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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redistributed to any other person, and it may not be published anywhere, in whole or in part, for any purpose.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.

IMPORTANT NOTICE
This presentation has been prepared by 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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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.
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Strategy Update (Snapshot)

NEW BRANDING

June’18

October’18

April’18

US$ 250 MILLION SYNDICATION

KIB included in Premier Market
segment
“An elite category, which will be occupied
by high caliber companies with high
liquidity and medium to large market
capitalization requirements”
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MURABAHA OVERSUBSCRIBED

AFFIRMED LONG-TERM
ISSUER RATINGS A+

WITH STABLE OUTLOOK
Best Islamic Deal in Kuwait - 2018
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Share Price Performance
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Share Price Performance YE 2017 to 31 March 2019
KIB Share Price Trend

31 Mar’19
317 Fils

330
310

31 Dec’18
264 Fils

290

(Fils)

270
250

31 Dec’17
228 Fils

230

190
170
Dec-17
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Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18
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Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19
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Feb-19

Mar-19
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Financial Performance

Highlights

Total Assets

'KD Billion'

Financing Receivables
Customer Deposits
Financing Income

'KD Billion'

'KD Billion'

'KD Million'

Net Profit 'KD Million'
Earnings Per Share

07-May-2019

'Fils'
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1Q2019

1Q2018

%

2.2

2.0

14%

1.6

1.4

21%

1.4

1.3

7%

24.6

20.5

20%

6.3

7.7

(19%)

6.40

7.93

(19%)
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Financial Results for the period ended 31 st March 2019

Income/ Profitability Trend
OPERATING I NCOME

24.6

17.3

17.0

1Q2018

1Q2019

1Q2018

1Q2019

OPERATING PROFIT BEFORE PROVISIONS

(ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS)

07-May-2019

(KD mln)

(KD mln)

NET PROFIT

20.5

7.7

6.2

9.9

8.8

1Q2018

1Q2019

1Q2018

1Q2019
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(KD mln)

(KD mln)

FINANCING I NCOME

Key Balance Sheet Parameters
FINANCING RECEIVABLES

(KD mln)

(KD mln)

TOTAL ASSETS

1,911

1,976

2,248

1,298

1,355

1,636

31-Mar-17

31-Mar-18

31-Mar-19

31-Mar-17

31-Mar-18

31-Mar-19

(KD mln)
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CUSTOMER DEPOSITS
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1,199

1,288

1,373

31-Mar-17

31-Mar-18

31-Mar-19
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Asset Liability Mix
IMPROVING ASSET LIABILITY STRUCTURE IN LINE WITH STRATEGIC INITIATIVES

LIABILITY MIX

5%
7%

4%
7%

4%
6%

13%
3%

07-May-2019

3%

3%

68%

69%

73%

63%

65%

20%

20%

17%

21%

19%

31-Mar-17

31-Mar-18

31-Mar-19

31-Mar-17

31-Mar-18

Due from Banks

Financing receivables

Investments

Others
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Due to banks and OFI's

12%

13%

Depositors account

61%

24%

31-Mar-19

Other liabilities

12

Equity
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ASSET MIX

Capital/Liquidity Analysis
CAR (Basel III)

NSFR

20.1%

109.5%

18.4%
16.5%
13%

105.0%

13%

103.7%

100%

1Q2017

1Q2018
CAR

1Q2019

100%

1Q2017

1Q2018
NSFR

Regulatory Requirement

LEVERAGE RATIO
10.6%

10.5%

LCR
10.2%

3%

1Q2017

218.8%

leverage ratio
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3%

1Q2018

1Q2019

Regulatory Requirement

167.7%

152.0%

3%

100%

1Q2019

Regulatory Requirement
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100%

90%

80%

1Q2017

1Q2018
LCR

1Q2019

Regulatory Requirement
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13%

Dividends
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Dividends
Approved by shareholders during Annual General Assembly meeting on 28th March 2019

49%
51%

10

-

19

YE 2016
EPS (Fils)

10

22

-

YE 2017

Dividends (fils/Share)

Bonus shares (%)

11

4

YE 2018
Divident pay out ratio (% )

The Annual General Assembly approved the issuance of Sukuk as per the principles of Islamic Sharia’a and capital adequacy requirements (“Basel III”) for Islamic Banks and delegated the Board of Directors to identify
the terms and conditions of these Sukuk. Currently, the Bank is to obtain the regulatory bodies approval to issue Sukuk.

YE 2018 : 11% Cash Dividend (11Fils per shares) & 4% Bonus shares (4 shares for every 100 shares) .

07-May-2019
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53%

2019 EXPECTATIONS
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YE 2019 Expectations

 Financing receivables continue to register significant growth

 Total assets is targeted to grow in line with strategy

 Net profit for the year is expected to continue to increase in line with strategy

 Operating expenses to marginally increase on account of new strategic initiatives being implemented
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 Deposits expected to register significant growth in 2019

?

Q&A
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Annexures
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KIB AT A GLANCE
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KIB AT A GLANCE
FINANCIAL SNAPSHOT

SNAPSHOT

• Nationwide network of 22 branches and 94 ATMs
• Best Islamic Deal in Kuwait – 2018 (IFN Awards)
• Best Islamic Bank in Kuwait and GCC – 2018 (World Finance)
• Best Customer Acquisition – 2018 (CPI.co)
• Best Sharia’ Compliant Bank MENA – 2018, 17, 16 & 15 (CFI.co)

AWARDS

• Fastest Growing Islamic Bank MENA – 2018, 17 & 16 (CFI.co)
• Best Branding in Kuwait – 2018 (CPI.co)
• Best Islamic Bank in Kuwait – World Finance 2017, 16, 15 & 14
• Best Customer Acquisition – World Finance 2017
• Best CSR in Islamic Banking – 2017, 16 & 15 (CPI Financial)

KD million

1Q2019 1Q2018

Total Assets
Financing Receiv ables
Customer Deposits
Total Equity
Operating income
Net Operating profit after prov isions
Net Profit attributable to shareholders
Net Profit Margin (%)
Return on Av erage Equity (%)
Tier 1 Ratio (%)
CAR (%)
No of Branches
No of ATMs

• Best Finance team – 2018 (MENA CFO Strategies Forum)

OWNERSHIP

• Listed on the Boursa Kuwait since 1984, Bukhamseen Group Holding & its affiliates hold
35.87% shares of KIB. Govt. of Kuwait holds around 7.5% through PIFSS as of 31st March
2019.
• KIB’s market capitalization at 31st March 2019 was KD 329 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
07-May-2019

• Long- Term IDR “A+” with “Stable Outlook“
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2,248
1,636
1,373
273
17
7
6
1.3%
9.2%
15.3%
16.5%
22
94

1,976
1,355
1,288
262
17
8
8
1.8%
11.9%
17.3%
18.4%
25
94
Copyright © 2019 by KIB. All rights reserved

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’.
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Consolidated Income Statement
& Balance Sheet
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Income Statement Consolidated (3M - 1Q ’19 & ‘18)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (UNAUDITED)
1Q2019

Financing income
Finance costs and distribution to depositors
NET FINANCING INCOME

24,565

20,537

(11,140)

(6,981)

13,425

13,556

2,491

2,544

Net gain from foreign exchange

192

503

Investment income

769

607

Other income

144

105

17,021

17,315

Staff costs

(4,779)

(4,371)

General and administrative expenses

(2,595)

(2,542)

(895)

(540)

(8,269)

(7,453)

8,752

9,862

(2,173)

(1,771)

6,579

8,091

Fees and commission income

TOTAL OPERATING INCOME

Depreciation
TOTAL OPERATING EXPENSES
Profit from operations before provisions and impairment losses
Provisions and impairment losses
PROFIT FROM OPERATIONS

(295)

Taxes, etc.
PROFIT FOR THE YEAR
Profit attributable to Shareholders of the Bank
Non-controlling interests

07-May-2019

1Q2018
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KWD 000's

(359)

6,284

7,732

6,212

7,700

72

32

23

Balance Sheet Consolidated (As at 31 March ‘19 & ‘18)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED)
31-Mar-19

Cash and balances with banks

50,249

35,716

377,374

395,246

1,636,492

1,354,617

81,296

87,117

1,518

1,518

Investment properties

58,451

60,314

Other assets

13,158

14,561

Property and equipment

29,085

26,637

2,247,623

1,975,726

546,328

367,494

1,373,345

1,287,702

54,792

58,196

1,974,465

1,713,392

103,732

103,732

Share premium

49,480

49,480

Treasury shares

(45,234)

(45,234)

Other reserves

161,694

151,002

3,486

3,354

273,158

262,334

2,247,623

1,975,726

Due from Banks
Financing receivables
Investment securities
Investment in an associate

TOTAL ASSETS
Due to banks and financial institutions
Depositors' accounts
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES
Share capital

Non-controlling interests
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
07-May-2019

31-Mar-18
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KWD 000's
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CONTACT FOR FURTHER INFORMATION
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Investor-relations@kib.com.kw
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Thank you
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Private & Confidential

املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للربع األول من العام 2019

نسخة محررة من محضر املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية لبنك الكويت الدو ي ) (KIBوالذي ُعقد يوم الثالثاء املوافق
ً
ً
 7مايو  2019ي تمام الساعة الثانية عصرا بالتوقيت املح ي لدولة الكويت ،الساعة السابعة صباحا )بتوقيت مدينة
ً
نيويورك( والساعة الثانية عشرة ظهرا )بتوقيت مدينة لندن(

الس ـادة املش ـارك ن من الب ـن ـك:
السيد /رائد جواد بوخمس ن

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد /محمد سعيد السقا

نائب الرئيس التنفيذي

السيد /أجاي توماس

مدير عام إدارة الرقابة املالية والتخطيط /رئيس الرقابة املالية

السيد /عبدﷲ العسعوﺳ

مدير وحدة عالقات املستثمرين والتقارير املالية

إدارة املؤتمر:
السيدة /جاناني فاماديڤا

أرقام ك ـ ـابيتال

املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للربع األول من العام 2019
جاناني فاماديڤا

ً
ً
صبــاح الخ ـ ـ ـ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ـ ﺮ عليكم جميع ـ ـ ـ ـا .وشكرا ع ى انضمامكم لنا اليوم.
أنا جاناني حاضرة بالنيابة عن أرقام كابيتال ويسرني أن أرحب بكم ي املؤتمر الهاتفي املنعقد ملناقشة
النتائج املالية لِـ  KIBللربع األول من العام .2019
ينضم إلينا اليوم ي هذا املؤتمر الهاتفي كل من السادة:
رائد جواد بوخمس ن -

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

محمد سعيد السقا -

نائب الرئيس التنفيذي

أجاي توماس

-

مدير عام إدارة الرقابة املالية والتخطيط /رئيس الرقابة املالية

عبدﷲ العسعوﺳ

-

مدير وحدة عالقات املستثمرين والتقارير املالية

وبدون اإلطالة عليكم ،سأترك الكالم اآلن للسيد /عبدﷲ
عبدﷲ العسعوﺳ

ً
ً
شكرا جاناني ع ى هذﻩ املقدمة .صبــاح الخ ـ ـ ـ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ـ ﺮ عليكم جميع ـ ـ ـ ـا.
أود أن أشكركم ع ى انضمامكم لنا اليوم ي املؤتمر الهاتفي الخاص بالربع األول من العام .2019
اسمحوا ي أن أبدأ املكاملة الهاتفية اليوم بقراءة نبذة مختصرة من بيان إخالء املسؤولية حيث يمكنكم
قراءة بيان إخالء املسؤولية الكامل ي العرض املقدم أمامكم.
إخالء املسؤولية :قد يتضمن ويشتمل هذا العرض ع ى بعض البيانات ال تتسم بنظرة مستقبلية
بخالف تلك البيانات ذات الوقائع التاريخية .ترتكز تلك البيانات املستقبلية ع ى توقعات البنك
ً
الحالية وتنبؤاته وتقديراته و ي ال تشكل ضمانا لألداء ي املستقبل أو تحقيق اإلنجازات أو النتائج.
يتضمن هذا العرض بيانات ترتكز ع ى تقديرات إدارية داخلية ،وال لم يتم التحقق م ا من قبل
طرف ثالث ع ى نحو مستقل .باإلضافة إ ى إخالء الطرف الذي ان يت من تالوته للتو ،فإن أطلب
ً
منكم جميعا قراءة بيان إخالء املسؤولية الكامل ي الصفحة رقم  2من العرض املقدم أمامكم .و ذا
ُيختم بيان إخالء املسؤولية ملؤتمر اليوم.
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املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للربع األول من العام 2019
ً
اسمحوا ي اآلن أن أحيطكم علما بتفاصيل املكاملة الهاتفية لهذا اليوم وال ستتضمن اآلتي:
سيقوم السيد /رائد جواد بوخمس ن ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بتقديم نبذة
ً
مختصرة عن الوضع االقتصادي السائد حاليا ي دولة الكويت ،وتحديثات عن اس ﺮاتيجية ،KIB
واألداء املا ي للربع األول من العام  ،2019يل ا بعد ذلك عرض تقديم من قبل السيد /أجاي ،رئيس
الرقابة املالية للبنك.
بعد االن اء من العرض التقديم املقدم من قبل اإلدارة ،سيتبع ذلك وقت لطرح األسئلة من قبل
السادة الحضور .وذلك من خالل منصة البث ع ﺮ شبكة االن ﺮنت ) (webcast platformوسوف نقوم
جهودنا لإلجابة ع ى كافة أسئلتكم قدر اإلمكان .و ي حال لم يتم الرد ع ى أي سؤال

ببذل أق
ً
نظرا لضيق الوقت أو كان لديكم أي أسئلة أخرى ،ير ى عدم ال ﺮدد ي التواصل بنا ع ﺮ عنوان ال ﺮيد

اإللك ﺮوني الخاص بقسم عالقات املستثمرين ي  KIBاملتوفر ع ى موقعنا اإللك ﺮوني أو ي آخر
ً
صفحة من العرض التقديم  .ير ى العلم أيضا بأنه يمكنكم تحميل العرض التقديم املشار إليه
أعالﻩ من خالل موقعنا اإللك ﺮوني.
أما اآلن سوف أترك الحديث للسيد /رائد بوخمس ن ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
رائد بوخمس ن

ً
صباح الخ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ـ ﺮ جميع ـ ـ ـ ـا.
ً
شكرا ع ى انضمامكم لنا اليوم .إنه ليسعدني ويشرف أن أرحب بكم ي املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج
املالية للربع األول من العام .2019
ً
سوف أتطرق وبشكل مختصر عن الوضع االقتصادي السائد حاليا ي الكويت ،وكذلك حول عملية
تطبيق اس ﺮاتيجيتنا واألداء املا ي للبنك.
بعد ذلك ،سيستعرض عليكم السيد /أجاي األداء املا ي لِـ  KIBبشكل تفصي ي وذلك من خالل
العرض املقدم ،كما سيسعدنا الرد ع ى استفساراتكم بعد ذلك.
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املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للربع األول من العام 2019
من املتوقع أن يتسارع النمو العالم بوت ﺮة معتدلة ع ى املدى القريب ،ع ى أن يتحسن يجيا ً
وفقا
تدر
لتقديرات صندوق النقد الدو ي األخ ﺮة .ومع تصاعد التوترات التجارية فيما ب ن الواليات املتحدة
والص ن ،وتشديد السياسات االئتمانية ي الص ن ،والتضييق املا ي بال امن مع عودة السياسة
النقدية لطبيع ا ي االقتصادات املتقدمة ،كل ذلك أسهم ي الحد من النمو العالم وبشكل كب ﺮ،
ال سيما ي النصف الثاني من عام  ،2018كما يتوقع لهذا األداء املنخفض أن يستمر خالل النصف
األول من عام  ،2019لذا ،فإنه من املتوقع أن يحقق االقتصاد العالم نموا بواقع  %3.3هذا العام،
منخفضا  %0.4عن التوقعات السابقة .
ومن جهة أخرىُ ،يتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخلي ي نموا بواقع  %2خالل عام ،2019
وذلك بفضل اإلنفاق الحكومي .حيث يتوقع لألنشطة االقتصادية الغ ﺮ نفطية نموا بنسبة  ،%3ي
ح ن يتوقع أن يشهد القطاع النفطي نموا هامشيا بسبب تخفيض االنتاج .وبحسب التوقعات فإن
إصدارات الدين العام ي دول مجلس التعاون الخلي ي قد تصل إ ى ما يقارب  60 - 50مليار دوالر
أمريكي خالل العام ،مع تصدر اململكة العربية السعودية قائمة مصدري تلك األدوات ي عام . 2019
أما ي الكويت ،فقد جاء األداء االقتصادي جيدا ،حيث يتوقع لألنشطة االقتصادية الغ ﺮ نفطية
أن تنمو بنسبة  %2.5ي عام  ،2019وذلك بدعم من السياسة املالية التوسعية والسياسة النقدية
الحصيفة لدولة الكويت .كما نمت األنشطة النفطية بواقع  %1.2ي عام  2018بعد ال ﺮاجع الذي
شهدﻩ خالل عام  .2017كما أشار صندوق النقد الدو ي ي وثيقة مشاورات املادة الرابعة لعام
 ،2019بقوة النظام املصر ي الكوي  ،وباألداء الحصيف للسلطات الرقابية والتنظيمية ي دولة
الكويت
أما فيما يتعلق باالس ﺮاتيجية وتحدي ا:
ينعكس األداء املا ي القوي لِـ  KIBمن خالل تحقيق نمو متم

وفقا لالس ﺮاتيجية ال يتبعها البنك .ومع امل

ي مختلف مجاالت األعمال ،وذلك

قدما ي تنفيذ اس ﺮاتيجيتنا ،فقد ارتقينا بمستوى

الخدمة املقدمة لعمالئنا ،مع سعينا الدؤوب ي تلبية احتياجا م املتغ ﺮة ع ى نحو مستمر .ولهذا
السبب ،نعتمد آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة مع تقديم الحلول الرقمية وذلك من خالل
منظور يتمحور حول قبول ورضا عمالئنا للمنتجات والخدمات ال نقدمها لهم.
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كما يوضح األداء املا ي لِـ  KIBخالل الربع األول من العام  2019متانة البنك من حيث األصول/
االل امات وآليات تحقيق اإليرادات.

ً
فقد حقق  KIBصا ي أرباح بلغت  6.3مليون دينار كوي تقريبا وذلك للربع األول من العام .2019
سجلت من خالل النمو امللحوظ ي االيرادات التمويلية بنسبة  %20لتصل إ ى  24.6مليون دينار
ً
كوي تقريبا مقارنة مع  20.5مليون دينار كوي خالل الربع األول من العام .2018
ارتفعت أصول  KIBبمبلغ  272مليون دينار كوي تقريبا لتصل إ ى  2.25مليار دينار كوي تقريبا
وبنسبة نمو  %14مقارنة بالف ﺮة ذا ا من العام املا  .نمت محفظة التمويل بنحو  282مليون
ً
ً
ً
وصوال ا ى  1.6مليار دينار كوي  ،محققة بذلك نموا مضاعفا بنسبة  %21يفوق
دينار كوي تقريبا
 ،بينما نمت حسابات املودع ن بمبلغ  86مليون دينار كوي تقريبا

الف ﺮة ذا ا من العام املا
ً
وبنسبة نمو  %7وصوال ا ى  1.4مليار دينار كوي تقريبا مقارنة مع  31مارس  ،2018إن النتائج تؤكد
استمرارية  KIBي تلبية احتياجات العمالء وذلك من خالل االستفادة من أحدث التقنيات املتطورة
والحلول الرقمية ال تر

العمالء.

وأود اآلن أن أختم حدي معكم ،وأترك املكاملة للسيد /أجاي ليستعرض عليكم نتائج البنك
بالتفصيل ومن ثم اإلجابة ع ى أية استفسارات قد تكون لديكم.
ً
ً
شكرا جزيال.
أجاي توماس

ً
شكرا للسيد /رائد.

ً
صباح الخ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ـ ﺮ عليكم جميع ـ ـ ـ ـا.
تظهر النتائج املالية لِـ  KIBعملية االستمرار ي تنفيذ االس ﺮاتيجية ال يقوم ا البنك ،ومن املتوقع
ً
عاما يتحسن فيه األداء مع األخذ باالعتبار مق ﺮحات التمويل ّ
أن عام  2019سيكون
الجيدة والوضع
االقتصادي ي الكويت.
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مع تباطؤ النمو العالم وذلك بعد النمو القوي ي عام  2017و ي أوائل عام  2018كما ذكرﻩ السيد/
رائد ي وقت سابق .فمن املتوقع أن يستقر النمو العالم ي النصف األول من عام  2019ومن ثم
يرتفع بعد ذلك ً
ً
اعتمادا ع ى تعزيز وتحف السياسة ي الص ن،
وفقا للتوقعات الحالية .وذلك
باإلضافة ا ى التحسينات األخ ﺮة ي األسواق املالية العاملية ،وتراجع بعض التأث ﺮات املؤقتة ع ى النمو
ي منطقة اليورو ،واالستقرار التدري ي للظروف ي اقتصادات السوق الناشئة .ومع ذلك ،فإن نمو
منطقة دول مجلس التعاون الخلي ي ي عام  2019يبدو أقوى من عام  ،2018ومن املتوقع استمرار
السعودية والكويت وأبو ظ

ي تقديم حوافز مالية كب ﺮة هذا العام.

أظهر  KIBنتائج ملحوظة ومن املتوقع أن نحافظ ع ى هذا الزخم ي املستقبل ،حيث أنه مدعوم
ً
بالظروف االقتصادية املحلية جنبا إ ى جنب مع جهودنا املستمرة ي تحقيق أهدافنا االس ﺮاتيجية
ال وضعت ي عام .2015
اسمحوا ي بأن أقوم باستعراض العرض التقديم :
إن الصفحة رقم  5من هذا العرض املقدم تعطي نبذة عن تحديثات االس ﺮاتيجية.
والصفحة رقم  7تستعرض أداء سعر سهم  KIBواهتمام املستثمرين بالسهم مقارنة بمستوى سعر
السهم كما ي اية عام  .2017بلغ سعر سهم  317 KIBفلس كما ي  31مارس  ،2019مقارنة بـ 264
فلس كما ي  31ديسم ﺮ  ،2018وبلغ  228فلس كما ي  31ديسم ﺮ  ،2017بمتوسط عائد نسبته
 %20مقارنة بعام  .2018ونسبة  %39مقارنة بسعر االقفال لعام .2017
والصفحات من رقم  13 – 9تستعرض تفاصيل األداء املا ي خالل الربع األول من العام .2019
وباالنتقال إ ى الصفحات رقم  9و :10

ً
لقد حقق  KIBصا ي أرباح بلغت  6.3مليون دينار كوي تقريبا للربع األول من العام  .2019ويرجع

ذلك بشكل أساﺳ إ ى النمو امللحوظ ي اإليرادات التمويلية بنسبة  %20لتصل إ ى  24.6مليون
ً
دينار كوي تقريبا مقارنة مع  20.5مليون دينار كوي خالل الربع األول من العام  .2018إن دعم
األعمال املصرفية األساسية للبنك قد أسهمت ي تحقيق هذا األداء املم خالل هذﻩ الف ﺮة.
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ُ
تشكل صا ي اإليرادات التمويلية ما نسبته  %79تقريبا من اإليرادات التشغيلية خالل الربع األول
من العام  2019مقارنة بنسبة  %78للعام املا

والذي يعكس التحسينات ي األعمال املصرفية

األساسية حيث أن  KIBلم يقم بأنشطة استثمارية متداولة وذلك تماشيا مع نزعته املتحفظة
للمخاطر.
إن االرتفاع ي املصروفات التشغيلية يعود بشكل رئيﺴ ا ى دعم ال ُنمو ي األعمال .حيث إن االرتفاع
ً
ي تكاليف املوظف ن يعكس جزئيا التغ ﺮات ي قوان ن العمل الكويتية .ي ح ن أن االرتفاع ي مصاريف
االس الك يتما

مع تطبيق املعيار الدو ي للتقارير املالية .16

الصفحات رقم  12 ،11و:13

تقدم هذﻩ الصفحات نبذة عامة عن ُ
النمو املتناسق ع ى مدى العامي ن املاضي ن ي الجوانب

الرئيسية لألعمال املصرفية األساسية للبنك .لقد ساهمت اس ﺮاتيجية إدارة األصول واالل امات
بالبنك ع ى التوجيه السليم نحو الهيكل املثا ي املركز املا ي ،والذي أظهر تحسينات ملحوظة ع ى
مدى السنوات السابقة.
ً
فيما يتعلق بنمو األصول /االل امات األساسية ،فقد حقق  KIBنموا ي إجما ي األصول بنسبة  %14ليصل
ً
إ ى  2.2مليار دينار كوي كما ي  31مارس  2019مقارنة بمبلغ  2مليار دينار كوي تقريبا كما ي  31مارس
 .2018وقد تحقق ذلك من خالل نمو مدينو التمويل ليصل ا ى  1.6مليار دينار كوي وبنسبة نمو %21
ً
مقارنة بمبلغ  1.4مليار دينار كوي تقريبا كما ي  31مارس .2018
لقد انخفضت املحفظة االستثمارية لِـ  KIBبنسبة  %5لتصل إ ى  141مليون دينار كوي  ،مقارنة بمبلغ

149مليون دينار كوي تقريبا كما ي  31مارس  ،2018حيث يعود هذا االنخفاض بشكل أساﺳ ا ى بيع
بعض االستثمارات ي األوراق املالية باإلضافة ا ى استحقاق بعض االستثمارات ي صكوك خالل الف ﺮة .ي
ح ن ارتفعت إيرادات االستثمار مقارنة بالربع األول من العام  2018ويعود ذلك ا ى ارتفاع عمليات إعادة
تقييم املحفظة االستثمارية.
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إن نمو ودائع العمالء بما يتما

مع نجاحنا ي إطالق العديد من الحمالت واملنتجات مدعوما بمعدالت

أرباح مم ة .والذي أدى إ ى ارتفاع ودائع العمالء بمبلغ  86مليون دينار كوي تقريبا أي بنسبة %7
ً
تقريبا لتصل إ ى  1.4مليار دينار كوي تقريبا مقارنة بمبلغ  1.3مليار دينار كوي تقريبا كما ي 31
مارس .2018
وباالستمرار عن األداء املا ي صفحة رقم :13
بلغ معدل كفاية رأس املال  %16.5كما ي  31مارس  .2019إن مصدات رأس املال تتما

مع إدارة

املخاطر الحكيمة لدينا وال تضع معدالت  KIBفوق حد املطلوب من قبل الجهات الرقابية و ي
نسبة  ،%13وذلك من حيث معدل كفاية رأس املال  -بازل  .3بتاريخ  28مارس  ،2019وافقت
الجمعية العامة للمساهم ن ع ى إصدار صكوك ضمن الشريحة األو ى اإلضافية ) (AT1لرأس املال
ً
وذلك لتدعيم قاعدة رأس املال البنك وفقا ملعيار كفاية رأس املال – بازل  3والذي من ناحيته يدعم
خطة النمو لدينا .جاري استكمال املوافقات من جميع الجهات الرقابية إلصدار الصكوك ضمن
الشريحة األو ى اإلضافية لرأس املال وفقا لبازل  3بقيمة ال تتجاوز  300مليون دوالر أمريكي .من
جانب آخر بلغ معدل الرفع املا ي  %10.2حيث يفوق الحد املطلوب  .%3كذلك تم الحفاظ ع ى
ً
معدل صا ي التمويل املستقر بمستويات جيدة مقارنة باملتطلبات الرقابية.
ُ
الصفحة رقم  15تظهر ال امنا تجاﻩ مساهمينا وذلك بتحسن توزيعات األرباح حيث بلغت التوزيعات
النقدية  11فلس للسهم الواحد باإلضافة ا ى  %4كأسهم منحة عن العام  .2018وقد تمت املوافقة
ع ى هذﻩ التوزيعات خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهم ن املنعقدة ي مارس .2019
الصفحة رقم  17تلخص التوقعات للسنة ال تنتﻬ ي :2019
ً
شكرا لكم .سأترك الكالم مع املشغل.
املشغل

ً
شكرا لك .السيدات والسادة سنبدأ اآلن جلسة األسئلة واألجوبة .إذا كان لديكم سؤال ير ى منكم
كتابة أسئلتكم ي خانة )اطرح سؤاال( ،ثم الضغط ع ى مفتاح اإلرسال.
ً
شكرا النتظاركم ،،،ي انتظار السؤال األول.
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عبدﷲ العسعوﺳ

لقد ورد إلينا السؤال األول :ي السنة املن ية  31ديسم ﺮ  2018أعلن  KIBعن أن نسبة القروض/
التمويالت املتع ﺮة تقل عن  ،%1هل يمكن أن تلقي الضوء ع ى جودة األصول خالل الربع األول من
العام 2019؟

أجاي توماس

نحن سعداء بجهودنا املثمرة وال أدت ا ى ّ
تحسن جودة أصولنا ع ى مر السن ن .حيث تمكنا من
ً
الحفاظ ع ى نسبة التمويالت غ ﺮ املنتظمة بنسبة  %1تقريبا كما ي  31مارس  ،2019وذلك نظرا
ملراقبتنا ومتابعتنا املستمرة للمحفظة االئتمانية الحالية والسياسة املتحفظة ي املوافقات الخاصة
ي التمويالت الجديدة وال أدت إ ى واحدة من أقل نسب التمويالت غ ﺮ املنتظمة ي املنطقة.

عبدﷲ العسعوﺳ

نمت املصاريف التشغيلية بنسبة  .%11هل تتوقع االستمرار بنفس هذا االتجاﻩ ي العام القادم؟

أجاي توماس

ارتفعت اإليرادات التمويلية بنسبة  %20خالل الربع األول من العام  2019مقارنة بالربع األول من
ً
ً
العام  ،2018ي ح ن أن املصاريف التشغيلية سجلت ارتفاعا معتدال عند  .%11نحن نتوقع
االستمرار ي نفس هذا االتجاﻩ خالل العام .2019

عبدﷲ العسعوﺳ

هناك انخفاض ي املحفظة االستثمارية ي ح ن أن البنك سجل إيرادات استثمار أع ى مقارنة بالعام
املا

أجاي توماس

 ،هل هذا االستبعاد /البيع يتما

مع اس ﺮاتيجيتكم؟

كما ذكرنا خالل العرض التقديم  ،لقد انخفضت املحفظة االستثمارية لِـ  KIBبنسبة  %5لتصل إ ى

 141مليون دينار كوي كما ي  31مارس  ،2019مقارنة بمبلغ 149مليون دينار كوي تقريبا كما ي
ً
 31مارس  ،2018وذلك أساسا بسبب استحقاق بعض االستثمارات ي صكوك خالل الف ﺮة .يعود
ارتفاع ايرادات االستثمار مقارنة بالربع األول من عام  2018بشكل رئيﺴ إ ى ارتفاع عمليات إعادة
تقييم املحفظة االستثمارية .نحن نبحث عن فرص لالستثمار ي الصكوك ذات جودة عالية وال
تتوافق مع متطلباتنا وبما يتما

مع االس ﺮاتيجية.
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عبدﷲ العسعوﺳ
أجاي توماس

ً ً
ما ي محركات النمو ي املحفظة التمويلية .وال أظهرت نموا قويا ي الربع األول من العام 2019؟
نمت املحفظة التمويلية لِـ  KIBبما يفوق مبلغ  280مليون دينار كوي مقارنة بنفس الف ﺮة من العام
ً
ً
ً
املا  ،حيث سجلت نموا ملحوظا بنسبة  .%21ونظرا ألننا نشارك بفاعلية ي التمويالت املش ﺮكة
ً
محليا و ي دول مجلس التعاون الخلي ي ،فقد ساعدنا ال ﺮك ع ى قطاعات النفط
عالية الجودة
والغاز ،االتصاالت والط ﺮان والسياحة ع ى النمو امللحوظ وال تعت ﺮ أع ى من اتجاهات السوق.
ونحن سعداء ذا النمو ونتوقع االستمرار ي نفس هذا االتجاﻩ.

عبدﷲ العسعوﺳ

ما ي التوقعات وراء انخفاض صا ي هامش الربح؟

أجاي توماس

ارتفعت تكاليف التمويل والتوزيعات املقدرة للمودع ن لتصل إ ى مبلغ  11.1مليون دينار كوي

ي

الربع األول من عام  2019مقارنة بمبلغ  7مليون دينار كوي تقريبا ي الربع األول من عام .2018
مع ابتعاد توجه مجلس االحتياطي الفيدرا ي األمريكي نحو رفع ألسعار الفائدة والتوقعات بتخفيضها
ي اية عام  ،2019األمر الذي سيؤدي ا ى تقليل تكاليف التمويل ،وال من شأ ا أن يم
ً
قدما من االستفادة م ا.
عبدﷲ العسعوﺳ

البنك

ما هو السبب وراء االرتفاع ي املخصصات املحملة ع ى أساس سنوي؟ وما ي تكلفة املخاطر )(COR
املتوقعة لعام 2019؟

عبدﷲ العسعوﺳ

تم اإلجابة ع ى هذا السؤال

املشغل

السـ ـ ـ ـيدات والسـ ـ ـ ـ ـادة
أود أن أذكركم بأن من يرغب ي طرح سؤال ،ير ى كتابة السؤال ي خانة )اطرح سؤاال( ،ثم الضغط
ً
ع ى مفتاح اإلرسال .شكرا
لدينا سؤال آخر

عبدﷲ العسعوﺳ

هل يمكن توضيح بالتفصيل عن أسباب ارتفاع املخصصات وخسائر انخفاض القيمة ي الربع األول
من عام  2019مقارنة بالربع األول من عام 2018؟
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أجاي توماس

ال تزال مصفوفة جودة األصول ل  KIBقوية ،حيث بلغت نسبة القروض املتع ﺮة كما ي  31مارس
ً
 2019حوا ي  .%1ي ح ن بلغت املخصصات املتعلقة بمحفظة التمويل  1مليون دينار كوي تقريبا
كما هو مذكور ي االيضاح رقم  4من البيانات املالية للربع األول  2019والبا ي ساهم ا مصروفات
ملرة واحدة.

عبدﷲ العسعوﺳ

بعد إصدار صكوك الشريحة األو ى ،ماذا سيكون التأث ﺮ ع ى معدل كفاية رأس املال لِـ KIB؟

رائد بوخمس ن

لقد حصلنا ع ى موافقة الجمعية العامة للمساهم ن وجاري استكمال املوافقات ال ائية من جميع
الجهات الرقابية إلصدار الصكوك ضمن الشريحة األو ى اإلضافية لرأس املال وفقا متطلبات بازل 3
ً
ً
وذلك لتدعيم قاعدة رأس املال البنك وفقا ملعيار كفاية رأس املال .يبلغ معدل كفاية رأس املال حاليا
 %16.5ونتوقع وجود مصدات جيدة بعد هذا اإلصدار لتدعيم النمو باملستقبل.

عبدﷲ العسعوﺳ

بخصوص توزيعات األرباح ع ى املساهم ن لعام  ،2018هل من املتوقع زيادة التوزيعات للعام 2019؟

رائد بوخمس ن

كما تم ذكرﻩ ي الصفحة رقم  15من العرض التقديم  ،قام  KIBبزيادة توزيعاته ع ى املساهم ن
لعام  2018مقارنة بالسنوات السابقة ،كما أو

ا مجلس إدارة البنك وتمت موافقة الجمعية

العامة للمساهم ن والجهات الرقابية املختصة ،حيث تم توزيع أرباح نقدية بنسبة ) %11بما يعادل
 11فلس للسهم الواحد( ،وأسهم منحة بنسبة ) %4أي بواقع  4أسهم لكل  100سهم( ،وتعكس
هذﻩ التوزيعات األداء املا ي واالرباح الذي حققها  KIBي عام  2018وإن اس ﺮاتيجيتنا املستقبلية
تأمل املحافظة ع ى زخم هذا النمو واألداء وبالتا ي تمكيننا من تقديم توزيعات أرباح جيدة ي
السنوات القادمة ع ى املساهم ن.
عبدﷲ العسعوﺳ

ما ي نسبة تمويالت القطاع العقاري من محفظة التمويل؟

محمد سعيد السقا بما أن البنك يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية باإلضافة إ ى أنه ُعرف ي البداية باسم البنك
العقاري الكوي  ،فلدى البنك نسبة جيدة من حيث التمويل واالستثمار ي القطاع العقاري.
باإلضافة ا ى أنه تم تطبيق املنظومة املتكاملة لإلدارة العقارية من خالل تقديم خدمات التمويل
ً
العقاري والتقييم العقاري وإدارة أمالك الغ ﺮ واالستشارات تحت مظلة واحدة وذلك تماشيا مع
اس ﺮاتيجيتنا.
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عبدﷲ العسعوﺳ

أخر سؤال ،ما الذي أدى ا ى تراجع /انخفاض األرباح للربع األول لعام  2019مقارنة بنفس الف ﺮة
من العام املا

؟

محمد سعيد السقا كما تم اإلشارة اليه سابقا ،نالحظ ارتفاع اإليرادات التمويلية بنسبة  %20مقارنة بالف ﺮة ذا ا من
العام املا

"النشاط الرئيﺴ للبنك" ومن ناحية املركز املا ي لقد نمت األصول بنسبة  %14وذلك

من خالل ارتفاع املحفظة التمويلية بنسبة  ،%21من ناحية أخرى هناك انخفاض ي اإليرادات
التشغيلية بنسبة أقل من  %2وذلك من خالل ارتفاع تكاليف التمويل والتوزيعات املقدرة للمودع ن
كما تم ذكرﻩ سابقا ،باإلضافة ا ى الزيادة ي املصروفات التشغيلية واملخصصات مقارنة بالف ﺮة ذا ا
من العام املا
عبدﷲ العسعوﺳ

.

ً
شكرا لكم جميعا ،،
السـ ـ ـ ـ ـ ــيدات والس ـ ـ ـ ــادة ،،،،أخ

أننا ع ى وشك االن اء من الوقت املخصص للمكاملة الهاتفية .ير ى

التواصل معنا من خالل قسم عالقات املستثمرين من خالل وسائل االتصال املذكورة ي اية
العرض املقدم .وسوف نرد ع ى استفساراتكم.
السيد /رائد،
هل لديك أية إضافة قبل أن نختم هذﻩ املكاملة؟
رائد بوخمس ن

املشغل

بالنيابة عن  ،KIBأود أن أشكر كل املشارك ن ي هذا اللقاء متطلعا إ ى مناقشة نتائج الربع القادم.
ً
شكرا جزيال ع ى انضمامكم.
ً
و ذا ننﻬ املكاملة الهاتفية ،شكرا لكم ع ى انضمامكم وسوف ننﻬ اآلن االتصال.
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