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ي ش.م.ك.   .عبنك الكويت الدو

   2018األول لعام  املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للربع

ي والذي عقد يوم الخميس املوافق محضر املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية لمن محررة نسخة  بنك الكويت الدو

ي لدولة الكويت.  تبالتوقي عصراً  الساعة الثالثةتمام ي  2018إبريل  26   املح

  

  

  السادة املشاركون من البنك: 

  الرئيس التنفيذي بالوكالة / نائب الرئيس التنفيذي   محمد سعيد السقا / السيد

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

راك / السيد   االستثمار - مدير عام    جمال ال

  

  أرقام كابيتال  –السيدة/ زينة نصر الدين 
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ر جميعًا  زينة نصر الدين: النضمامكم لنا اليوم. أنا زينة نصر الدين حاضرة بالنيابة عن أرقام  وشكرًا مساء الخ

ي االجتماع الهاتفي املنعقد ملناقشة النتائج املالية لبنك الكويت  كابيتال ويسرني أن أرحب بكم 

ي عن الربع األول من العام    .2018الدو

الرئيس التنفيذي نائب الرئيس التنفيذي / م إلينا اليوم السيد/ محمد سعيد السقا ينض

راك / والسيدبالوكالة،   لرقابةا -والسيد/ أجاي توماس مدير عام  .االستثمار -مدير عام جمال ال

 /عليكم، سأترك الكالم اآلن للسيد وبدون اإلطالة ،/ رئيس الرقابة املالية املالية والتخطيط

  جمال. 

  

راك: ى هذه املقدمة.   جمال ال ر شكرا لك زينة ع ى انضمامكم . أود أنعليكم جميعاً  ومساء الخ نا ل أشكركم ع

ي املؤتمر   بتالوةم ليو ي أن أبدأ املكاملة الهاتفية ا اسمحوا الخاص بالربع األول.الهاتفي اليوم 

ي إخالء املسؤوليةموجز    .التا

ى بعض : املسؤوليةإخالء   البيانات ال تتسم بنظرة تطلعيةقد يتضمن ويشتمل هذا العرض ع

ى توقعات البنك ترتكز تلك. ف تلك البيانات ذات الوقائع التاريخيةبخال   البيانات التطلعية ع

ي ال  ي املستقبل أو تحقيق اإلنجازات أو النت تشكل ضماناً الحالية وتنبؤاته وتقديراته و   ائج.لألداء 

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

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

ي الصفحة رقم قراءة كامل نص بيان إخالء  أطلب منكم جميعاً   العرض من 3املسؤولية 

  .تقديميال

ي اآلن أن أحيطكم    ي: وال ستتضمن اآلتلهذا اليوم الهاتفية  بتفاصيل املكاملةعلمًا اسمحوا 

راتيجية الجديدة لبنك الكويت  ي دولة الكويت، االس ملحة موجزة عن الوضع االقتصادي السائد 

ي، العالمة التجارية الجديدة وا ي وسيقدمها لكم السيدالدو ائب ن السقامحمد سعيد / ألداء املا
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ا عرض تقديميالرئيس التنفيذي باالرئيس التنفيذي /  مدير  ايأج /السيد من قبل لوكالة، يل

  .الرقابة املالية والتخطيط / رئيس الرقابة املالية –عام 

من خالل منصة  سيتبع ذلك وقت لطرح األسئلة من قبل السادة الحضور. سنتلقى أسئلتكم

رنت ( ر شبكة االن ى كافة أسئلتكم Webcastالبث ع ) وسنقوم ببذل أق جهودنا لإلجابة ع

ي حالقدر املستطاع  ى أي اليوم. و  أي كمسؤال نظرا لضيق الوقت، أو كان لدي لم يتم الرد ع

روني لعالقات املستثمرين ببنك  ريد اإللك ر ال ي االتصال بنا ع ردد  ى عدم ال أسئلة أخرى، ير

روني  ى موقع مصرفنا االلك ي واملتوفر ع   .يميتقدي آخر صفحة من العرض الأو الكويت الدو

   .املشار إليه تقديميتحميل العرض ال يمكنكمكما  

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

  .لوكالةبا

  

  سعيد السقا:  محمد

  

ر جميعًا ى انضمامكم لنا اليوم، . مساء الخ يشكرا ع  إنه ليسعدني ويشرف أن أرحب بكم 

تطرق وبشكل موجز للظروف . وإن سوف أ2018 عام املالية للربع األول تفي للنتائج الهااملؤتمر 

ي الكويت، وكذلك  راتيجيتنا وعالمتنا التجارية حول االقتصادية اإليجابية السائدة حاليا   اس

ي    لربع األول ملصرفنا.لالجديدة واألداء املا

ي /معكم السيدسيستعرض  كما ي لبنك الكويت الدو ي وذلك  أجاي األداء املا ن مبشكل تفصي

ى كافة استفساراتكم. يسعدهسكما  تقديميالعرض الخالل    الرد ع

ي أحدث تقاريره بأنه من املتوقع أن ي   االقتصاد الكوي نمواً يسجل  أشار صندوق النقد الدو

ر نفطية 2018ي عام  %1.3بواقع  إيجابياً  ي معدالت نمو األنشطة الغ ي  ، مدفوعا بتحسن تدري

ى مشاريع الب التحتيةواس امنًا مع ارتفاع اإلنتاج النفتمرارية اإلنفاق ع ا توقع . كميط، وم

ى  ي أيضا أن يرتفع معدل النمو ليصل إ   .  2019ي عام  %3.8صندوق النقد الدو
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أن من املتوقع  ي اإلنفاق الحكومي، ولكن طفيفاً  تراجعًا 2016/2017الية لقد شهدت السنة امل

ي املوقف . وما بعدها 2017/2018يعاود اإلنفاق الحكومي نموه خالل العام  إن هذا التحول 

ي املساند سوف يدعم  ر النفطية خالل عام نمو القطاعات االقتصاملا   .2018ادية غ

راكهذا،  يالتنفيذ املتواصل واملستمر للمشاريع التنموية مع وباالش وقع أن الذي يت ، والتعا

لك ى  سوف يساعد يشهده قطاع املس ى ع ر النفطي القطاعات مستويات نمو الحفاظ ع  ةغ

  . 2018ي عام   %3.5عند 

ى دعم مستويات اإلنفاق الحكومي بدولة الكويت. هذا و  ي أسعار النفط ع   سيساعد التحسن 

راتيجية ى آخر مستجدات تنفيذ خطتنا االس   . كما أود أن أطلعكم ع

ي راتي ي الحالية تركز خطة التحول االس ي لبنك الكويت الدو ى ثالث ركائز أساسية مدرجة   ع

ي الكويت. لقد بدأ البنكوبما يمكننا من أن نصبح البنك اإلسالمي  تقديميالعرض ال  املفضل 

ي برنامج شامل طويل األمد رته يتمثل  ي مس ى تطوير وسائل التفاعل  ،فصال جديدا  ع مدف إ

ي أنشطة أعمالنا املصرفية األساسية وبما يعزز عوائد  عمالئنا وبما يحقق نموا ملموسا 

  مساهمينا. 

ى الخدمات  رك ع را من خالل ال لقد شهدت أنشطتنا املصرفية املوجهة لألفراد تطورا كب

امن مع التوسع الذي شهدته أنشطتنا املصرفية  الرقمية واالبتكارات التكنولوجية، وذلك بال

ي القطاع العقاري لنقدم كافة  رات العريقة ال يمتلكها مصرفنا  ى الخ التجارية مرتكزة ع

ر  أمالكإدارة تشمل التقييم العقاري و دماتنا العقارية تحت مظلة واحدة خ واالستشارات  الغ

تمويالت املقدمة للقطاع العقاري من التركز  العقارية. ذلك مع إدراكنا التام ألهمية تخفيض

ي محفظتنا التمويلية.   إجما

راتيجيتطالق ا منذ ن الجديدة قبل نحو  نااس رات الجذرية  نامن اآلن، قمعام بإجراء بعض التغي

بإنشاء وحدات وأقسام عمل جديدة  ناقماملحدث، إذ التنظيمي ا البنك وتحديدا بناء هيكلن ي
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ي ذلك  ن بما  نتعي ن قيادي رات ومهارات  وموظف ة ذوي خ يذية. التنف ضمن فريق اإلدارةمتم

ي ركز كما  م تعظي عملياته الداخلية من أجلتطوير ي سبيل  هجهودأيضًا بنك الكويت الدو

  الفعالية والكفاءة. 

راتيجية البنك من أحدث التطورات ال انإن  طالق العالمة التجارية ابثقت عن تطبيق اس

املؤسسية الجديدة. وال لم تكن مجرد تحديث لشعار البنك القديم، بل تم تصميمها وهويتنا 

ى االبتكا ا البنك حاليا. إن هدف ر الللتوافق مع الهوية املتطورة القائمة ع طالق ا يتسم 

ر تطبيق شاء عالقة شراكة وطيدة بعمالئنا إنهويتنا الجديدة هو  م ع ي كافة جوانب حيا

راتيجية ي هويتنا للحياة" متوافقة مع هدفنا أن نكون " بنك مستقبلية متطورة اس . هذه 

   الجديدة "بنك للحياة".

ي  Visualالخدمة املصرفية الهاتفية املرئية املبتكرة (بإطالق أيضًا  كما قام بنك الكويت الدو

IVR انتفاعلية، وبما مكن) وال تمكن العمالء من الوصول ملعظم خدماتنا من خالل واجهة مرئية 

ن خدمات ى مدار  نامن تحس ي  24املصرفية الذاتية املقدمة للعمالء من خالل الهاتف وع ساعة و

  جميع أيام األسبوع.

ى صعيد ي، فقد  وع البنك خالل هذا الربع ممتازا من  كان أداءاألداء العام لبنك الكويت الدو

ي األرباح و حيث  قق ححيث األصول والخصوم.  املرتبطة بنمو  ةاألساسي ةاملصرفياألعمال صا

. وسجلت إيرادات التمويل 2018 عام منمليون د.ك للربع األول  7.7ع البنك ربحا صافيا بواق

ى  %23نموا بنسبة  من مليون د.ك خالل الربع األول  16.8مليون د.ك مقارنة بنحو  20.5لتصل إ

ي اإليرادات التشغيلية بواقع 2017عام   %9بنسبة مليون د.ك ليحقق نموا  1.4. كما ارتفع إجما

  .2017عام من مقارنة مع الربع األول 

ي أصول البنك بواقع  ى ذلك، فقد ارتفع إجما ى مليون د.ك 65باإلضافة إ مليار  1.98 لتصل إ

رة من الع %3د.ك محققا نموا بواقع  . لقد استطعنا من خالل جهودنا مقارنة بذات الف ام املا
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راتيجيتنا تحقيق نمو  دة ي محفظتنا التمويلية وقاع املموس االحثيثة والتطبيق الناجح الس

ايدة بمودعينا األمر ا محفظة التمويل نموا  مصرفنا. حيث شهدتلذي يعكس ثقة عمالئنا امل

مقارنة  %7متوسط السوق وبواقع تحقيق ودائع العمالء نموا يفوق كما يسعدنا . %4بنسبة 

. رة من العام املا   بذات الف

ي ضمن مؤشر  ، MSCI Frontier Market Indexكما أننا نفتخر أيضا بإدراج بنك الكويت الدو

  لألسهم العاملية.  FTSE Russellوبإدراجنا ضمن القائمة املختصرة ملؤشر 

ي زمام املحادثة  ،وأود اآلن أن أختم حدي معكم ى النتائج الربع / لسيدلوأن أو أجاي ليطلعكم ع

ى أية استفسارات قد تكون لديكم.   شكرا جزيال.سنوية بالتفصيل واإلجابة ع

  

  أجاي توماس: 

  

   .شكرا لك سيد محمد

ر جميعا.    مساء الخ

ي مرحلة انتقالية ليصبح " بنكا للحياة..." كما سبق وأن أفاد الرئيس التنفيذي  يمر مصرفنا 

ر  راتيجيتنا.شاهد بالوكالة وإن النتائج ال حققناها خ ى التطبيق الناجح الس   ع

ي كما تعلمون. إال أننا  2017عام لقد كان  عاما مليئا بالتحديات بالنسبة لبنك الكويت الدو

ى استنادا عام تحسن لألداء وذلك 2018ن يكون عام نتوقع أ ي الربع األول لعام  إ ما حققناه 

ن االعتبار الظروف االق 2018 ي محفظة التمويلمع األخذ بع   .تصادية والنمو املتوقع 

ي: ي بأن أقوم باستعراض ما ي   اسمحوا 

ى من العرض التقديميإن  عن بنك الكويت  تعطي نظرة عامة 13رقم  ح صفحة الصفحات األو

راتيج ي واست   ته.يالدو

ي. 14تتناول الصفحة رقم   األداء املا

  

ى    :15رقم  صفحةالوباإلنتقال إ
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ي  ي نموا  ي أرباحه لقد حقق بنك الكويت الدو رات  خاللصا ي حيث بلغ  ،السابقةالف ربح الصا

ي الربع األول م 7.7 ي . 2018عام من ليون د.ك  ى النمو امللموس  ويرجع ذلك بشكل رئيس إ

ى  %23بنسبة اإليرادات التمويلية  مليون د.ك خالل  16.8مليون د.ك مقارنة بمبلغ  20.5لتصل إ

ى  %9. كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة 2017الربع األول من عام  مليون  17.3لتصل إ

ي الربع األول  ي الربع األول  15.9مقارنة بنحو  2018 عاممن  د.ك  . 2017 عاممن  مليون د.ك 

لتصل  2018 عاممن  ي الربع األول  %8كما ارتفعت األرباح التشغيلية قبل املخصصات بنسبة 

ى    .2017عام من مليون د.ك خالل الربع األول  9.2مليون د.ك مقارنة بنحو  9.9إ

ن االعتبار تراجع إيراداأكل ملموس أعمالنا املصرفية األساسية بشكما تحسنت   تخذا بع

  .2017 عاممن  مقارنة مع الربع األول  مليون د.ك 1.4االستثمار بواقع 

ى   ي ذلك بشكل جزئي إ لقد شهدت إيرادات الرسوم والعموالت نموا معقوال، ويرجع السبب 

ر النقدية. وقد  ى عمليات التمويل االستثمارية غ نا ع جن الصرف األ عمليات أرباح حققت ترك

.قوة ا استمرار ي ظل ملموسة زيادة    لدينار الكوي

ا خرى األ تكاليف الاستطاع البنك ضبط  ن بالرغم من بما ف ى هيكلية الحفاظ عتكاليف املوظف

رة السابقة.التوظيف قريبة ملا كانت  ي الف   عليه 

 

  :18، 17، 16رقم الصفحات 

ى النمو املتسق  اتالصفحتتضمن هذه  انية العمومية لبنكللبنود نظرة عامة ع  األساسية للم

راتيجية ي. إن اس ى هيكلة  الكويت الدو ى الوصول إ األصول والخصوم لدينا قد ساعدتنا ع

انية العمومية،  خصوم ألصول/الي نمو اظهر تحسنا ملحوظا األمر الذي أالوضع األمثل لهيكل امل

ي األصول بنسبة حيث األساسية لدينا،  ى معدل نمو إجما ى يل %3استطعنا الحفاظ ع صل إ

ي الربع األول منمليار  1.98 . وقد تم 2017 عام مقارنة بالربع األول من 2018 عام دينار كوي 

ي الربع األول منمليار  1.4وال بلغت التمويل  مدينو تحقيق ذلك من خالل نمو   عام دينار كوي 
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ى محققة  2018 ي الربع األول منمليار  1.3 نحومقارنة ب %4نسبة نمو تصل إ  عام دينار كوي 

2017.  

ى البنوك خالل الربع هو اآلخر تحسنا  يزيج التموياملكما شهد  عن طريق خفض املستحق من/إ

ا آنفا. عمالءي تماشيا مع ازدياد ودائع الالحا  املشار إل

 

ي زيادة بنسبة  ى  %17كما شهدت محفظة االستثمار لدى بنك الكويت الدو مليون  149لتصل إ

رة  ي ذلك بشكل جزئيمن دينار كوي مقارنة بنفس الف لبعض ت تسويا ،السنة املاضية، ساهم 

ايةعمليات اإلجارة    .2017 عام ي 

رويجية كما  ى نمو ودائع العمالء نتيجة الطرح الناجح ملنتجاتنا والحمالت ال تم الحفاظ ع

ةالناجحة املدعومة بمعدالت األرباح  ى املتم ى تحقيق زيادة تصل إ مليون دينار  88، مما أدى إ

ي ودائع العمالء  %7 سبةأي بنكوي  ى ليصل إجما ليار م 1.2دينار كوي مقارنة بـ مليار  1.29إ

ي الربع األول من    .2017عام دينار كوي 

 

ي ننتقل ل ي عرض األداء املا  :19 رقملصفحة استمرارا 

ى جنب مع  ي ر لمخاطتنا الحصيفة لإدار لقد ساهمت املصدات املالية القوية ال لدينا جنبا إ

 بازل وهو الحد الرقابي املطلوب وفق تعليمات  %13مستوى يفوق ال املكفاية رأس بلوغ معدل 

ي  %18.4بلغ معدل كفاية رأس املال لدى مصرفنا . حيث 3 معيار  كما بلغ 2018مارس  31كما 

ي هذا وسنواصل الحفاظ . %3وبما يفوق الحد األدنى املطلوب رقابيا والبالغ ، %10.5 الرفع املا

ى مستويات مالئمة من املصدات املالية  ي تماشيا مع ع   إدارة املخاطر.سياستنا املتحفظة 

ي للتقارير املالية رقم ل لكافة البنوك خالل الربع رئيسيا مشروعا  9قد كان تطبيق املعيار الدو

ي للتقارير املالية رقم 2018 األول  "الخسائر االئتمانية املتوقعة"  9. وبالنسبة لتطبيق املعيار الدو

ي، قام بنك الكويت املركزي  عيار املبتطبيق  املكون لها مخصصات من قبل بنك الكويت الدو
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ي للتقارير املالية رقم  ي الكويت، 9الدو ان كلقد  التمويل.  محفظة مدينو  باستثناء بشكل جزئي 

ى األدوات املالية  ي ال األخرى طفيفاأثر الخسائر االئتمانية املتوقعة ع بيانات كما تم الإلصاح عنه 

ىاملالية ي للتقارير املالية رقم تطبيق  . وسوف نعمل ع حسب تعليمات بنك الكويت  9املعيار الدو

ايد تماشياً تطبيقه  املركزي، ونتوقع أن يتم نك الكويت بلالحصيف الرقابي مع التوجه  بشكل م

  .دائماً كما هو املركزي 

  

ى  را، ننتقل إ   :20 رقم الصفحةوأخ

ى  ي ع ى حرص بنك الكويت الدو ى عائدات االستثمار ملساهميه من خالل الحفاظ ع الحفاظ ع

ى توزيع األرباح لدينا معدل . وقد ارتفع نسب توزيعات األرباح النقدية ي عام  %53قليال ليصل إ

رات 2016ي عام  %51مقارنة بنسبة  2017 املستقرة لتلك النسبة  جوهرية. ونحن ال نتوقع تغي

  ي املستقبل القريب. 

 

  .املشغلأترككم مع ، شكرا لكم

 

ي طرخ سؤال، لك. السيدات والسادة سنبدأ اآلن جلسة األسئلة واألجوبة. ملن  شكرا املشغل رجاء بيرغب 

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

  ي انتظار السؤال األول  شكرا النتظاركم،،،

  

راك  ي:  جمال ال   لقد ورد إلينا السؤال التا

ي املستقبل؟ و  كيف ترى نسب رأس املال لديك؟ ي نسب كافية لدعم النمو    هل 

 

ى معدالت عالية من كفاية رأس املال وبما يتواءم مع نزعته   أجاي توماس ي ع لطاملا حافظ بنك الكويت الدو

ي  %18.4املتحفظة للمخاطر. يعد معدل كفاية رأس املال لدى مصرفنا والبالغ  مارس  31كما هو 
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ى مستوى الكويت. لقد بلغت  2018 ى ع ن وفق الشريحة من ضمن املعدالت األع حقوق املساهم

ى ا   . %17.22نسبة  CET – 1ألو

 

راك ي إلعداد التقارير املالية رقملدينا سؤال آخر،   جمال ال  (IFRS 9)  9كيف تعتقد أن تطبيق املعيار الدو

ى عمليات التمويل، املخصصات  ر ع ي ظل عدم صدور  التمويالتو سيكون له تأث رة  املتع

  تعليمات محددة من قبل بنك الكويت املركزي؟

 

رة خالل عام   توماسأجاي  ن جودة األصول ونسبة التمويالت املتع ي تحس   .2018ال بد من مواصلة االستمرار 

يتبع بنك الكويت املركزي إطار عمل حصيف بشأن املخصصات لكافة البنوك. وبالنسبة للربع 

 ينو مدف بخال ، لقد تم احتساب الخسائر االئتمانية املتوقعة لألدوات املالية 2018من عام  األول 

ي للتقارير املالية رقم  ى استعداد لتطبيق املعيار الدو ي ع تماشيا  9التمويل. إن بنك الكويت الدو

ي  مع تعليمات بنك الكويت املركزي. من الجدير بالذكر أن النظرة املستقبلية للقطاع املصر

ي  ن  ى النحو املب ي  مؤشراتالكوي ع ي وال أخذت بالحسبان املعيار الدو االقتصاد الك

ي ايجابية.فيما يتعلق باحتساب ا 9للتقارير املالية رقم   لخسائر االئتمانية املتوقعة 

 

راك ي مدينو نمو لل لدينا سؤال آخر، بالنسبة  جمال ال راتيجالتمويل املتوقع  ي است تكم ي، ما هو مصدره وما 

   ؟بخصوص نمو التمويالت

 

ي زيادة   أجاي توماس ونتوقع مزيدا  2017مقارنة بالربع األول من عام  %4التمويل بنسبة  مدينو لقد نجحنا 

ى تحسن أوضاع االقتصاد  ي املستقبل تماشيا مع تنفيذ املزيد من املشاريع عالوة ع من التحسن 

ي. لقد حقق عدد غ ن ر قليل من املشاريع الضخمة تقدما جيدااملح ن املاضي ي  خالل العام

ى من  50بنحو  يةالتمويلتنا زادت محفظلقد . الكويت مليون دينار كوي خالل الثالثة أشهر األو
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ي عمليات التمويل  ى املساهمة الفعالة  العام ولدينا توقعات جيدة لنمو املحفظة. كما حرصنا ع

ى مستوى  ي وع ى املستوى املح ركة مرتفعة الجودة ع ي مع املش دول مجلس التعاون الخلي

ى قطاعات النفط والغاز، االتصاالت والسياحة والفنادق. رك ع   ال

 

راك ي الكويت بنك لدى التمويل محفظة نمو تتوقع كيفلدينا سؤال آخر،   جمال ال ى الدو  األرباع مدار ع

  ؟2018 عام اية وح القادمة

 

ى هذا   أجاي توماس ى السؤال السابق.لقد تمت اإلجابة ع   السؤال ضمن سياق اإلجابة ع

 

راك يوردنا   جمال ال ي ظل زيادة سعر الفائدة ، السؤال التا ي وجهات نظركم بخصوص زيادة هامش الربح  ما 

ي األمريكي وسعر خصم بنك الكويت املركزي    ؟عامخالل ال CBDRالفيدرا

 

 أجاي توماس
 

ي هامش الربح  ى مستوى هامش  2018 عام خالل NIMإننا نتوقع ازدياد صا ونتوقع تحسنا ع

ي اتباع سياسته النقدية الحصيفة كما هو  ر إذا استمر بنك الكويت املركزي  الربح بشكل أك

ي  ر عمليات التمويل من شأنه أن يدعم تحسن أوضاع صا دائمًا. إن األثر اإليجابي إلعادة تسع

  .2018هامش الربح خالل عام 

 

راك انية التقديرية؟لدينا سؤال آخر،   جمال ال ي مقارنة بامل  كيف ترى أداء الربع الحا

 

ى كافة األصعدة خالل الربع األول من هذا العام  أجاي توماس وبارتفاع طفيف عن  لقد حققنا أداء قويا ع

 بوجود بيئة تشغيلية إيجابية. املقدر مدعوما
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راك ي زيادة حصة البنك السوقية من الخدمات ما مدى نجاح هنا سؤال آخر،   جمال ال راتيجيتكم  اس

  املصرفية لألفراد؟

 

ن االعتبار جانب مع أخذ   أجاي توماس ي الربع األول من عام  %7بنسبة  ، ارتفعت ودائع العمالءاملطلوبات بع

ي 2017مقارنة مع الربع األول من عام  2018 ى نجاحنا  ر إ ي ذلك بشكل كب ، ويرجع السبب 

رة من الودائع من خالل تقديم منتجات مبتكرة والعديد من الحمالت  استقطاب شريحة كب

رويجية املدعومة بمعدالت توزيعات أرباح  ةال ًا من ثقة عمالئنا وعالقات . ويعكس ذلك مزيدمتم

ي وعمالئه  ن بنك الكويت الدو راتيجي بما يتماممتدة ووطيدة ب  ضا. أيجديدةال تهمع اس

ى الزخم الذي نود أن  ي طريقها نحو الوصول إ ا ال تزال  تحسنت محفظة تمويل األفراد، بيد أ

ي حصتنا السوقية تزامنا مع  ا. كما أننا نتوقع تحسنا  طرح عالمتنا وهويتنا الجديدة نراه عل

 مدعوما ذلك باملنتجات ال تساند هذه الهوية.

 

  املشغل
  
  
  
  
  

 :الدين نصر زينة

ي طرح سؤال،  ي خانة  السؤالبرجاء تدوين السيدات والسادة، أود أن أذكركم بأن من يرغب 

ى مفتاح اإلرسال   شكرا. .(اطرح سؤاال)، ثم الضغط ع

ي رجاء. –أرقام كابيتال  –لدينا سؤال من زينة    تفض

  

ى هذهمرحبا نعم،  ي املصاريف التشغيلية كاملة، أردت فقط أن أسأل عن الامل وشكرا ع زيادة 

ى مستوى اتتوقعون أن تستقر؟ كذلك، أريد أن أستوضح منكم عن تكلفة وم   ملحافظة ع

ي للتقارير وبعد تطبيق  2018تراجعها خالل عام ي ظل توقعكم  ناسق من املخاطرمت املعيار الدو

  .وشكرا ؟9رقم املالية 
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 أجاي توماس
 

ي مرحلة تطبيق  ن نحن  ر شكرا لك زينة، كما تعلم وكما تشاهدين فقد تراجعت  ةاتيجياالس

ى الزيادة كما لربع األول مقارنة بالربع السابق. املصاريف التشغيلية ل أريد أن ألقي الضوء ع

ي  أن نفقاتنا خالل هذا الربع قد ارتفعت بمعدالت أقل من  حيثالتشغيلية.  إيراداتناالجوهرية 

يالتشغيلية. مما نتج عنه هامشا جيدا لهذا الربع. أما بخصوص  إيراداتناارتفاع   املعيار الدو

ي املعيار الدإن مخصصاتنا كافية لتغطية متطلبات فوكما ناقشنا سابقا  9للتقارير املالية رقم  و

ن فإن الكويت لم تطبق بعد  ولكن 9للتقارير املالية رقم  ي للتقارير املاليةوكما تعلم  املعيار الدو

ى تلبية متطلبات بنك الكويت  9رقم  ى محفظة مدينو التمويل. إننا واثقون من مقدرتنا ع ع

ي للتقارير املالية رقم املاملركزي فيما يتعلق ب وبما يتما مع املخصصات املكونة  9عيار الدو

  لدينا حاليا.

 

  املشغل
  
  
  

راك  جمال ال

ي طرح سؤال،  ي خانة  السؤالبرجاء تدوين السيدات والسادة، أود أن أذكركم بأن من يرغب 

ى مفتاح اإلرسال   شكرا. .(اطرح سؤاال)، ثم الضغط ع

  

ي، كيف ترى    ؟مستقبالجودة األصول ونسب التغطية  ورد إلينا السؤال التا

 

 أجاي توماس
 

رة بشكل جوهري خالل لتمويالتالقد تحسنت نسبة  ، فيما تحسنت أيضًا نسبة الربع املتع

ي جودة األصول وذلك بفضل %200تخطى نسبة الـ التغطية لت . إننا نتوقع مزيدا من التحسن 

  متابعتنا الحثيثة وسعينا الدؤوب الستقطاب أصول ذات جودة عالية.

 

راك  جمال ال
 

  شكرا أجاي.
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اء من الوقت املخصص للم أخ أنناالسيدات والسادة،  ى وشك االن ل التواصكاملة. برجاء ع

ر وسائل  ستثمرينعالقات املمن خالل  معنا اية العرض التقديمي. االتصالع ي   املذكوره 

ى استفساراتكم   . وسوف نرد ع

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

 

ى مناقشة  نيابة عن بنكبال  محمد سعيد السقا ي هذا اللقاء متطلعا إ ن  ي، أود أن أشكر كل املشارك الكويت الدو

ى انضمامكم. نتائج الربع القادم.   شكرا جزيال ع

 

ى انضمامكم وسوف ننه اآلن االتصال.ذا ننه املكاملة الو املشغل   هاتفية، شكرا لكم ع
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DISCLAIMER

This presentation has been prepared by KIB, 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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INTRODUCTION

Incorporated in 1973 as Kuwait Real Estate Bank, Kuwait International Bank KSCP (“KIB” or 

“Al Dawli”) is one of the five fully Sharia’ compliant Kuwaiti banks. 

KIB’s shares are listed on the Boursa Kuwait in the Premier Market. KIB was included in the 

MSCI Frontier Market Kuwait Small Cap Index in 2017. Shortlisted by FTSE Russell Global 

Equity Index Series for addition during March 2018 semi annual review.

The Kuwaiti banking system is regulated and closely supervised by the Central Bank of 

Kuwait (“CBK”), constantly evaluating the performance and strength of each bank 

based on the CAMEL/BCOM rating system. All banks in Kuwait comply with the Basel III 

framework as introduced by the CBK. In addition LCR and NSFR are regularly reported 

and monitored.

KIB’s long term strategic initiatives are being pursued and the bank is cementing its 

transformation in terms of corporate identity, management, products, profitability and 

growth .

KIB is one of the highest capitalized bank in Kuwait with CAR at 18.41% as of 31st March 

2018 (YE 2017: 19.05%) and financial leverage ratio at 10.48% for 1Q 2018 (YE 2017: 

10.92%). Reviewed results for 1Q 2018 demonstrate the consistent and positive financial 

performance supported by higher financing receivables and customer deposits. 
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KIB AT A GLANCE
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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 26 branches and 94 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 7.96% through
PIFSS as of 31st March 2018.

• KIB’s market capitalization at 1Q 2018 was around KD 240 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

FINANCIAL SNAPSHOT

KIB AT A GLANCE

KD million 1Q 2018 1Q 2017 1Q 2016

Total Assets 1,976 1,911 1,782

Financing Receivables 1,355 1,298 1,185

Customer Deposits 1,288 1,199 1,130

Total Equity 262 253 246

Operating income 17 16 16

Net Operating profit after prov isions 8 8 7

Net Profit attributable to shareholders 8 8 7

Cost to Income (%) 30.7% 31.4% 31.2%

Net Profit Margin (%) 1.8% 1.8% 1.7%

Return on Average Equity (%) 11.9% 12.1% 11.0%

Tier 1 Ratio (%) 17.3% 19.0% 20.1%

CAR (%) 18.4% 20.1% 21.3%

No of Branches 26 28 27

No of ATMs 94 93 89
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EXTERNAL RATINGS



PRIVATE & CONFIDENTIALINVESTOR PRESENTATION 1Q’2018 9

EXTERNAL RATINGS

AFFIRMED LONG- TERM ISSUER RATINGS A+ 

WITH STABLE OUTLOOK

Fitch Ratings : KIB's VR reflects its new and experienced management team, the successful execution of strategy, expected 
increase in earnings, improving asset quality following write-offs and portfolio clean-up and healthy capital buffers. 

16 OCT 2017
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STRATEGY

UPDATE ON STRATEGIC PLAN
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VISION To be the Islamic Bank of choice in Kuwait 

STRATEGIC PILLARS The Islamic Retail Bank of choice renowned for leading innovation
The go-to advisor for mid-to-large companies in Kuwait and an internationally recognized partner
The one-stop-shop real estate powerhouse bank in Kuwait

CORE COMPETENCIES Digital innovation
Product & Service Innovation
Control and Efficiency
Risk Management Excellence
Strategic Pricing

TO IMPROVE PERFORMANCE AND ELEVATE IT'S IMAGE TO A NEW LEVEL, A THREE-PILLAR STRATEGY IS BEING IMPLEMENTED

KIB STRATEGIC VISION
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SHARE PRICE PERFORMANCE
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KIB SHARE PRICE – HISTORICAL MOVEMENT

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18

KSE Market Index KIB Share Price

KIB SHARE PRICE TREND VS KSE MARKET INDEX

KSE Market Index

5,748

KIB

206

KSE Market Index

6,633

KIB

231
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FINANCIAL PERFORMANCE
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INCOME/PROFITABILITY TREND 
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1,911 1,898 1,889 1,916 
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1,199 1,166 1,169 1,203 
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1Q '17 2Q '17 3Q '17 4Q '17 1Q '18
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C O N S I S T E N T G R O W T H I N C O R E B U S I N E S S



PRIVATE & CONFIDENTIALINVESTOR PRESENTATION 1Q’2018 17

KEY BALANCE SHEET PARAMETERS
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ASSET LIABILITY MIX

20%20%
25%

69%68%
66%

8%7%
6%

4%5%
3%

1Q 20181Q 20171Q 2016

ASSET MIX

Due from Banks Financing receivables Investments Others

19%21%20%

65%63%63%

3%3%3%

13%13%14%

1Q 20181Q 20171Q 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 IN 2015
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CAPITAL ANALYSIS

21.3%
20.1%

18.4%

12.5% 13.0% 13.0%

1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018

CAR Regulatory Limit

CAR

10.9% 10.6% 10.5%

3% 3% 3%

1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018

leverage ratio Regulatory Limit

LEVERAGE RATIO

102.7%

109.5%

105.0%

100% 100% 100%

1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018

NSFR Regulatory Limit

NSFR

138.2%

218.8%

152.0%

70% 80% 90%

1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018

LCR Regulatory Limit

LCR



PRIVATE & CONFIDENTIALINVESTOR PRESENTATION 1Q’2018 20

DIVIDENDS
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DIVIDEND PAYOUT (CASH)

17 20 199 10 10

53%

51%

53%

YE 2015 YE 2016 YE 2017

EPS (Fils) Dividends (fils/Share) Divident payout ratio (%)
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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 projected to grow in line with strategy.

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

2018 EXPECTATIONS
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Q&A?
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ANNEXURE
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CONSOLIDATED INCOME STATEMENT & 
BALANCE SHEET
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INCOME STATEMENT (1Q ’17,’18 & ‘19)

KWD 000's 1Q’ 2018 1Q’ 2017 1Q’ 2016

Financing income 20,537          16,758          16,696          

Finance costs and estimated distribution to depositors (6,981)           (5,521)           (5,171)           

NET FINANCING INCOME 13,556          11,237          11,525          

Fees and commission income 2,544            2,453            2,749            

Net gain from foreign exchange 503               189               252               

Investment income 607               1,969            420               

Other income 105               51                 564               

TOTAL OPERATING INCOME 17,315          15,899          15,510          

Staff costs (4,371)           (3,995)           (3,635)           

General and administrative expenses (2,542)           (2,301)           (2,305)           

Depreciation (540)              (438)              (510)              

TOTAL OPERATING EXPENSES (7,453)           (6,734)           (6,450)           

Profit from operations before provisions and impairment losses 9,862            9,165            9,060            

Provisions and impairment losses (1,771)           (1,203)           (2,044)           

PROFIT FROM OPERATIONS 8,091            7,962            7,016            

Contribution for Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS) (74)               (72)               (64)               

Contribution for National Labor Support Tax (NLST) (205)              (197)              (148)              

Contribution for Zakat (80)               (77)               (67)               

PROFIT FOR THE PERIOD 7,732            7,616            6,737            

Profit attributable to Shareholders of the Bank 7,700            7,587            6,730            

Profit attributable to Non-controlling interests 32                 29                 7                  

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (UNAUDITED)
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BALANCE SHEET (AS AT 31 MARCH ’16, 17 & ‘18)

KWD 000's 31 Mar 18 31 Mar 17 31 Mar 16

Cash and balances with banks 35,716          55,019          11,671          

Due from Banks 395,246         389,357         444,558         

Financing receivables  1,354,617      1,298,046      1,184,813      

Investment securities 87,117          85,804          60,816          

Investment in associate 1,518            1,533            1,532            

Investment properties 60,314          40,205          40,323          

Other assets 14,561          14,306          12,689          

Property and equipment 26,637          26,300          25,711          

TOTAL ASSETS 1,975,726      1,910,570      1,782,113      

Due to banks and financial institutions 367,494         407,577         358,527         

Depositors' accounts 1,287,702      1,199,316      1,130,273      

Other liabilities 58,196          50,602          47,137          

TOTAL LIABILITIES 1,713,392      1,657,495      1,535,937      

Share capital 103,732         103,732         103,732         

Share premium 49,480          49,480          49,480          

Treasury shares (45,234)         (45,234)         (45,234)         

Other reserves 151,002         141,843         135,044         

Non-controlling interests 3,354            3,254            3,154            

TOTAL EQUITY 262,334        253,075        246,176        

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 1,975,726      1,910,570      1,782,113      

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED)
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