


 

ي ش.م.ك.ع.  بنك الكويت الدو
 2018عام من ال الثالثاملؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للربع 

1 

 

ي محضر املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية لمن محررة نسخة    املوافق الثالثاءوالذي عقد يوم  (KIB)بنك الكويت الدو

ي لدولة الكويت. بالتوقيت عصراً الثانية الساعة تمام ي  2018 أكتوبر 23   املح

  لندن) مدينة (بتوقيت ظهراً  الثانية عشرةنيويورك) والساعة  مدينة توقيتبالساعة السابعة صباحًا (

  

  

نالسادة    من البنك: املشارك

نالسيد/    الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة و  نائب  رائد جواد بوخمس

  نائب الرئيس التنفيذي  السيد/ محمد سعيد السقا

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

  التقارير املالية و  وحدة عالقات املستثمرين مدير   السيد/ عبد هللا العسعوس

    

  أرقام كابيتال  السيدة/ جاناني فاماديڤا
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  جاناني فاماديڤا

  

ى  وشكراً  .اً ــــــــــــجميععليكم ر ـــــــــاء الخـــمس  انضمامكم لنا اليوم.ع

 

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

ي   .2018من العام  الثالثعن الربع  (KIB)ملناقشة النتائج املالية لبنك الكويت الدو

  

ن م إلينا اليوم ينض نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  –السيد/ رائد جواد بوخمس

 إدارةمدير عام  -والسيد/ أجاي توماس ، نائب الرئيس التنفيذي - السيد/ محمد سعيد السقاو 

 مدير - العسعوس عبد الرحمنوالسيد/ عبد هللا  الرقابة املالية والتخطيط/ رئيس الرقابة املالية،

 .التقارير املالية و  املستثمرينوحدة عالقات 

 

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

  

ى هذه املقدمة. جاناني  شكراً  عبد هللا العسعوس ر عليكم جميعاً ع   .ومساء الخ

  
ى انضمامكم أود أن ي املؤتمر لنا  أشكركم ع  .2018لعام من ا الثالثالخاص بالربع الهاتفي اليوم 

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

ي العرض   أمامكم. املقدماملسؤولية الكامل 

  

ى بعض  :املسؤوليةإخالء   هالبيانات ال تتسم بنظرة تطلعيقد يتضمن ويشتمل هذا العرض ع

ى توقعات ال هالبيانات التطلعي ترتكز تلك. بخالف تلك البيانات ذات الوقائع التاريخية بنك الحالية ع

ي ال تشكل ي املستقبل أو تحقيق اإلنجازات أو النتائج.ضمانًا  وتنبؤاته وتقديراته و   لألداء 

  

ى تقديرات إدارية داخلية ا من  ،يتضمن هذا العرض بيانات ترتكز ع قد ال يكون قد تم التحقق م

يت من تالوته ى إخالء الطرف الذي ان ى نحو مستقل. باإلضافة إ فإني  ،للتو قبل طرف ثالث ع

ذا  .املقدم العرض من 2ي الصفحة رقم الكامل املسؤولية قراءة بيان إخالء  أطلب منكم جميعاً  و

 ختم بيان إخالء املسؤولية ملؤتمر اليوم.يُ 
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ي اآلن أن أحيطكم   لهذا اليوم وال ستتضمن اآلتي:الهاتفية  بتفاصيل املكاملةعلمًا اسمحوا 

  

ن والذي  ي تم تعيينهترحيب السيد/ رائد جواد بوخمس  (KIB) رئيسًا تنفيذيًا لبنك الكويت الدو

ي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة. السيد/ رائد  ى استمراره  ي مجلس إباإلضافة إ رة البنك داعضو 

ة ي دول حاليا قتصادي السائدملحة موجزة عن الوضع االسيقوم السيد/ رائد بتقديم  .2010منذ 

يالكويت، تحديث عن  راتيجية بنك الكويت الدو ي ، وا(KIB) اس ا أشهر،  للتسعةألداء املا بعد يل

  .للبنك رئيس الرقابة املالية أجاي /السيد عرض تقديم من قبلذلك 

  

سيتبع ذلك وقت لطرح األسئلة من قبل السادة بعد ختام العرض التقديم من قبل اإلدارة، 

رنت ( وذلكالحضور.  ر شبكة االن ) وسنقوم ببذل أق webcast platformمن خالل منصة البث ع

ي حال ى كافة أسئلتكم قدر املستطاع. و ى أي جهودنا لإلجابة ع ضيق ل سؤال نظراً  لم يتم الرد ع

ي  كمالوقت، أو كان لدي ردد  ى عدم ال ر  معناالتواصل أي أسئلة أخرى، ير ريد عنوان ع ال

روني  يعالقات املستثمر الخاص بقسم اإللك ى موقعنا و  (KIB) ين ببنك الكويت الدو املتوفر ع

روني    .املقدمي آخر صفحة من العرض أو االلك

  

 .املشار إليه املقدميمكنكم تحميل العرض كما 

  

ن نائب رئيس مجلس اإلدارة و / ك الحديث للسيدأتر  وبذلك   .الرئيس التنفيذيرائد جواد بوخمس

  

ن ر و   رائد بوخمس ى انضمامكم لنا اليوم شكرًاو . ًاــــــــــــر جميعـــــــــاء الخـــمسصباح الخ  .ع

  

ي وإن سوف  .للتسعة أشهرتفي للنتائج املالية الهااملؤتمر  إنه ليسعدني ويشرف أن أرحب بكم 

بيق عملية تط حول الكويت، وكذلك دولة ي  االقتصادي السائد حالياً  للوضعتطرق وبشكل موجز أ

راتيجيتنا  ي اس ي واألداء املا ية  ر  30للبنك وذلك للتسعة أشهر املن   .2018سبتم

 

ي /السيد عليكمسيستعرض بعد ذلك،  ي لبنك الكويت الدو ي  (KIB) أجاي األداء املا بشكل تفصي

ى استفساراتكم يسعدهسكما  ،املقدمعرض المن خالل وذلك   .بعد ذلك الرد ع
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ي آخر  ي  ، وللنم توقعاته بتخفيض الشهر هذا نشرها ال التقديراتقام صندوق النقد الدو  العالم

راً  ى مش ن التجارية التوترات إ ن الشركاء ب ن التجاري ى بدأت ال الرئيسي  االقتصادي نشاطال تؤثر ع

 بانخفاضو  العام هذا %3.7 بنسبة العالم االقتصاد ينمو أن اآلن املتوقع من. العالم أنحاء جميع ي

ي يرتفع أن املتوقع من. السابقة التوقعات عنوذلك  املقبل لعامل 0.2% ي الناتج إجما  دول ل املح

ي التعاون  مجلس ى الكوي االقتصاد يعود أن املتوقع من. البحرين باستثناء 2018 ي الخلي  مرحلة إ

ى 2017 ي سلبا %3.3 من ،2017 عام شهده الذي االنكماش بعد وذلك 2018 عام ي النمو  %2.3 إ

ي النقد صندوق  تقديرات ألحدث وفًقا 2019 ي %4.1و 2018 ي ايجابا  بشكل هذا ويدعم. الدو

ي واإلنفاق النفط أسعار ارتفاع رئيس انية من املدعوم القوي  الرأسما رة مدةاملعت الحكومية امل  للف

 الحكومة أظهرت وقد للبلد األجل طويلة التنمية أولويات تحدد 2035 الكويت رؤية إن. 2018/2019

امها ى كما. اخط اتجاه ال ى جهد بكل الكويت تس  دات،اإليرا مصادر لتنويع أخرى  طرق  إيجاد ع

ى حالياً  تعتمد وال  .النفط من تقريًبا %90 ع

  

راتيجية:لبالنسبة    تحديث االس

ي الكويت بنك نجح ى التطوير مرحلة من االنتقال ي (KIB) الدو  الًياح ركزتُ  وال التنفيذ، مرحلة إ

ى ى تعحاليا  ركزنُ  ،الجديدة املرحلة هذه ي. العمالء مع ا نتعامل ال الطريقة تعزيز ع تجربة زيز ع

ى العمالء من خالل تبسيط العمليات للوصول    .بطريقة مبسطة الخدمات كافةإ

  

 ماتخد وتقديم املصرفية الخدمات وتعزيز العمليات، تبسيطمن خالل  الجديدة التطورات هذه إن

ى شك دون  من تانعكس قد إضافية ي األداء ع ي لبنك املا ى وكذلك ،(KIB) الكويت الدو  رضاال ع

رة هذه خالل أفضل مالية نتائج تحقيقالبنك من  مكن وهو ما قد. لعمالءل العام  ةاملرحل إن. الف

ى سيعمل مما اإليجابية، التطورات من املزيد ستجلب املقبلة ي الكويت بنك تعزيز ع  (KIB) الدو

ى الوصول  أجل من  ".لحياةل بنك" ي املتمثل هدفه إ

 

قامت وكالة التصنيف العاملية فيتش بتثبيت التصنيف االئتماني طويل األجل . 2018أكتوبر  8تاريخ ب

ي   مع نظرة مستقبلية "مستقرة". (+A)عند  (KIB)لبنك الكويت الدو
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ى حد ما. ُمم أداء مصرفنا  كان يحقق  فقد ا ي  (KIB) بنك الكويت الدو مليون  15.5 بلغت أرباحصا

رة بمقارنة  %15 نمو . بنسبة2018عام المن  أشهر التسعةوذلك عن تقريبًا دينار كوي  ا الف ذا

ى لت %21التمويل نموًا بنسبة  ايرادات تسجلحيث . 2017من عام  مليون دينار كوي  64.9صل إ

ي  ارتفع. 2017عام المن  أشهر التسعةمليون دينار كوي خالل  53.5مقارنة مع   اإليراداتإجما

رة بامقارنة  %9بنسبة نمو و ن دينار كوي يمال  4 بنحوة التشغيلي الف  .2017عام  من ذا

  

ى ذلك، ارتفع يأصول بنك الكويت  تإضافة إ ى لتمليون دينار كوي  188.7 بمبلغ (KIB) الدو صل إ

ا من عام %10نمو  وبنسبةمليار دينار كوي  2.1 رة ذا ي تنفيذ إن . 2017 مقارنة بالف نجاحنا 

راتيجيتنا ى اس ة األمر الذي يعكس ثق ،مودعيناوقاعدة  التمويليةحفظة املي  ملحوظنمو  أدى إ

ايدة بمصرفنا  %18شهدت محفظة التمويل وودائع العمالء نموًا مضاعفًا بنسبة حيث . عمالئنا امل

ي، مقارنًة  %12و  ى التوا رة باع ا لف .من العام ذا  املا

  

للربع  البنك نتائج عليكمليستعرض أجاي / لسيدلاملحادثة سند أو  ،وأود اآلن أن أختم حدي معكم

ى أية استفسارات قد تكون لديكم.من ثم بالتفصيل و  الثالث   اإلجابة ع

  .جزيالً  شكراً 

  

 

  أجاي توماس

 

  .رائدسيد  ،لك شكراً 

ر و   .اً ــــــــــــجميععليكم ر ـــــــــاء الخـــمسصباح الخ

  

ي الكويت بنكلالنتائج املالية  إن ي  (KIB) الدو ية  ر  30للتسعة أشهر املن ر  2018سبتم دلياًل  تعت

ى راتيجية تطور / تطبيق ي النجاح ع ىكما نتطلع  .املعتمدة االس السيد/  نمإضافية  مساهمات إ

ى مهام إضافية كرئيس تنفيذي    إضافة لكونه نائب رئيس مجلس اإلدارة. للبنك،رائد والذي تو

  

ي  لقد كان ر 30األداء كما  ي لبنك اً ُمجزي 2018 سبتم حيث أن األرقام تتكلم  (KIB) الكويت الدو

 عن نفسها.
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ي الكويت لبنك األجل طويل االئتماني التصنيفبتثبيت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني قامت   الدو

(KIB) عند )A+ (راً  "مستقرة" مستقبلية نظرة مع ى كما تم ذكرها من قبل السيد/ رائد، مش  ا

ي ى استقرار البيئة (KIB) الرسملة الكافية واإلدارة الجيدة لسيولة بنك الكويت الدو ، إضافة إ

ي الكويت. رة ذو الجديد اإلدارة فريق أن االئتماني للتصنيف فيتش وكالة ترى  التشغيلية   يعد الخ

راتيجية تنفيذ أجل من ضرورياً   .الجديدة االس

  

ة نتائج 2018أشهر من العام  التسعةأظهرت  لقد ي الكويت لبنك ُمم  أننتوقع  ونحن (KIB) الدو

ى نحافظ ى جنب إ جنباً  املحلية االقتصادية بالظروف مدعوم أنه حيث املستقبل، ي الزخمهذا  ع

راتيجية كما  يمع جهودنا املستمرة    .2015ي عام  وضعتتحقيق أهدافنا االس

  

ي بأن أقوم باستعراض    :التقديم العرضاسمحوا 

ن رئيس  نبذة عن أبرز املستجداتتعطي  املقدمالعرض هذا من  6 و 5رقم الصفحات إن  ي تعي و

  تنفيذي و تحديث التصنيف اإلئتماني.

ى رقم  7رقم  والصفحات من  ي ستعرض تفاصيلت 13ا عام المن  التسعة أشهر خالل  األداء املا

ا بالتفصيل. 2018   وال سوف يتم مناقش

  

ى وباال    :9 و 8رقم  اتصفحالنتقال إ

ي ي أرباحه ي  نمواً  (KIB) لقد حقق بنك الكويت الدو ليون م 15.5 وصلتحيث  %15نسبة  بلغصا

رة مع مقارنة 2018عام المن  أشهر التسعةي  دينار كوي ا الف ويرجع ذلك . املا العام من ذا

ى النمو  ى  %21بنسبة اإليرادات التمويلية ي  امللحوظبشكل رئيس إ دينار مليون  64.9لتصل إ

 .2017عام المن  أشهر التسعةخالل  دينار كويمليون  53.5مقارنة بمبلغ  كوي

  

ى  %9بنسبة  ارتفاعاً اإليرادات التشغيلية  أظهرتكما   التسعةي  دينار كويمليون  49.6لتصل إ

 لقد. 2017 عامالمن أشهر  التسعةي  دينار كويمليون  45.7مقارنة بنحو  2018 عامالمن أشهر 

ى للبنك األساسية املصرفية األعمال دعم ساعدنا رة هذه خالل الرائع األداء هذا تحقيق ع  .الف
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ي اإليرادات التمويلية ما نسبته  شكلتُ  من  التسعة أشهر من اإليرادات التشغيلية خالل  %79صا

ي األعمال املصرفية للعام املا %76مقارنة بنسبة  2018عام ال  والذي يعكس التحسينات 

ي  تماشيالم يقم بأنشطة تداول استثمارية نشطة وذلك  (KIB) األساسية حيث أن بنك الكويت الدو

 ه للمخاطر.مع نزعت

  

 خالل من اتاملعلوم لتقنية التحتية والبنية ةالجديد عالمته التجارية ي استثماره البنك واصل لقد

ن تحديثات ى الرقابة ي االستمرار مع الرقمية املصرفية الخدمات تجربة لتحس . األخرى  فالتكالي ع

 ي الزيادة إنحيث . األعمالي  مو نُ ال لدعموذلك  هامشية زيادة التشغيلية املصروفات سجلت

ن تكاليف رات جزئياً تعكس  املوظف ن ي التغ  .يةالكويت العمل قوان

  

  :11و 10، 9الصفحات رقم 

 املصرفية لألعمال الرئيسية الجوانب ي املتناسق مو النُ  عن عامة نبذة الصفحات هذه تقدم

راتيجية ساعدتنا لقد. للبنك األساسية امات األصول  إدارة اس ى واالل ي كلهيال نحو االتجاه ع  املثا

انيةل ى ملحوظة تحسينات أظهر والذي ،العمومية لم   .السابقة السنوات مدى ع

 

امات/ األصول  بنمو يتعلق فيما ي ي نمواً  (KIB) الدوي الكويت بنك حقق فقد األساسية، االل  األصول  إجما

ى ليصل %10 بنسبة ر 30 ي كما وذلك كوي دينار مليار 2.1 إ رة مقارنةً  2018 سبتم ر 30 بف . 2017 سبتم

 عامال من أشهر تسعةال ي كوي دينار مليار 1.5 بلغت الو  التمويل مدينو نمو خالل من ذلك تحقق وقد

  .2017 عامال من أشهر تسعةال ي كوي دينار مليار 1.3 بمبلغ مقارنةً  %18بلغت  نمو  بنسبةو  2018

ر بشكل التمويل مزيج تحسن كما راتي مع تتما وال ،األفراد ودائع نمو خالل من كب  جيتنااس

 .األجل طويلة وأهدافنا

  

ى لتصل %5 بنسبةو  معتدل بشكل (KIB) الدوي الكويت بنكل االستثمارية حفظةامل ارتفعت لقد  130 إ

، دينار مليون   ي مقارنة انخفضت االستثمار إيرادات إن. 2017 عامال من أشهر تسعةال ي مقارنة كوي

ر  الستثماراتبيع بعض ا بسبب وذلك 2017 عامال من أشهر التسعة والذي تحققت العام املا بشكل غ

 متكرر. 
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ى الحفاظ تم  مدعوما ملنتجاتوا حمالتال من العديد إطالق بسبب وذلك العمالء ودائع نمو ع

ة أرباح بمعدالت ى أدى مما. مم  %12 بنسبة أي كوي دينار مليون  136 بمبلغ العمالء ودائع ارتفاع إ

ى لتصل  .2017 عامال من أشهر تسعةال ي كوي دينار مليار 1.2 بمبلغ مقارنةً  كوي دينار مليار 1.3 إ

  

ي صفحةعن وباالستمرار    :12 رقم األداء املا

 الكويت بنك معدالت تضع وال لدينا الحكيمة املخاطر إدارة مع املال تتما أسر  مصدات إن

ي ي الرقابيةاملطلوب من قبل الجهات حد  فوق  (KIB) الدو  معدل حيث منوذلك  ،%13 نسبة و

ر 30 ي كما %16.7 املال رأس كفاية معدل بلغحيث . 3بازل  -رأس املال  كفاية  ي .2018 سبتم

ن ي الرفع معدل أن ح ر يفوق  املا ى الحفاظ تمكذلك  .الحد املطلوب بكث ي التمو  ع يل معدل صا

رة طوال املستقر  .الرقابية باملتطلبات مقارنةً  مريحة بمستويات الف

  

ى الحفاظ ي سنستمر  ةاملتحفظ الحالية املخاطر إدارة سياسات مع تتمال مريحة مصدات ع

 .لدينا

  

ي  13 رقم الصفحة ية    :2018تلخص التوقعات للسنة املن

  مع املشغل. سأترك الكالم. لكم شكراً 

    

وين تد كان لديكم سؤال برجاء إذالك. السيدات والسادة سنبدأ اآلن جلسة األسئلة واألجوبة.  شكرًا املشغل

ى مفتاح اإلرسال ي خانة (اطرح سؤاال)، ثم الضغط ع  .أسئلتكم 

 

 ي انتظار السؤال األول  النتظاركم،،، شكراً 
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  ورد إلينا السؤال األول:لقد عبد هللا العسعوس

ي ى من هذا  (KIB) يتمتع بنك الكويت الدو ي التسعة أشهر األو ي املحفظة التمويلية  بنمو قوي 

  أين ترون هذا النمو لهذا العام؟و  محركه؟ما هو العام. 

 

ًا بنسبة ال يذا النمو نحن سعداء  أجاي توماس ا نموًا مم مقارنة مع  %18تسعة أشهر وال سجل البنك ف

ر  30  30 مع مقارنة كوي دينار مليون  230 عن يزيد بما التمويل محفظة نمت . فقد2017سبتم

ر ر ،2017 سبتم ركة التمويالت ي بفاعلية نشارك نحن. السوق  مؤشرات من أك  لجودةا عالية املش

ي محلًيا ي التعاون  مجلس دول  و رك مع الخلي ى ال  االتصاالت، والغاز النفط قطاعات ع

ى الحفاظ نتوقع العام، اية ي. والسياحة ن ي األخذ مع ،الزخم هذا نفس ع سط متو  االعتبار ع

 .املؤشرات

    

مقارنة  %48ي تكلفة التمويل للربع الثالث (أي بارتفاع نسبته  زيادةلدينا سؤال آخر، ملاذا هنالك  عبد هللا العسعوس

  ؟سبب لذلكللسنة السابقة)؟ هل هنالك أي  %22بنسبة 

  

رة السابقة باإلضافة   محمد سعيد السقا ي حجم محفظة التمويل مقارنة بالف يتما االرتفاع بشكل رئيس مع الزيادة 

ي أسعار  ى ارتفاع    .مؤخرا LIBORو  KIBORإ

    

ي للتقارير املالية رقم  العسعوسعبد هللا  بشكل كامل، هل يمكننا  9لدينا سؤال آخر، عندما يتم تطبيق للمعيار الدو

ر  ي تكلفة التمويل؟ أم انه سيكون أك راتوقع انخفاض    ؟تأث

  

ي امل يكون  أن نتوقع ال  أجاي توماس ي لمعيارل طبقاً  خصصاتهنالك اختالف مادي   9 رقم ةاملالي لتقاريرل الدو

ي ى مدينو التمويل عند الحالية املخصصات مستويات ي عليه عما  ر  نأ املهم من. تطبيقها ع نش

ى   عندما اإل سنصل ال الدقيقة إن العمليات الحسابية. ةجيدمخصصات ب نحتفظ أننا حقيقةإ

ي راملعيا تطبيق يتم   .توقعها يمكن ال كامل بشكل 9 رقم املالية لتقاريرل الدو

    

ى هو مالدينا سؤال آخر،  العسعوسعبد هللا  ي األثر ع ي الفائدة سعري  زيادةال ظل ي الربح هامش صا  الفيدرا

ى  ترى  وكيف ؟األمريكي يأثر تكلفة التمويل ع   ؟2018 ي تنتهس ال للسنة الربح هامش صا
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ي  توماسأجاي   بارتفاع جزئياً  قابله والذيي إيرادات التمويل  %21نموًا بنسبة (KIB) لقد حقق بنك الكويت الدو

ي آخر عرض تقديم أنه التمويل تكلفة ى طفيف ضغط حدوث املتوقع من. كما ُذكر  ي ع  هامش صا

ر إعادة عمليات بسبب الربح  حيث نم األداء تحسن استمرار نرى  ولكننا ،اإلسالمية املنتجات تسع

ي   .التمويل إيرادات نمو صا

    

فاية ك معدل مع مطمئن أنك تعتقد هل املستقبل؟ي  املال رأس معدالت ترى  كيفلدينا سؤال آخر،  العسعوسعبد هللا 

ي رأس املال ى بالنظر الحا انية العمومية ي النمو إ ا تعتقد هل ؟امل  مستدامة؟ أ

  

ي الكويت بنك حافظ  توماسأجاي  ى تاريخيًا (KIB) الدو ي أمر وهو مريحة، مال رأس مصدات ع  أن نقوم طبي

الحاليًا با ى معدل كفاية رأس املال يرفع الذيو  املال رأس كس ر مستويات إ  مع ياً تماش كفاءة أك

راتيجيتنا ونظائرنا  . من البنوك اس

  

انية نمو حيث من ا نعتقدفنحن  العمومية، امل ى مستدامة أ  نتخذ سوف. املتوسط املدى ع

ر ى للحفاظ املناسبة التداب   .مطلوب هو كما لدينا الداخلية املخاطر حدود ع

    

ي عبد هللا العسعوس  نسبة ي ما مقارنة مع البنوك األخرى. متقلبة (KIB) كانت جودة األصول بنك الكويت الدو

رة التمويالت اية العام  توقعاتكم ي وماالحالية؟  املتع  ؟2018مع 

  

رة التمويالت نسبةإن   توماسأجاي  ي  2018اية الربع الثالث من العام ب املتع رها من البنوك  مماثلة مع غ

ي تغطية جيد يفوق  ي  %190الكويت مع أجما ية  ى تحسن ملحوظ عن السنة املن باإلضافة ا

ى و التمويالت القديمة وذلك من خالل متابعتنا املستمرة . لقد تمكنا من تسوية العديد من 2017 نس

ى  ى أفضل من ذلك.ا ن نسبة جودة األصول إ   تحس
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ي املحفظة التمويلية؟هل من املمكن تزويدنا  عبد هللا العسعوس ى هذا النمو    بالقطاعات ال دفعت إ

ي  سجل أشرنا،كما   توماسأجاي  ي املحفظة التمويلية خالل التسعة أشهر  (KIB)بنك الكويت الدو را   نموًا كب

ي  ية  ر 30املن ى القطاعات معظم ي وّسعجاء نتيجة الت النمو . إن هذا2018سبتم  زيادة جانب إ

ركةالتمويالت  ي املساهمة ي ي محلًيا الجودة، عالية املش ي التعاون  مجلس دول  و  بماو  الخلي

راتيجية مع يتما   .االس

    

ي، السؤال إلينا ورد عبد هللا العسعوس ي توقعاتك لنمو ودائع األفراد؟ التا  ما

  

راتيجيتنا مع يتما بما" لحياةل بنك" لنصبح جهودنا نواصل نحن  توماسأجاي   نقدم إنناف ذلك، من وكجزء اس

 بنسبة العمالء ودائع قفزت 2018ي الربع الثالث من عام  .جديدة مكافآت وبرامج عروض لعمالئنا

ى ذلك ويرجع ،2017 عام من الثالث الربعمع  مقارنة 12% ر حد إ ي كب ى نجاحنا   منتجات إطالق ا

ة توزيعات أرباح معدالت تدعمها ال ختلفةم ترويجية حمالتو  مبتكرة   .مم

    

 ادةـــــــــــــيدات والســــــــــالس  املشغل

ي طرح  ي خانة (اطرح سؤاال)، ثم أود أن أذكركم بأن من يرغب  سؤال، برجاء تدوين السؤال 

ى مفتاح اإلرسال   شكراً  .الضغط ع

  آخر سؤال لدينا

  

انية العمومية الذي نشاهده حاليا؟ العسعوسعبد هللا  ي ضوء نمو امل ي هامش الربح  ي توقعاتك بشأن صا   ما 

ى هذا السؤال سابقًا العسعوسعبد هللا    تم اإلجابة ع

    

  ؟مستمرًا سيظل العمليات نمو ناألرباح م أن ترى  هل العسعوسعبد هللا 

  

راتيجيتنا مع تماشيًا  توماسأجاي  ى دائًما قادرون فإننا ،املوضوعة األداء خططو  اس  ذلكل ونتيجة ا الوفاء ع

ى نحافظ أن نتوقع ن ع  نسبةب نمت العام، هذا من التسعة األشهر خالل. عملياتنا من نتائجنا تحس

  .2017 عامال من أشهر تسعةي ال مقارنة 7%
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  أجاي شكرًاالعسعوسعبد هللا 

اء من الوقت املخصص للمكاملة. برجاء التواصل  ى وشك االن الســـــــــــــــــيدات والســــــــــــادة، أخ أننا ع

ي  ر وسائل االتصال املذكورة  د اية العرض املقدم. وسوف نر معنا من خالل عالقات املستثمرين ع

ى استفساراتكم.   ع

  

 ؟رائدهل لديك أية إضافة قبل أن نختم هذه املكاملة سيد/ 

 

ن ي  رائد بوخمس ى مناقشة (KIB) بالنيابة عن بنك الكويت الدو ي هذا اللقاء متطلعا إ ن  ، أود أن أشكر كل املشارك

  اية السنة.نتائج 

  

ى انضمامكم. شكراً   جزيال ع

    

ذا ننه املكاملة الهاتفية،  املشغل ى انضمامكم وسوف ننه اآلن االتصال. شكرًاو   لكم ع
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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.



Index 

23-October-18

Strategy update                                                                         4

Financial Performance 7

Expectations                                                                            13

Q&A                                                                                         14

Annexures                                                                               15

Contacts                                                                                  21

3INVESTOR PRESENTATION 3Q 2018



Strategy Update

23-October-18 INVESTOR PRESENTATION 3Q 2018 4



23-October-18

Strategy Update

5INVESTOR PRESENTATION 3Q 2018

LEADERSHIP SUCCESSION STRATEGY

KIB APPOINTS MR. RAED JAWAD BUKHAMSEEN AS VICE CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

 Served as Vice Chairman of KIB since 2015 and Board member since 2010.

 Extensive experience in the banking, real estate and investment sectors in

Kuwait and the GCC.

 Regarded as a leader and visionary, having served in key leadership roles at

several leading companies, such as serving as a Board Member of the

Bukhamseen Group Holding Company currently, as well as Chairman and

Chief Executive Officer of the Arab Investment Company, previously. He is

also a Board member of KNet, VC & BoD member of EGB in addition to

various other Board memberships.
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AFFIRMS LONG-TERM ISSUER RATINGS A+ WITH 
“STABLE OUTLOOK”

8 October 2018 
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DOUBLE DIGIT GROWTH IN ALL MAJOR FINANCIAL KPIS

Financial Performance

9M - 3Q ‘18 Growth vs Q3’17

P/L

NET PROFIT KD 15.5 M 15%

FINANCING INCOME KD 65 M 21%

EPS (FILS) 16.58 15%

BS

TOTAL ASSETS KD 2.1 B 10%

FINANCING RECEIVABLES KD 1.5 B 18%

CUSTOMER DEPOSITS KD 1.3 B 12%
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IMPROVING ASSET - LIABILITY STRUCTURE IN LINE WITH STRATEGIC INITIATIVES
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 Financing receivables is expected to continue growth.

 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 2018,17, 16, 15 & 14

• Best Customer Acquisition in Kuwait – 2018 (CPI Financial)

• 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)

• Excellence in Around the Clock Services (UAB)

• 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% through PIFSS as of 30th

September 2018.

• KIB’s market capitalization at 3Q 2018 was KD 247 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“
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FINANCIAL SNAPSHOT

KD mill ion 3Q 2018 3Q 2017
Total Assets 2,078 1,889
Financing Receivables 1,543 1,311
Customer Deposits 1,304 1,169
Total Equity 271 260
Operating income 50 46
Net Operating profit after prov isions 16 14
Net Profit attributable to shareholders 15 13
Net Profit Margin (%) 1.2% 1.1%
Return on Average Equity (%) 7.7% 7.0%
Tier 1 Ratio (%) 15.5% 18.6%
CAR (%) 16.7% 19.8%
No of Branches 25 26
No of ATMs 96 92



Consolidated Income Statement 
& Balance Sheet
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KWD 000's 3Q’ 2018 3Q’ 2017
Financing income 64,886          53,501          
Finance costs and estimated distribution to depositors (25,639)         (18,666)         

NET FINANCING INCOME 39,247          34,835          
Fees and commission income 7,342            6,891            
Net gain from foreign exchange 770               650               
Investment income 1,916            2,973            
Other income 353               305               

TOTAL OPERATING INCOME 49,628          45,654          
Staff costs (14,282)         (13,104)         
General and administrative expenses (11,292)         (10,319)         
Depreciation (1,635)           (1,334)           

TOTAL OPERATING EXPENSES (27,209)         (24,757)         
Profit from operations before provisions and impairment losses 22,419          20,897          
Provisions and impairment losses (6,137)           (6,710)           

PROFIT FROM OPERATIONS 16,282          14,187          
Taxes, etc. (719)              (643)              

PROFIT FOR THE PERIOD 15,563          13,544          
Profit attributable to Shareholders of the Bank 15,480          13,468          
Non-controlling interests 83                      76                      

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (UNAUDITED)
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KWD 000's 30 Sep 18 30 Sep 17
Cash and balances with banks 56,480          39,344          
Due from Banks 306,128         374,209         
Financing receivables  1,543,094      1,310,501      
Investment securities 68,419          82,499          
Investment in associate 1,518            1,525            
Investment properties 60,161          40,146          
Other assets 14,888          14,737          
Property and equipment 27,235          26,278          

TOTAL ASSETS 2,077,923      1,889,239      
Due to banks and financial institutions 447,850         404,142         

Depositors' accounts 1,304,288      1,168,533      
Other liabilities 54,756          56,749          

TOTAL LIABILITIES 1,806,894      1,629,424      
Share capital 103,732         103,732         

Share premium 49,480          49,480          
Treasury shares (45,234)         (45,234)         
Other reserves 159,646         148,519         
Non-controlling interests 3,405            3,318            

TOTAL EQUITY 271,029        259,815        
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2,077,923      1,889,239      

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



Thank you
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