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البنك التجاري القطري 

تنوع جاذب يف النمو، النوعية والعوائد

يف تقييمنا لسهم البنك التجاري القطري توصلنا اىل اعتامد تصنيف “تجميع”، مام يعكس اتجاهات ايجابية يسجلها قطاع 
البنوك يف قطر بتقييم جيد وعائد سهمي مجز بنسبة %8.1 يف نهاية عام 2012. والبنك التجاري القطري هو ثاين اكرب بنك يف 
قطر حيث تقدر حصته يف سوق اإلقراض بـ %10. وكان الرتكيز األويل للبنك متوجهاً نحو القطاع الخاص، لكن اإلقراض للقطاع 

العام تحسن مؤخراً بخطوات ثابتة، ذلك أن التمويل الحكومي والتمويل من املؤسسات شبه الحكومية احتل املركز الرئييس 
واستمر مهيمناً عىل حركة اإلقراض املرصيف القطري. ومع اإلستمرار يف هذا التوجه، فإن ارتفاع وترية اإلقراض للقطاع الخاص، 
وهي مرتبطة بصورة اساسية باملشاريع الخاصة بكأس العامل FIFA، ستمكن البنك اإلستفادة من الجهتني، األمر الذي سيحفز 

إعادة تقييم سهم البنك التجاري القطري. نبدأ تغطيتنا للبنك بسعر مستهدف قدره 87.4 ريال قطري ،أي بارتفاع محتمل يبلغ 
%24 عن السعر الحايل و بالتايل نويص بالتجميع. 

 النمو ثابت
سيبقى منو اإلقراض للقطاع العام املحرك األسايس للقطاع املرصيف، بنمو سنوي بلغ %44، بينام وصل النمو السنوي يف القطاع 
التي تنفذ خطة  التي كانت املحفز األسايس لإلقراض يف القطاع العام كونها هي  الخاص %21. املؤسسات شبه الحكومية هي 
اإلستثامر التي كان الرتكيز فيها عىل مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل حتى اآلن. ويرجح ان يستمر اإلنفاق الحكومي محفزاً 
للنمو يف اإلقراض عىل خلفية مشاريع البنية التحتية الواسعة. نحن نتوقع ان تصل نسبة النمو يف القروض اىل %24 عام 2013 بينام 
تصل نسبة اإلئتامن للقطاع الخاص اىل مستوى %15. وبالنسبة اىل البنك التجاري القطري فإننا نتوقع منو اإلقراض بنسبة 15% 
عام 2013 و%14 لعام 2014. ونتوقع ان تصل نسبة النمو يف اإلقراض للقطاع العام اىل %23 عام 2013، وهبوط يف نسبة اإلقراض 
للرشكات، التي تعتمد يف مشاريعها عىل القطاع العقاري، من %17 يف عام 2012 اىل %15 يف عام 2013. ومام يجدر ذكره هنا ان 
القروض املوجهة للقطاع العقاري قد شهدت منواً مرتفعاً ال ميكن الثبات عليه، فقد بلغ يف نهاية عام 2011 نسبة %92 )وصلت 

النسبة اىل %36 يف أيلول )سبتمرب( 2012(. أما بالنسبة اىل قطاع التجزئة فإننا نتوقع ان تصل نسبة النمو يف عام 2013 اىل 9%.

الهوامش تتعرض للضغوط يف املدى القصري
تشري مجموعة من املؤرشات اىل ازدياد الضغوط عىل هوامش البنك التجاري القطري، وخاصة الخفض املتوقع يف اسعار قروض 
الرشكات بالعملة املحلية، والخفض املحتمل يف األسعار املعيارية الذي يهدف اىل تحفيز اإلقتصاد، وأخرياً الضغط املتزايد عىل كلفة 
التمويل بسبب التشدد يف التمويل وتزايد املنافسة. نتوقع ان يصل هامش الربحية عىل الفوائد اىل %2.85 عام 2013، منخفضاً 

11 نقطة اساسية عىل اساس سنوي.

توقع تدين يف نسبة التوزيعات العوائد النقدية 
مع إقرتاب تنفيذ الخطوات األوىل إلتفاقية »بازل 3«، يصبح ثبات العائد النقدي الذي يقدمه البنك التجاري القطري عىل املحك، 

ألن استثامراته يف البنوك األخرى )قيمتها حالياً %33 من األسهم( سوف يتم حسمها من اموال الخاصة األساسية )يجري حالياً 
حسم %50 فقط(. وبانتظار نرش تفاصيل املرحلة اإلنتقالية من قبل البنك املركزي القطري، فإن نتوقع يف تقييمنا األويل بأن 

يستمر البنك التجاري القطري يف تقديم العوائد عىل املدى املتوسط، ونقدر أن ينخفض معدل Tier1 اىل %14.6 عام 2014 يف 
غياب الدعم الرأساميل، وهذا ما يزال يعترب وضعاً صحياً استناداً اىل املعايري الدولية.  

التقييم يؤدي اىل ارتفاع معقول
نرى بأن لدى البنك ميزة فريدة يف تقديم العوائد املجزية يف دولة قطر، ويجري التداول بالسهم حتى نهاية عام 2012 بسعر عىل 
القيمة الدفرتية ×1.31، ومبكرر ربح حتى نهاية عام 2013 بقيمة ×7.7، وعائد عىل حقوق املساهمني وصل يف نهاية عام 2012 
اىل نسبة %16.4. ويجري التداول بسهم البنك التجاري القطري بانخفاض بنسبة %21 يف القيمة الدفرتية عام هو جار يف القطاع 
وبنسبة %38 عن املعدل لخمس سنوات. نبدأ تغطيتنا للبنك بسعر مستهدف قدره 87.4 ريال قطري ،أي بارتفاع يبلغ %24 عن 

السعر الحايل و بالتايل نويص بالتجميع.
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74.52%  التداول احلر

87.2 أعلى سعر خالل 52 أسبوع
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السعر احلالي        70.6   ر.ق.  

السعر املستهدف        87.4   ر.ق.

التصنيف         جتميع

 التقديرات املالية       

2014 م 2013 م 2012 م 2011 السنة

2,643 2,272 2,132 1,759 صايف الدخل )ر.ق. باملاليني(

10.7 9.2. 8.6 7.1 ربحية السهم )ر.ق.( 

1.21 1.28 1.31 1.37 السعر عىل القيمة الدفرتية

6.6 7.7 8.2 9.9 مكرر الربحية

9.7% 8.6% 8.1% 9.9% عائد التوزيع النقدي

18.9% 16.9% 16.4% 13.9% العائد عىل حقوق امللكية

1.2% 1.1% 1.0% 1.2% نسبة القروض غري العاملة

125% 127% 129% 108% 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

2


