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 .عبنك الكويت الدولي ش.م.ك.

  2018لعام  الثاني املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للربع

 

 قاملواف األربعاءبنك الكويت الدولي والذي عقد يوم محضر املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية لمن  محررةنسخة 

  الثانيةالساعة تمام في  2018 يوليو  25
 
  املحلي لدولة الكويت. تبالتوقي عصرا

  السابعة الساعة
 
  عشرة الثانية( والساعة نيويورك توقيتب) صباحا

 
 (  لندن قيت)بتو  ظهرا

 

 

 السادة املشاركون من البنك: 

 التنفيذي بالوكالةنائب الرئيس التنفيذي / الرئيس  السيد/ محمد سعيد السقا

 الرقابة املالية والتخطيط / رئيس الرقابة املالية -مدير عام  السيد/ أجاي توماس

 املستثمرين عالقاتو  املالية التقارير  وحدة مدير  العسعوس ي هللا عبدالسيد/ 

  

 أرقام كابيتال فاماديڤا جانانيالسيدة/ 

 

 

  



 
 
 

2 

  فاماديڤا جاناني
 
  مساء الخير جميعا

 
 النضمامكم لنا اليوم. وشكرا

نعقد امل حاضرة بالنيابة عن أرقام كابيتال ويسرني أن أرحب بكم في االجتماع الهاتفي جانانيأنا 

 .2018من العام  الثانيملناقشة النتائج املالية لبنك الكويت الدولي عن الربع 

الة، الرئيس التنفيذي بالوكنائب الرئيس التنفيذي / م إلينا اليوم السيد/ محمد سعيد السقا ينض

 الرقابة املالية والتخطيط / رئيس الرقابة املالية، -والسيد/ أجاي توماس مدير عام 

 .املستثمرين عالقاتو  املالية التقارير  وحدة مدير العسعوس ي  الرحمن عبدوالسيد/ عبد هللا 

 . عبد هللا العسعوس ي/ عليكم، سأترك الكالم اآلن للسيد وبدون اإلطالة

 

 على هذه املقدمة.  جانانيشكرا لك  عبد هللا العسعوس ي
 
لنا  أشكركم على انضمامكم . أود أنومساء الخير عليكم جميعا

  .الثانيالخاص بالربع الهاتفي اليوم في املؤتمر 

حيث يمكن قراءة بيان إخالء  إخالء املسؤولية موجز  بقراءةليوم لي أن أبدأ املكاملة الهاتفية ا اسمحوا

 .أمامكم املقدمالكامل في العرض  املسؤولية

 

 هالبيانات التي تتسم بنظرة تطلعيقد يتضمن ويشتمل هذا العرض على بعض : املسؤوليةإخالء 

نك الحالية على توقعات الب هالبيانات التطلعي ترتكز تلك. بخالف تلك البيانات ذات الوقائع التاريخية

  وتنبؤاته وتقديراته وهي ال تشكل
 
 لألداء في املستقبل أو تحقيق اإلنجازات أو النتائج.ضمانا

 

قد ال يكون قد تم التحقق منها من  ،يتضمن هذا العرض بيانات ترتكز على تقديرات إدارية داخلية

إني أطلب ، فللتو قبل طرف ثالث على نحو مستقل. باإلضافة إلى إخالء الطرف الذي انتهيت من تالوته

 
 
وبهذا يختم  .املقدم العرض من 2ي الصفحة رقم ف الكاملاملسؤولية بيان إخالء قراءة  منكم جميعا

 بيان إخالء املسؤولية لهذا املؤتمر اليوم.
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 اسمحوا لي اآلن أن أحيطكم 
 
 لهذا اليوم والتي ستتضمن اآلتي: الهاتفية  بتفاصيل املكاملة علما

استراتيجية بنك الكويت تحديث عن قتصادي السائد في دولة الكويت، ملحة موجزة عن الوضع اال

 نائب الرئيس السقامحمد سعيد / سيقدمها لكم السيد التيو األول  للنصفألداء املالي الدولي، وا

رئيس  أجاي /السيد عرض تقديمي من قبلذلك  بعدلوكالة، يليها الرئيس التنفيذي باالتنفيذي / 

 .للبنك الرقابة املالية

 

من خالل منصة البث عبر شبكة  وذلكسيتبع ذلك وقت لطرح األسئلة من قبل السادة الحضور. 

( وسنقوم ببذل أقص ى جهودنا لإلجابة على كافة أسئلتكم قدر املستطاع. webcast platformاالنترنت )

أي أسئلة أخرى، يرجى عدم  كمسؤال نظرا لضيق الوقت، أو كان لدي لم يتم الرد على أي وفي حال

نك الكويت ين ببعالقات املستثمر الخاص بقسم البريد اإللكتروني عنوان بنا عبر  التواصلالتردد في 

 .املقدمي آخر صفحة من العرض فأو االلكتروني نا الدولي املتوفر على موقع

 

  .املشار إليه املقدميمكنكم تحميل العرض كما  

 .نائب الرئيس التنفيذي / الرئيس التنفيذي بالوكالة محمد سعيد السقا/ ك الحديث للسيدأتر  وبذلك

 

 سعيد السقامحمد 

 

 
 
ملؤتمر ا إنه ليسعدني ويشرفني أن أرحب بكم فيعلى انضمامكم لنا اليوم،  شكرا. مساء الخير جميعا

تطرق وبشكل موجز للظروف . وإنني سوف أ2018 عاملل سنوية النصفتفي للنتائج املالية الها

 عالمتنا التجارية الجديدة واألداء املالي حول االقتصادية اإليجابية السائدة حاليا في الكويت، وكذلك 

 .ملصرفنا

 

ك بشكل تفصيلي وذل أجاي األداء املالي لبنك الكويت الدولي /معكم السيدسيستعرض  ذلك، بعد

 الرد على استفساراتكم. يسعدهسكما  املقدمعرض المن خالل 
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 شهده الذي الطفيف االنكماش بعد وذلك 2018 عام في النمو  إلى الكويتي االقتصاد يعود أن املتوقع من

 مدعوم ،2017 عام
 
 ذلك يدعم هذاو . القوي  الرأسمالي واإلنفاق النفط أسعار  بارتفاع رئيس ي بشكل ا

 دزيت رأسمالية مشاريع في نفاقاإل  مواصلة بها سيتم التيو  2018/2019 لعام املعتمدة امليزانية ،أيضا

 .لنفطا عائدات على حاليا يعتمد الذيو  االقتصاد تنويع الحكومة تحاول  كما. كويتي دينار  مليار  3.2 عن

 

:االستراتيجية تحديث    

 على وذلك من خالل التركيز  الدولي الكويت بنك مكانة الجديدة التجارية للعالمة الجديد املظهر  يعكس

 .للبنك لُّالتحو استراتيجية هدافأ من يعتبر  والذي والنمو  االبتكار 

 

 3 ملدة مشترك مرابحة تمويلاالنتهاء من ابرام صفقة  من الدولي الكويت بنك نجح ،2018 يونيو  في

  التمويل هذا أبرم حيث .أمريكي دوالر  مليون  250 بقيمة سنوات
 
 البنوك من مجموعة مع املميز جدا

 هو  بير،ك بشكل فيه االكتتاب تغطية تمت الذيو  املبتكر  التمويل هذا نجاح إن. واملحلية العاملية

 وفرص القوية وتصنيفاته ،املتميز املالي ومركزه ،الحافل الدولي الكويت بنك لسجل واضح مؤشرا

 بنكال أهداف متابعة فياالستمرار  على الجديد التمويل هذا سيساعد حيثو  .بها يتمتع الذي النمو 

 .الكويت في رائد إسالمي كمصرفأجل تعزيز وتأكيد مكانته  من االستراتيجية

 

  كويتي دينار  مليون  12 بقيمة أرباح صافي الدولي الكويت بنك حقق فقد. املالي األداء حيث من أما
 
 تقريبا

 حيث. 2017 عام من ذاتها الفترةب مقارنة %10 نمو  بنسبة. 2018 عام من األول  لنصفا عن وذلك

  التمويل ايرادات تسجل
 
 مليون  34.7 مع مقارنة كويتي دينار  مليون  42.5 إلى صللت %22 بنسبة نموا

 بقيمة ةالتشغيلي اإليرادات إجماليزيادة  إلىأدت  والتي. 2017 عام من األول  النصف خالل كويتي دينار 

 .2017 عام من ذاتها لفترةبا مقارنة %13 نمو  بنسبةو  كويتي دينار  مليون  3.9
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 2.1 إلى صللت كويتي دينار  مليون  183.4 بقيمة الدولي الكويت بنك أصول  تارتفع ذلك، إلى إضافة

 املتفانية جهودنا ترجمة. 2017 عام من ذاتها بالفترة مقارنة %10 نمو  وبنسبة كويتي دينار  مليار 

 الذي مر األ  مودعينا وقاعدة التمويلية حفظةامل في ملحوظ نمو  إلى االستراتيجية تنفيذ في ونجاحنا

  العمالء وودائع التمويل محفظة شهدت حيث. بمصرفنا املتزايدة عمالئنا ثقة يعكس
 
 مض نموا

 
 اعفا

  التوالي، على %11 و  %14 بنسبة
 
 .املاض ي العام من ذاتها لفترةبا مقارنة

 

 ربعلل البنك نتائج لكم ليستعرضأجاي / لسيدلاملحادثة  سندأو  ،وأود اآلن أن أختم حديثي معكم

 .جزيال شكرابالتفصيل واإلجابة على أية استفسارات قد تكون لديكم.  الثاني

 

 أجاي توماس

 

  .شكرا لك سيد محمد

 مساء الخير جميعا. 

اها وإن النتائج التي حققن له، مخطط هو  مايمر مصرفنا في مرحلة انتقالية ليصبح " بنكا للحياة..." ك

 كما سبق وأن أفاد الرئيس التنفيذي بالوكالة. الستراتيجيتناعلى التطبيق الناجح شاهد خير 

 

 هذا على نحافظ أن ونتوقع الدولي، الكويت لبنك ُمجزية فترة 2018 عام من األول  النصف كان لقد

 مدعوم املستقبل، في الزخم
 
 .البنك لُّتحو جانب إلى ةالكلي يةاالقتصاد ظروفالب ا

 

 يلي:اسمحوا لي بأن أقوم باستعراض ما 

بنك  استراتيجية حول  عامة نظرة تعطي املقدم العرض هذا من 6 رقم الى 4 رقم من الصفحات إن

خالل النصف  املالي األداء تفاصيل بها نستعرض 13 رقم الى 7 رقم الصفحة ومن ،الكويت الدولي

 .2018 عام مناألول 
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 :9 - 8رقم  اتصفحالإلى  نتقالوباال 

 12ربح الصافي حيث بلغ  ،السابقةالفترات  خاللصافي أرباحه لقد حقق بنك الكويت الدولي نموا في 

اإليرادات ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى النمو امللموس في . 2018عام  مناألول  النصفليون د.ك في م

األول  النصفمليون د.ك خالل  34.7مليون د.ك مقارنة بمبلغ  42.5لتصل إلى  %22بنسبة التمويلية 

 النصفمليون د.ك في  34.5لتصل إلى  %13. كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة 2017من عام 

األرباح  نمت. كما 2017 عام من األول  النصفمليون د.ك في  30.7مقارنة بنحو  2018 عام من األول 

مليون د.ك  17.8لتصل إلى  2018 عام من األول  النصففي  %16التشغيلية قبل املخصصات بنسبة 

 .2017عام  مناألول  النصفمليون د.ك خالل  15.4مقارنة بنحو 

 

 بعين االعتبار تراجع آخذين خالل الفترة أعمالنا املصرفية األساسية بشكل ملموسكما تحسنت 

 البنكيقم  ولم .2017 عام من األول  النصفمقارنة مع  مليون د.ك 1ت االستثمار بواقع إيرادا

  وذلكتداول استثمارية نشطة  بأنشطة
 
 . مخاطرلل تهنزع مع تماشيا

 

  
ُ
من اإليرادات التشغيلية خالل النصف األول من عام  %79صافي اإليرادات التمويلية ما نسبته  مثلت

 .املاض ي للعام %75 بنسبةمقارنة  2018

 

 وتحديث اريةالتج العالمة في االستثمار من االستمرار في  بالرغمخرى األ تكاليف الاستطاع البنك ضبط 

 قوانيني ف التغييرات إناملصرفية الرقمية.  الخدماتاملعلومات وذلك لتعزيز  لنظمالتحتية  البنية

 تكاليف املوظفين.في  االرتفاععلى  جزئي بشكل انعكست الكويتية العمل
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 :12 الى 10 رقمالصفحات 

. إن لبنكل املالي للمركز األساسية للبنود النمو املتسق  حول نظرة عامة  اتالصفحتتضمن هذه 

، املالي كز املر لوصول إلى الوضع األمثل لهيكل لاألصول والخصوم لدينا قد ساعدتنا  إدارة استراتيجية

 .ظهر تحسنا ملحوظااألمر الذي أ

 

األصول  إجماليفي  نموابنك الكويت الدولي  حقق فقدالخصوم األساسية، و  ألصول نمو ابيتعلق  فيما

. وقد 2017 يونيو  30 ب مقارنة 2018 يونيو  30في  كما دينار كويتيمليار  2.1صل إلى تل %10بنسبة 

 النصفدينار كويتي في مليار  1.5والتي بلغت  يةالتمويل املحفظةمن خالل نمو  نجاز اإل  تم تحقيق ذلك

 النصفدينار كويتي في مليار  1.3 نحو مقارنة ب %14محققة نسبة نمو تصل إلى  2018 عام من األول 

 .2017 عام من األول 

 

 .تنااستراتيجي تماشيا مع وذلك العمالء ودائعفي  النمو  خالل منتحسنا  يزيج التمويلاملكما شهد 

 

مليون دينار  151لتصل إلى  %21كما شهدت محفظة االستثمار لدى بنك الكويت الدولي زيادة بنسبة 

عمليات لبعض تسويات  ،، ساهم في ذلك بشكل جزئي2017 عام من األول  بالنصفكويتي مقارنة 

 .2017 عام في نهايةاإلجارة 

 

تم الحفاظ على نمو ودائع العمالء نتيجة الطرح الناجح ملنتجاتنا والحمالت الترويجية الناجحة كما 

أي مليون دينار كويتي  124إلى  وصل ارتفاع، مما أدى إلى تحقيق املتميزةاملدعومة بمعدالت األرباح 

دينار كويتي مليار  1.2 نحو دينار كويتي مقارنة بـمليار  1.3إلى صل إجمالي ودائع العمالء تل %11 سبةبن

 .2017عام األول من  النصففي 
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 :13 رقملصفحة ل ننتقل املالي األداء عرض في استمرارا

ي بلوغ فلمخاطر تنا الحصيفة لإدار لقد ساهمت املصدات املالية القوية التي لدينا جنبا إلى جنب مع 

بلغ . حيث 3 بازل وهو الحد الرقابي املطلوب وفق تعليمات  %13مستوى يفوق ال املكفاية رأس معدل 

، %10.2 لرفع املاليمعيار ا كما بلغ، 2018 يونيو  30كما في  %17.1معدل كفاية رأس املال لدى مصرفنا 

هذا وسنواصل الحفاظ على مستويات مالئمة من . %3وبما يفوق الحد األدنى املطلوب رقابيا والبالغ 

 إدارة املخاطر.سياستنا املتحفظة في تماشيا مع املصدات املالية 

 

 2018 في تنتهي التي للسنة التوقعات تلخص 14 رقم الصفحة

 

 .املشغلأترككم مع ، شكرا لكم

 

ين تدو  برجاء سؤال لديكم كان إذالك. السيدات والسادة سنبدأ اآلن جلسة األسئلة واألجوبة.  شكرا املشغل

 .أسئلتكم في خانة )اطرح سؤاال(، ثم الضغط على مفتاح اإلرسال

 في انتظار السؤال األول  شكرا النتظاركم،،،

 

 :األول ورد إلينا السؤال  لقد  عبد هللا العسعوس ي

وكيفية  ؟مليون دوالر أمريكي 250املرابحة املشترك بقيمة  تمويل صفقة ابرام من االنتهاء أثر  كيف ترى 

 ؟االستفادة منه

 

مكنتنا من الحصول على هذا التمويل من البنوك األجنبية واملحلية.  التي املنافسة هذه فيسعداء  نحن  أجاي توماس

 هاستخدم مسيت والذيحاليا نقوم باملشاركة بشكل فعال في تمويالت مشتركة إقليمية عالية الجودة  ونحن

 .عام بشكلالسيولة  نسبالذي يدعم  األمر أنه تمويل طويل األجل  الى باإلضافةبشكل رئيس ي. 
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 سؤال آخر لدينا  عبد هللا العسعوس ي

 التسهيالت على املخصصاتبخصوص  9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  علىيوجد أي تحديث  هل

 االئتمانية؟

 

على  الياح التطبيقبهذا الخصوص. حيث يقتصر  املركزي نقوم بمتابعة تعليمات بنك الكويت  نحن  أجاي توماس

 أنع تم اإلفصاح عنها في البيانات املالية. ال نتوق كمااالئتمانية  التسهيالتاملالية باستثناء  األصول 

املعيار الدولي للتقارير  تطبيق عندالحالية  املخصصات مستويات عن مادييكون هنالك اختالف 

 .االئتمانية التسهيالت على 9املالية رقم 

 

 كماستراتيجيتما هو مصدره وما هي  ،التمويل مدينو  في املتوقعنمو لل بالنسبة آخر، سؤال لدينا  عبد هللا العسعوس ي

 ؟بخصوص نمو التمويالت

 

األول  بالنصفمقارنة  %14 تهنسبملحوظ وبما  بشكلالتمويل  مدينو  محفظةلقد نجحنا في زيادة   أجاي توماس

 ، 2017من عام 
 
مع تنفيذ املزيد من املشاريع عالوة  ونتوقع مزيدا من التحسن في املستقبل تماشيا

مليون دينار كويتي خالل  217بنحو  يةالتمويل تنامحفظ نمت لقدعلى تحسن أوضاع االقتصاد املحلي. 

كما حرصنا على املساهمة  .2017مقارنة مع العام املنتهي في  الحاليأشهر األولى من العام  الستة

الجودة على املستوى املحلي وعلى مستوى دول مجلس  الفعالة في عمليات التمويل املشتركة مرتفعة

 .اري العق والقطاع االتصاالت والسياحةو التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، 

 

يدرالي في ظل زيادة سعر الفائدة الف التمويل تكلفة تأثير  حول ما هي وجهات نظركم  ،التالي السؤال وردنا  عبد هللا العسعوس ي

 تنتهي التي للسنةترى صافي هامش الربح  كيفو  ؟CBDRاألمريكي وسعر خصم بنك الكويت املركزي 

 ؟2018 في
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 أجاي توماس

 

  الدولي الكويت بنك حقق فقد الحالي، للربع املالي األداء من يتضح كما
 
 إيرادات %22 بنسبة نموا

  قابله الذيو  التمويل
 
 هامش افيص على طفيف ضغط حدوث املتوقع من. التمويل تكلفة بارتفاع جزئيا

 حيث من األداء تحسن استمرار  نرى  لكنناو  اإلسالمية، املنتجات تسعير  إعادة عمليات بسبب الربح

 .التمويل إيرادات نمو  صافي

 

 التقديرية؟كيف ترى أداء الربع الحالي مقارنة بامليزانية   عبد هللا العسعوس ي

 

 تجاوز  في نجحنا لقد. من هذا العام /النصفلقد حققنا أداء قويا على كافة األصعدة خالل الربع  أجاي توماس

 .مقاييس األداء خالل هذه الفترة

 

 أجايسؤال آخر،  هنا  عبد هللا العسعوس ي

في تحسين القاعدة السوقية ملحفظة تمويل  KIBنجاح  مدى وما الودائع؟ نمو ل بالنسبةتوقعات  هيما 

 ؟األفراد

 

من عام  الثانيمقارنة مع الربع  2018من عام  الثانيفي الربع  %11بنسبة  ارتفعت ودائع العمالء  أجاي توماس

، ويرجع السبب في ذلك بشكل كبير إلى نجاحنا في استقطاب شريحة كبيرة من الودائع من خالل 2017

. زةمتميتقديم منتجات مبتكرة والعديد من الحمالت الترويجية املدعومة بمعدالت توزيعات أرباح 

 شهدت  كمامع استراتيجيتنا.  تماشياوتم ذلك  هذا
 
الل خ محفظة تمويل األفراد في يناتتحس أيضا

 يتماش ى بما "للحياة"بنك  لنصبح بجهودنا نواصل ونحن. التجاريةعالمتنا  إطالقتزامنا مع الفترة وذلك 

 .استراتيجيتنا مع
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في خانة )اطرح  السؤالبرجاء تدوين والسادة، أود أن أذكركم بأن من يرغب في طرح سؤال،  السيدات املشغل

 شكرا. .سؤاال(، ثم الضغط على مفتاح اإلرسال

 

 توقعاتكم هي وما ؟2018 عام من األول  للنصفورد إلينا السؤال التالي، كيف ترى جودة األصول  عبد هللا العسعوس ي

؟
 
 مستقبال

 

 على مر املست اإلدارة بتركيز مدعومة  ،الفترة لقد تحسنت نسبة الديون املتعثرة بشكل جوهري خالل أجاي توماس

 التمويالت ةنسبمن مستوى نوعية املحفظة االئتمانية. حيث بلغت  والتحسينحل التسهيالت املتعثرة 

 .%200 نسبة تتخطتغطية  نسبةمع  %2.1ما نسبته  2018املتعثرة كما في الربع الثاني من عام 

 

 القادمة؟ الفترات في عليها الحفاظ سيتم العمليات نمو  من األرباح أن ترى  هل العسعوس ي هللا عبد

 

)مقياس مدى  JAW’s أن الحظت وإذا املاض ي، العام عن %16 بنسبة العمليات من أرباحنا ارتفعت أجاي توماس

. 2018 عام من األول  النصف في إيجابي بنا الخاصمعدل نمو مصاريف(  عن الدخل نمو  معدلتجاوز 

ا هذا كان لقد  لذيا الوقت في وعمليتنا أنظمتنا وتحسين األساسية األعمال أداء تحسنل وذلك ممكن 

 .أفضل نتائج لتحقيق األعمال دعم الوقت ذات وفي ،بالكفاءة فيه تتسم

 

نسبة  فيارتفاع مع بالرغم من نمو األصول بشكل ملحوظ  بقاء نفس صافي األرباحوراء سبب الما هو  العسعوس ي هللا عبد

 ؟2016مقارنة بالنصف األول من عام  2018للنصف األول من عام  الفائدة

 

 أجاي توماس

 

 اتم التمويل تكلفة يعود السبب في ذلك الى ارتفاع
 
 اإلقليميةو  العاملية الفائدة أسعار  ارتفاع مع شيا

. وااليرادات األخرى واملصاريف اإلسالمية املنتجات تسعير  إعادة عمليات. باإلضافة الى الفترة خالل

 .سابق وقت فيذكر  كما
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. هل من املمكن تقديم 2018أنت تتوقع نمو ملحوظ في صافي الربح في عام ، 14في الصفحة رقم  العسعوس ي هللا عبد

 حول ذلك؟ توضيح

 

، لدينا نتائج نصف سنوية  أجاي توماس
 
. باإلضافة الى أننا نجحنا في تجاوز مقاييس البنودجميع  فيمميزة حسنا

 ،
 
هاية هذا االتجاه حتى ن هذا وسوف يتم االستمرار فياألداء لهذه الفترة والتي تمت مناقشتها سابقا

 .2018عام 

 

 ؟2018يونيو  30املتعثرة كما في  التمويالتما هي نسبة  عبد هللا العسعوس ي

 

نسبة  2018املتعثرة كما في نهاية الربع الثاني من عام  التمويالتبلغت نسبة  –تم ذكرها من قبل  أجاي توماس

 .%200وبنسبة تغطية تفوق  2.1%

 

 أجاي شكرا عبد هللا العسعوس ي

ـــالس ـــــ ـــ ـــ ــ ـــوالس يداتـ ــ ـــ ـــ  لالتواصكاملة. برجاء أخش ى أننا على وشك االنتهاء من الوقت املخصص للمادة، ـ

ف نرد . وسو املقدمفي نهاية العرض  املذكورة االتصالوسائل  عبر  ستثمرينخالل عالقات امل من معنا

 على استفساراتكم.

 

 هل لديك أية إضافة قبل أن نختم هذه املكاملة سيد/ محمد؟

 

ة نتائج مناقشنيابة عن بنك الكويت الدولي، أود أن أشكر كل املشاركين في هذا اللقاء متطلعا إلى بال محمد سعيد السقا

 شكرا جزيال على انضمامكم. الربع القادم.

  

 .االتصال اآلن ننهي وسوف انضمامكم على لكم شكرا هاتفية،هذا ننهي املكاملة الوب املشغل
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DISCLAIMER
This presentation has been prepared by KIB (Kuwait International Bank KSCP), is strictly confidential and is being furnished to each recipient solely for its own information. It may not be reproduced or
redistributed to any other person, and it may not be published anywhere, in whole or in part, for any purpose. It is expressly forbidden to disclose the information in this presentation to any other person.

No representation or warranty, express or implied, is or will be made in relation to, and no responsibility, liability or duty of care is or will be accepted by the Bank and affiliated persons, or any directors,
partners, officers, representatives, employees, advisers or agents of the Bank (“Relevant Persons”) as to, or in relation to, the accuracy, reliability, or completeness of this presentation or any information
herein. Accordingly, none of the Bank or any Relevant Persons shall be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage suffered by any person as a result of relying on the accuracy of any
information or any statement in this presentation or any errors or omissions in this presentation. No responsibility, liability or duty of care is or will be accepted by the Bank or any Relevant Persons for
providing the recipient with access to any additional information, updating this presentation or correcting any inaccuracies herein which may become apparent.

IMPORTANT NOTICE

This presentation has been prepared by Kuwait International Bank (KIB) and is subject to the applicable laws and regulations in the State of Kuwait. It is for information purposes only and it shall not be
reproduced or redistributed to any other person without obtaining KIB’s prior written consent. It does not and shall not constitute either an offer to purchase or buy or a solicitation to purchase or buy or an
offer to sell or exchange or a solicitation to sell or exchange any securities of KIB. Neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of any contract, commitment or advice
whatsoever. This Presentation must be read in conjunction with all other publicly available information. To the maximum extent permitted by law, KIB and its directors, employees, agents, consultants,
affiliates and subsidiary expressly exclude all liability and responsibility for any loss or damage arising from the use of, or reliance on, the information contained in this presentation or the website whether
or not caused by any negligent act or omission. Neither KIB nor any of its directors, employees, agents, consultants, affiliates, or subsidiary warrant or represent the correctness, accurateness or
completeness of the information provided herein. This document is not to be relied upon in any manner as legal, tax or investment advice. Each recipient hereof shall be responsible for conducting its own
investigation and analysis of the information contained herein and shall familiarize and acquaint itself with, and adhere to, the applicable local legislations. Except where otherwise expressly indicated
herein, this presentation contains time-sensitive information which is based on currently available information to KIB as of the date stated or, if no date is stated, as of the date of this preparation and
accordingly does not guarantee specific future results, performances or achievements. The information and the opinions contained herein are subject to change without notice. None of KIB/its subsidiary or
affiliates assume any obligation to update or otherwise revise any such information to reflect information that subsequently becomes available or circumstances existing or changes occurring after the date
hereof.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

All statements included or incorporated by reference in this presentation, other than statements or characterizations of historical fact, are forward-looking statements. Such forward-looking statements are
based on KIB’s current expectations, predictions and estimates and are not guarantees of future performance, achievements or results. Forward-looking statements are subject to and involve risks and
uncertainties and actual results, performance or achievements of KIB may differ materially or adversely from those expressed or implied in the forward-looking statements as a result of various factors. In
addition, even if KIB’s results of operations, financial condition and the development of the industry in which it operates are consistent with forward-looking statements contained herein, those results or
developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. KIB does not undertake to update any forward-looking statements made herein. Past results are not indicative of
future performance.

This presentation contains certain data based on internal management estimates, which may have not been independently verified by a third party. Information has been obtained from various sources and
are provided to assist the recipient in the evaluation of matters described herein. They may be based on subjective assessments, adjustments and assumptions and may use one among alternative
methodologies that produce different results and to the extent they are based on historical information, they should not be relied upon as an accurate prediction of future performance.
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KIB “BANK FOR LIFE” THEME & NEW LOGO
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KIB CLOSED US$ 250 MILLION SYNDICATED MURABAHA
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Financial Performance

1H ‘18 Growth vs 1H’17

P/L

NET PROFIT KD 12 M (10%)

FINANCING INCOME KD 43 M (22%)

OPERATING INCOME KD 35 M (13%)

EPS (FILS) 12.82 (10%)

BS
TOTAL ASSETS KD 2.1 B (10%)

FINANCING RECEIVABLES KD 1.5 B (14%)

CUSTOMER DEPOSITS KD 1.3 B (11%)

DOUBLE DIGIT
GROWTH IN ALL

MAJOR KPIS
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10%
vs Q2 ‘17

14%
vs Q2 ‘17

11%
vs Q2 ‘17
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TOTAL ASSETS
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FINANCING RECEIVABLES

1,118 1,166 1,290
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CUSTOMER DEPOSITS



25-July-18

Asset Liability Mix

12INVESTOR PRESENTATION 1H 2018

17%20%24%

73%70%66%

7%7%6%
3%3%4%

1H 20181H 20171H 2016

ASSET MIX

Due from Banks Financing receivables Investments Others

23%22%23%

62%61%61%

2%3%2%
13%14%14%

1H 20181H 20171H 2016

LIABILITY MIX

Due to banks and OFI's Depositors account Other liabilities Equity

CONSIDERABLE IMPROVEMENT IN ASSET LIABILITY STRUCTURE SINCE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC INITIATIVES



25-July-18

Capital/Liquidity Analysis

13INVESTOR PRESENTATION 1H 2018

20.6% 19.7%
17.1%

12.5% 13.0% 13.0%

1H 2016 1H 2017 1H 2018

CAR Regulatory Requirement

CAR

10.1%
10.8%

10.2%

3.0% 3.0% 3.0%

1H 2016 1H 2017 1H 2018

leverage ratio Regulatory Requirement

LEVERAGE RATIO

101.8%
102.7%

104.5%

100.0% 100.0% 100.0%

1H 2016 1H 2017 1H 2018

NSFR Regulatory Requirement

NSFR

113.0%
129.4%

151.7%

70.0%
80.0%

90.0%

1H 2016 1H 2017 1H 2018

LCR Regulatory Requirement

LCR
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 Financing receivables is expected to grow significantly in line with strategy

 Total assets is targeted to grow in line with strategy.

 Deposits expected to register significant growth in 2018.

 Net profit is expected to have significant growth in line with strategy.

 Operating expenses to marginally increase on account of new strategic initiatives being implemented.
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SNAPSHOT

BACKGROUND
• In business since 1973, KIB is a publically-traded Kuwaiti bank that in 2007

adapted all its operations and processes to fully comply with Islamic Sharia’.

• Nationwide network of 25 branches and 93 ATMs

AWARDS

• Best Islamic Bank in Kuwait – World Finance 2017, 16, 15 & 14

• Best Islamic Bank in GCC – World Finance 2017 & 16

• Best Customer Acquisition – World Finance 2017

• Best Sharia’ Compliant ME Bank – 2017, 16 & 15 (cfi.co)

• Fastest Growing Islamic Bank – 2017 & 2016 (cfi.co)

• Best CSR in Islamic Banking – 2017, 16 & 15 (CPI Financial)

• Best Bank in Strategic Vision (World Union of Arab Bankers)

• Best Change Management –2017 (Banker ME &CPI Financial)

• Top 50 listed companies in Kuwait (Forbs ME)

OWNERSHIP

• Listed on the Boursa Kuwait since 1984, Bukhamseen Group Holding & its
affiliates hold 35.87% shares of KIB. Govt. of Kuwait holds around 8.53% through
PIFSS as of 30th June 2018.

• KIB’s market capitalization at 1H 2018 was KD 233 million.

OPERATIONS

• KIB’s business covers all Sharia compliant banking services including acceptance
of deposits, financing, investments, Murabaha (auto, real estate and commodities),
Ijara Muntahia Bittamleek (lease-to-own), Istisna’a, Tawarruq, credit cards, Wakala,
and other products in addition to corporate and project finance, treasury services,
issuing letters of credit and letters of guarantee.

• Subsidiary : Ritaj Takaful Insurance Company, Kuwait

RATINGS • Long- Term IDR “A+” with “Stable Outlook“

FINANCIAL SNAPSHOT
KD million 1H 2018 1H 2017
Total Assets 2,081 1,898
Financing Receivables 1,521 1,329
Customer Deposits 1,290 1,166
Total Equity 267 257
Operating income 35 31
Net Operating profit after provisions 13 11
Net Profit attributable to shareholders 12 11
Cost to Income (%) 33.5% 36.0%
Net Profit Margin (%) 1.3% 1.3%
Return on Average Equity (%) 9.1% 8.6%
Tier 1 Ratio (%) 15.9% 18.6%
CAR (%) 17.1% 19.7%
No of Branches 25 26
No of ATMs 93 90
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KWD 000's 1H’ 2018 1H’ 2017
Financing income 42,500          34,722          
Finance costs and estimated distribution to depositors (15,365)         (11,724)         

NET FINANCING INCOME 27,135          22,998          
Fees and commission income 5,251            4,529            
Net gain from foreign exchange 418               461               
Investment income 1,514            2,533            
Other income 218               155               

TOTAL OPERATING INCOME 34,536          30,676          
Staff costs (8,950)           (8,235)           
General and administrative expenses (6,679)           (6,145)           
Depreciation (1,093)           (873)              

TOTAL OPERATING EXPENSES (16,722)         (15,253)         
Profit from operations before provisions and impairment losses 17,814          15,423          
Provisions and impairment losses (5,240)           (3,950)           

PROFIT FROM OPERATIONS 12,574          11,473          
Taxes (556)              (506)              

PROFIT FOR THE PERIOD 12,018          10,967          
Profit attributable to Shareholders of the Bank 11,967          10,915          
Non-controlling interests 51                      52                      

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (UNAUDITED)
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KWD 000's 30 Jun 18 30 Jun 17
Cash and balances with banks 14,834          13,246          
Due from Banks 350,070         387,440         
Financing receivables  1,521,220      1,329,378      
Investment securities 89,040          82,415          
Investment in associate 1,518            1,533            
Investment properties 60,238          40,176          
Other assets 17,001          17,389          
Property and equipment 27,292          26,239          

TOTAL ASSETS 2,081,213      1,897,816      
Due to banks and financial institutions 474,950         424,571         

Depositors' accounts 1,290,011      1,165,727      
Other liabilities 48,830          50,464          

TOTAL LIABILITIES 1,813,791      1,640,762      
Share capital 103,732         103,732         

Share premium 49,480          49,480          
Treasury shares (45,234)         (45,234)         
Other reserves 156,071         145,811         
Non-controlling interests 3,373            3,265            

TOTAL EQUITY 267,422        257,054        
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2,081,213      1,897,816      

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED)
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CONTACT FOR FURTHER INFORMATION
Investor-relations@kib.com.kw
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