األحوال فإن األشخاص الخاضعني ألية قيود يف أي بلد، كام هو الحال 

لألشخاص األمريكيني ))U.S. person، ال يؤذن لهم االطالع عىل املعلومات الواردة يف هذا منت البحث. 
إن املعلومات واآلراء املذكورة يف منت هذا البحث ال تشكل، أي عرض أو دعوة أو توصية لتقديم عرض لرشاء أو بيع أي من األوراق املالية 
أو أي منتج إستثامري مرتبط بهذه األوراق املالية أو االستثامرات. يتضمن هذا البحث معلومات عامة فقط وهو غري مخصص لتقديم 
نصائح أو توصيات استثامرية شخصية، وال يأخذ يف عني االعتبار األهداف اإلستثامرية الخاصة أو الوضع املايل واملتطلبات املحددة ألي 
شخص معنّي يستلم هذا البحث. لذلك، يتوّجب عليكم الحصول عىل االستشارات املالية والقانونية والرضائبية بخصوص مدى صّحية 
ومالءمة االستثامر يف أي من األوراق املالية أو االستثامرات األخرى أو أي إسرتاتيجية استثامرية جرى بحثها أو توقعها يف منت هذا البحث.

يجب قراءة التعريفات الخاصة بـ »دليل التصنيف« املذكور يف منت هذا البحث بإمعان، وباإلضافة يجب قراءة هذا البحث بكامله ودون 
إستنتاج مضمونه من التصنيفات فقط.

لقد تم الحصول عىل املعلومات الواردة يف هذا البحث من عدة مصادر عامة يعتقد بحسن نية أنها موثوقة. ولكن عوده لألعامل ال 
يضمن أن هذه املعلومات هي كاملة ودقيقة. ولذلك ال يقر عوده لألعامل و/أو أي رشكة تابعة ملجموعة عوده رسادار بأن املعلومات 
التي يتضمنها هذا البحث هي معلومات كاملة ودقيقة وأنها خالية من أية أخطاء، وال تقدم أي من هذه الرشكات أية إقرارات مهام 

كان نوعها فيام يتعلق بالبيانات وباملعلومات وباآلراء املذكورة يف منت هذا البحث.
إن هذا البحث وأي من املعلومات واآلراء والتوقعات الواردة يف متنه تعكس فقط توصيات صادرة عن عوده لألعامل بتاريخ نرش هذا 
البحث وهي عرضة للتغري دون إشعار مسبق. إن عوده لألعامل و/أو أي رشكة تابعة ملجموعة عوده رسادار قد تكون أصدرت بتاريخ 
سابق أو من املمكن أن تصدر يف املستقبل أبحاث أخرى ال تتطابق مع املعلومات واآلراء والتوقعات املذكورة يف منت هذا البحث أو قد 
تتوصل إىل استنتاجات أخرى مغايرة لهذه املعلومات واآلراء والتوقعات. يعكس هذا البحث االقتناعات واآلراء وأساليب التحليل الخاصة 
باملحللني الذين قاموا بإعداده، ولذلك فإن عوده لألعامل ومجموعة عوده رسادار غري ملزمني بأن يؤكدوا انهم سوف يقومون بلفت انتباه 

أي شخض قد استلم هذا البحث حول مضمون تلك األبحاث األخرى املغايرة.
املذكورة و/ التابعة للرشكات  الرشكات  تابعة ملجموعة عوده رسادار و/أو ألي من  قد يكون ألي من عوده لألعامل و/أو ألي رشكة 

أو ملوظفيهم )عىل سبيل املثال ال الحرص مسؤويل االسرتاتيجيات االستثامرية، مسؤويل املبيعات واملحللني املاليني(، مصلحة اقتصادية 
باألوراق املالية الخاصة مبصدر او مصدري االصدار أو باالستثامرات املتعلقة بهذه األوراق أو قد يشرتكون يف عمليات متعلقة بأوراق 
مالية، بهدف متلكها أو خالفه، بشكل ال يتطابق مع وجهة النظر املعروضة يف منت هذا البحث أو قد يتبنون وجهة نظر ال تتطابق مع 

الوجهة املبينة يف منت هذا البحث.
 

إن أسعار وقيمة األوراق واألدوات املالية املذكورة يف هذا البحث والعوائد الناتجة عن التدوال بها قابلة جميعها لالنخفاض و/أو االرتفاع. 
إن قيمة األوراق واألدوات املالية خاضعة ألوضاع السوق وتقلباته، لتغريات أسعار الرصف، كام وللوضع اإلئتامين ألي مصدر االصدار 
والتي من شأنها ان تؤثر سلباً أو إيجاباً عىل أسعار األوراق واألدوات املالية أو العوائد الناتجة عن التداول بها. إن أية توقعات فيام 
يخص الوضع االقتصادي أو أسواق األسهم أوالسندات أو االتجاهات االقتصادية لألسواق ال تعترب بالرضورة مؤرشاً يعتد به لتقييم العوائد 
املستقبلية. عليكم أن تكونوا عىل يقني بأن أي معلومة متعلقة بالتوقعات املستقبلية قد ال تتحقق. ال يجب أن تؤخذ املامرسات السابقة 
كمؤرش أو ضامن لألداء املستقبيل وال نقوم بأي إقرار او ضامن، ضمني أو رصيح، فيام يخص العوائد املستقبلية. وبناًء عىل ما تقدم، من 

املمكن أن تخرسوا، وفقاً لكل حالة، املبلغ الذي تم استثامره يف األصل. 
ال تتحمل أي من عوده لألعامل و/أو أي رشكة تابعة ملجموعة عوده رسادار و/أو أي الرشكات التابعة للرشكات املذكورة و/أو موظفيهم 
)عىل سبيل املثال ال الحرص مسؤويل االسرتاتيجيات االستثامرية ومسؤويل املبيعات واملحللني املاليني( املسؤولية عن أية خسارة أو رضر 
ميكن أن يلحق، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، من جراء استخدام أي من املعلومات املذكورة يف منت هذا البحث أو من جراء اتخاذ أي 

قرار أو القيام بأي استثامر بناًء عىل املعلومات املذكورة يف منت هذا البحث.

رفع املسؤولية
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