املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للسنة املن ية ي 2019

نسخة محررة من محضر املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية لبنك الكويت الدو ي ) (KIBوالذي ُعقد يوم الخميس املوافق
ً
ً
 6ف ﺮاير  2020ي تمام الساعة الثانية عصرا بالتوقيت املح ي لدولة الكويت ،الساعة السادسة صباحا )بتوقيت مدينة
ً
نيويورك( والساعة الحادية عشرة صباحا )بتوقيت مدينة لندن(

الس ـادة املش ـارك ن من الب ـن ـك:
السيد /محمد سعيد السقا

نائب الرئيس التنفيذي

السيد /أجاي توماس

مدير عام إدارة الرقابة املالية والتخطيط /رئيس الرقابة املالية

السيد /عبدﷲ العسعوﺳ

مدير أول وحدة عالقات املستثمرين والتقارير املالية

إدارة املؤتمر:
السيدة /جاناني فاماديڤا

أرقام ك ـ ـابيتال

املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للسنة املن ية ي 2019
جاناني فاماديڤا

ً
ً
صبــاح الخ ـ ـ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ﺮ عليكم جميع ـ ـا .وشكرا ع ى انضمامكم لنا اليوم.
أنا جاناني حاضرة بالنيابة عن أرقام كابيتال ويسرني أن أرحب بكم ي املؤتمر الهاتفي للنتائج املالية
لِـ  KIBوذلك عن الربع الثالث من العام .2019
ينضم إلينا اليوم ي هذا املؤتمر الهاتفي كل من السادة:
محمد سعيد السقا

 -نائب الرئيس التنفيذي

أجاي توماس

 -مدير عام إدارة الرقابة املالية والتخطيط /رئيس الرقابة املالية

عبدﷲ العسعوﺳ

 -مدير أول وحدة عالقات املستثمرين والتقارير املالية

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

ً
ً
شكرا جاناني .صبــاح الخ ـ ـ ـ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ـ ﺮ عليكم جميع ـ ـ ـ ـا.
ً
أود أن أشكركم وأرحب بكم جميعا ع ى انضمامكم لنا اليوم ي املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية
للربع الرابع و اية العام ي .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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ً
اسمحوا ي اآلن أن أحيطكم علما بتفاصيل املكاملة الهاتفية لهذا اليوم وال ستتضمن اآلتي:
سوف يقوم السيد /محمد سعيد السقا ،نائب الرئيس التنفيذي بعرض نبذة مختصرة عن الوضع
ً
االقتصادي السائد حاليا ي دولة الكويت ،وتحديثات عن اس ﺮاتيجية  ،KIBواألداء املا ي للسنة
املن ية ي العام  ،2019يل ا بعد ذلك عرض تقديم من قبل السيد /أجاي ،رئيس الرقابة املالية.
بعد االن اء من العرض التقديم  ،سوف نتطرق لألسئلة الواردة من قبل السادة الحضور وذلك من
خالل منصة البث ع ﺮ شبكة االن ﺮنت ) (webcast platformوسوف نقوم ببذل أق

جهودنا لإلجابة

ً
ع ى كافة األسئلة الواردة ،قدر اإلمكان .و ي حال لم يتم الرد ع ى أي سؤال نظرا لضيق الوقت أو
كان لديكم أي أسئلة اضافية ،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 .وسيتم اإلفصاح عنه ي موقع بورصة الكويت.
اسمحو ي اآلن أن أترك الحديث للسيد /محمد سعيد السقا ،نائب الرئيس التنفيذي.
ً
محمد سعيد السقا صباح الخ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ـ ﺮ جميع ـ ـ ـ ـا.
ً
شكرا ع ى انضمامكم لنا اليوم .أود أن ان ز هذﻩ الفرصة ألتم لكم االزدهار ي العام  .2020إنه
ً
يشرف أن أرحب بكم جميعا ي املؤتمر الهاتفي للربع الرابع والذي ي امن مع أداء السنة املن ية ي
 31ديسم ﺮ .2019
أود أن أبدأ الحديث ببضع كلمات عن الوضع االقتصادي الحا ي ،وكذلك حول تحديث اس ﺮاتيجية
 KIBوأدائه املا ي.
بعد ذلك ،سوف يقوم السيد /أجاي بعرض األداء املا ي لِـ  KIBبشكل تفصي ي ،وكما سيسعدنا
اإلجابة ع ى أسئلتكم بعد ذلك.
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من املتوقع أن يرتفع معدل النمو العالم من  %2.9ي عام  2019إ ى  %3.3ي عام  2020وذلك
ً
ً
وفقا آلخر تقرير لصندوق النقد الدو ي .من املتوقع أن تنمو الكويت بنسبة  %3.1ي عام  2020وفقا
لصندوق النقد الدو ي.
ي يناير  ،2020أكدت وكالة ستاندرد آند بورز ) (S&Pع ى أن التصنيف االئتماني السيادي لدولة
الكويت عند مرتبة ” “AAمع نظرة مستقبلية مستقرة.
من املقرر أن يقدم سوق الدين ي دول مجلس التعاون الخلي ي أك ﺮ األسواق مواتية للمصدرين ي
عام  2020مع البيئة الحالية ذات السعر املنخفض ،ولذلك فإن  KIBيخطط إلصدار الفئة األو ى
ضمن برنامج الصكوك وذلك لتعزيز مستويات السيولة وتلبية متطلبات التمويل لعام ،2020
والخاضعة إ ى موافقة الجهات الرقابية.
إن األداء القوي لـ  KIBي عدد من مجاالت األعمال املصرفية الرئيسية يعكس نموﻩ املضاعف ي
األصول خالل العام  .2019ي العام  ،2020سوف يم

 KIBإ ى األمام ي تنفيذ اس ﺮاتيجية البنك

ليصبح البنك االسالمي املفضل ي الكويت ،وذلك بتوف ﺮ الحلول الرقمية املتقدمة جنبا ا ى جنب مع
تقديم املنتجات والخدمات الجديدة.
إن األداء املا ي لِـ  KIBخالل السنة املن ية ي  2019يستند ع ى متانة األصول /االل امات وآليات
تحقيق اإليرادات.

لقد حقق  KIBصا ي ربح عائد ملساهم البنك بمبلغ  17.1مليون دينار كوي وذلك عن خالل السنة
ً
ً
املن ية ي  .2019مدعوما من خالل النمو ي االيرادات التمويلية بنسبة  %16وصوال إ ى 103.4
مليون دينار كوي مقارنة مع  89.5مليون دينار كوي

ي العام .2018

كما ارتفعت أصول  KIBبمبلغ  519مليون دينار كوي لتصل إ ى  2.7مليار دينار كوي وبنسبة نمو
ً
 %24مقارنة ي العام  .2018إضافة إ ى نمو املحفظة االستثمارية بمبلغ  74مليون دينار كوي وصوال
 240مليون دينار كوي  ،وبنسبة نمو متم ة بلغت  %44مقارنة ي العام املا
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بقيت مقاييس جودة األصول لدينا متوازنة ي عام  2019وذلك من خالل املراقبة املستمرة ع ى
محفظتنا التمويلية ،حيث بلغ معدل التمويالت املتع ﺮة  %1.86مع تغطية إجمالية بلغت نسبة
.%245
وقد قام مجلس إدارة  KIBبالتوصية ع ى توزيعات نقدية بنسبة ) %7أي بواقع  7فلس للسهم
الواحد( وأسهم منحة ) %5أي بواقع  5أسهم لكل  100سهم( ،حيث يخضع هذا االق ﺮاح ملوافقة
الجمعية العامة السنوية للمساهم ن والجهات الرقابية.
وأود اآلن أن أختم حدي معكم ،وأترك املكاملة للسيد /أجاي ليستعرض عليكم نتائج البنك بشكل
مفصل ومن ثم اإلجابة ع ى أية أسئلة قد تكون لديكم.
ً
ً
شكرا جزيال.
أجاي توماس

ً
شك ـ ـ ـ ـ ـرا للـ ـ ـ ـسيد /محمد.

ً
صباح الخ ﺮ ومس ـاء الخ ـ ـ ـ ﺮ عليكم جميع ـ ـ ـ ـا.
بالنظر إ ى نمو املركز املا ي القوي للسنة املالية املن ية ي  31ديسم ﺮ  ،2019نحن نتطلع إ ى توقعات
وأداء أفضل ي عام .2020
من املتوقع أن يرتفع النمو العالم ي عام ً 2020
وفقا للقادة االقتصادي ن واملحلل ن .ومع ذلك ،فإن
بناء القدرة ع ى الصمود املا ي ،وتعزيز احتماليات النمو ،وتعزيز الشمولية تبقى ي األهداف
الرئيسية .إن عدم اليق ن ي السياسة التجارية وانتشار ف ﺮوس كرونا والتوترات الجيوسياسية
واإلجهاد ي األسواق الناشئة الرئيسية ال تزال ً
عبئا ع ى النشاط االقتصادي العالم  .إن توقعات
منطقة الخليج مازالت مستقرة.
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اسمحوا ي بأن أقوم باستعراض العرض التقديم :
إن الصفحة رقم  5من هذا العرض املقدم تعطي نبذة عن تحديث اس ﺮاتيجيتنا .قام  KIBبإصدار
أول الصكوك الشريحة األو ى خالل هذا العام بقيمة  300مليون دوالر أمريكي ،حيث بلغ الحجم
األق

للمشاركات  15ضعف حجم الصكوك املصدرة .كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني

ع ى قدرة املصدر ع ى الوفاء بال اماته طويلة األجل لبنك الكويت الدو ي عند " "A+مع نظرة
مستقبلية "مستقرة".
والصفحات رقم  11 – 7تستعرض تفاصيل عن األداء املا ي خالل العام .2019
وباالنتقال إ ى الصفحات رقم  7و :8
فقد حقق  KIBصا ي ربح بلغ  17مليون دينار كوي للسنة املن ية ي  .2019فقد كانت اإليرادات
ً
التمويلية املحرك الرئيﺴ حيث بلغ النمو بنسبة  %16تقريبا لتصل إ ى  103.4مليون دينار كوي
مقارنة مع  89.5مليون دينار كوي ي العام  .2018حيث أن ترك نا ع ى الخدمات املصرفية األساسية
يظهر نمو إجما ي األصول ،مدينو التمويل وحسابات املودع ن بشكل مضاعف .كما يظهر ي الصفحة
رقم  7مقارنة مع العام املا
دينار كوي

 .كما نمت املحفظة االستثمارية بنسبة  %44لتصل إ ى  240مليون

ي العام  2019مقارنة ي العام املا

.

أما نمو اإليرادات غ ﺮ التمويلية فقد تمثلت بشكل رئيﺴ

ي إيرادات االستثمار ،حيث جاء هذا النمو

من خالل إعادة تقييم االستثمارات املدرجة ي ضل ظروف السوق اإليجابية.
ً
إن االرتفاع ي املصروفات التشغيلية يعود بشكل رئيﺴ ا ى دعم ال ُنمو ي األعمال وفقا الس ﺮاتيجيتنا.
حيث إن االرتفاع ي تكاليف املوظف ن يعود بشكل رئيﺴ ا ى التعيينات ي اإلدارة التنفيذية .ي ح ن
أن االرتفاع ي مصاريف االس الك جاء مع تطبيق املعيار الدو ي للتقارير املالية رقم  16ي عام 2019
جنب إ ى جنب مع تأث ﺮ االستثمارات الرأسمالية الجوهرية ي البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
وال من شأ ا أن تدفع نمونا ي املستقبل.

5

املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للسنة املن ية ي 2019
الصفحات رقم  10 ،9و:11

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 للمركز املا ي والذي يتما

مع اس ﺮاتيجيتنا.

ً
فقد حقق  KIBنموا ي إجما ي األصول بلغ  %24ليصل إ ى  2.7مليار دينار كوي كما ي  31ديسم ﺮ
ً
 2019مقارنة مع  2.2مليار دينار كوي كما ي  31ديسم ﺮ  .2018وقد تحقق ذلك بشكل رئيﺴ من
ً
ً
خالل نمو مدينو التمويل وصوال ا ى  1.9مليار دينار كوي وبنسبة نمو  %16مقارنة مع  1.6مليار
دينار كوي كما ي  31ديسم ﺮ .2018
ً
كما ارتفعت املحفظة االستثمارية لِـ  KIBبنسبة  %44وصوال إ ى  240مليون دينار كوي  ،مقارنة
بمبلغ  166مليون دينار كوي كما ي  31ديسم ﺮ  ،2018حيث يعود ذلك بشكل رئيﺴ ا ى

االستثمارات ي صكوك عالية الجودة .ي ح ن أن إيرادات االستثمار ارتفعت مقارنة ي العام 2018
ً
ويعود ذلك ا ى االرتفاع ي إعادة التقييم لالستثمارات املدرجة كما تم ذكرها سابقا.
ً
ً
ً
أما ودائع العمالء فقد ارتفعت بمبلغ  151مليون دينار كوي تقريبا أي بنسبة  %11تقريبا وصوال
ً
ً
إ ى  1.5مليار دينار كوي تقريبا مقارنة بمبلغ  1.3مليار دينار كوي كما ي  31ديسم ﺮ  .2018أن
معدالت األرباح القوية والنجاح ي إطالق املنتجات والحمالت ساعدت ي تحقيق هذﻩ النتائج ي ضل
املنافسة العالية بالسوق.
وباالستمرار ي صفحة رقم :11
فقد ساهم إصدار صكوك الشريحة األو ى من رأس املال ي يونيو  2019ي تعزيز متانة قاعدة رأس
املال للبنك حيث تجاوز معدل كفاية رأس املال  %19كما ي  31ديسم ﺮ  .2019إن اس ﺮاتيجيتنا
للحفاظ ع ى مصدات رأس املال تتما

مع إدارة املخاطر الحكيمة لدى البنك وال تضع معدالت

 KIBفوق الحد املطلوب من قبل الجهات الرقابية و ي نسبة  %13وذلك حسب تعليمات بازل .3
يتكون رأس املال الرقابي بشكل رئيﺴ من حقوق ملكية الشريحة األو ى ،وال تمثل نسبة %13.53
من إجما ي قاعدة رأس املال .من جانب آخر ،بلغ معدل الرفع املا ي نسبة  %11.7كما بلغ معدل
صا ي التمويل املستقر نسبة  %107.5فوق الحد املطلوب حسب متطلبات بنك الكويت املركزي %3
و %100ع ى التوا ي .كما حافظ بنك الكويت الدو ي ً
أيضا ع ى نسبة التمويالت إ ى الودائع عند
ً
مستويات مريحة طوال العام مقارنة بالحد األق للمتطلبات الرقابية والبالغة .%90
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الصفحة رقم  13تب ن ال امنا الثابت اتجاﻩ مساهمينا حيث بلغت التوزيعات النقدية  7فلس للسهم
الواحد وأسهم منحة ) %5أي بواقع  5أسهم لكل  100سهم(.
الصفحة رقم  15تلخص التوقعات للسنة ال تنتﻬ ي 2020
شكرا لكم .واآلن أعود إ ى عبدﷲ وذلك لجلسة األسئلة واألجوبة.
عبدﷲ العسعوﺳ

شكرا أجاي ،سنبدأ اآلن جلسة األسئلة واألجوبة ،سوف نتوقف لبعض الدقائق وذلك لتلقي
أسئلتكم.

املشغل

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.
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املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للسنة املن ية ي 2019
عبدﷲ العسعوﺳ
أجاي توماس

ً
السؤال األول عن توقعات نمو محفظة التمويل للعام 2020؟ نظرا للنمو القوي ي عام .2019
ً
ً
خالل عام  ،2019فقد حققنا نموا ملحوظا ي محفظة التمويل وبنسبة  ،%16وذلك من خالل
مشاركتنا بفاعلية ي التمويالت املش ﺮكة عالية الجودة ً
محليا و ي دول مجلس التعاون الخلي ي مع
ال ﺮك ع ى قطاعات متنوعة مثل النفط والغاز ،الط ﺮان والرعاية الصحية والخدمات املالية حيث
ساعدتنا ع ى تحقيق النمو بأع ى من اتجاهات السوق .نتوقع االستمرار ي اتجاﻩ مماثل ي العام
.2020

عبدﷲ العسعوﺳ

سؤالنا التا ي ،ما هو اتجاﻩ جودة األصول ي العام  2019وما هو التوجه باملستقبل؟

أجاي توماس

نحن نعمل جاهدين ع ى استمرارية التحسن ي جودة األصول.

عبدﷲ العسعوﺳ

ما هو وضع البنك من حيث تطبيق املعيار الدو ي للتقارير املالية رقم 9؟

أجاي توماس

يقوم  KIBبإتباع تعليمات بنك الكويت املركزي الحالية واملتمثلة ي تطبيق تعليمات املعيار الدو ي
للتقارير املالية رقم  9أو تعليمات بنك الكويت املركزي أ ما أع ى ،فإن عملية تطبيق املعيار الدو ي
للتقارير املالية رقم  9لدى البنك متحفظة ووفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي ،وال تأخذ تعرض
املرحلة الثالثة إ ى حوا ي  %100تقريبا بعد إدراج بعض االستقطاعات للضمانات املؤهلة .وقد تم
إدراج ذلك ي االفصاحات املكملة للبيانات املالية املنشورة.

عبدﷲ العسعوﺳ

تحسن معدل كفاية رأس املال مقارنة بالعام املا

 .مع ذلك ،ومع النمو امللحوظ لألصول ،ما ي

توقعاتك باملستقبل؟
أجاي توماس

مع اإلصدار الناجح لصكوك الشريحة األو ى من رأس املال " "AT1بقيمة  300مليون دوالر ي عام
 ،2019فقد قمنا بزيادة نسبة معدل كفاية رأس املال من  %16.6كما ي  31ديسم ﺮ  2018إ ى
 %19.2كما ي  31ديسم ﺮ  .2019سنحافظ ع ى مصدات رأس مال مريحة وبما تتما

مع سياسات

إدارة املخاطر الحصيفة .خالل  ،2019تجاوز إجما ي نمو أصول  KIBالزيادة ي األصول املرجحة
للمخاطر.
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املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للسنة املن ية ي 2019
عبدﷲ العسعوﺳ

هنالك العديد من األسئلة حول برنامج إصدار الصكوك .هل يمكنك توضيح ذلك؟

أجاي توماس

نحن نخطط إلصدار الشريحة األو ى كجزء من برنامج الصكوك ،وذلك خاضع ملوافقات الجهات
الرقابية .حيث يوجد ً
حاليا إقبال قوي ع ى سوق الصكوك الكوي باإلضافة ا ى أن املعدالت
املنخفضة قد جعل ا جذابة للمصدرين ي عام  .2020وسيساعدنا هذا اإلصدار ي تمويل نمونا
للسنوات املقبلة ،ويساعدنا ي تحس ن النسب الرقابية.

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

عبدﷲ العسعوﺳ

السؤال التا ي حول األرباح وصا ي اإليرادات التمويلية .لوحظ أن هنالك انخفاض ي صا ي األرباح
وضغط كب ﺮ ع ى صا ي اإليرادات التمويلية خالل السنة املن ية  2019مقارنة ي  .2018ما ي
توقعاتك للعام 2020؟

أجاي توماس

عاما ً
كان عام ً 2019
ضيقا بالنسبة لصا ي اإليرادات التمويلية وذلك مع زيادة تكلفة املال وبسبب
تأخر تغي ﺮ أسعار الفائدة األساسية ،وال كانت شائعة ب ن جميع البنوك ي الكويت .ارتفعت تكلفة
األموال لعام  2019بنسبة أع ى من نمو إيرادات التمويل مقارنة بالعام املا
ً
ً
ممكنا بسبب معدالت
حسابات املودع ن بنسبة  %11تقريبا مقارنة بالعام املا  ،وقد كان هذا

 .بينما ارتفعت

األرباح والحمالت التسويقية الناجحة ،نحن نأمل ي طرح حمالت مماثلة ي العام .2020
إن التمويالت الناجحة بما ي ذلك املشاريع الحكومية ،إ ى جانب ارتفاع الناتج املح ي اإلجما ي للكويت
ي عام  ،2020باإلضافة إ ى بيئة منخفضة السعر ووفرة السيولة بالسوق ،نتوقع أن يتحسن صا ي
اإليرادات التمويلية ي األرباع القادمة.
عبدﷲ العسعوﺳ

سؤالنا التا ي حول ما ي العناصر ال أدت إ ى ارتفاع أنشطة األعمال غ ﺮ األساسية؟ وما ي
اس ﺮاتيجية  KIBي املستقبل؟

أجاي توماس

ً
ً
ً
أساسا إ ى تنويع األنشطة األخرى
لقد شهد  KIBنموا ملحوظا ي االيرادات الغ ﺮ تمويلية ويرجع ذلك
املدرة للدخل كاملهام االستشارية ،ففي عام  2019كان  KIBاملدير الرئيﺴ املش ﺮك لصكوك الشريحة
 1من رأس املال لبنك قطر الدو ي اإلسالمي بقيمة  300مليون دوالر أمريكي ،حيث تم حصولنا ع ى
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املؤتمر الهاتفي بشأن النتائج املالية للسنة املن ية ي 2019
جوائز من  IFNألفضل صفقة ي قطر لعام  .2019كما تم تعي ن  KIBكمدير مشارك للصكوك
الصادرة عن مصرف الريان وبنك دبي اإلسالمي خالل العام ،ونتطلع إ ى مهام مماثلة ي عام .2020
عبدﷲ العسعوﺳ
أجاي توماس

ما ي تحديثات التصنيف الخار ي لـ KIB؟
ً
كما تم ذكرﻩ سابقا ،فقد أكدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني ع ى قدرة املصدر ع ى الوفاء
بال اماته طويلة األجل لبنك الكويت الدو ي عند " "+Aمع نظرة مستقبلية "مستقرة" .يمكنك أيضا
الرجوع إ ى الصفحة رقم  5من العرض التقديم .

عبدﷲ العسعوﺳ

ما ي العوامل األساسية ال أدت ا ى النمو ي األصول لعام 2019؟

أجاي توماس

لقد تم تحقيق زيادة ي كل من إجما ي األصول واملحفظة التمويلية وودائع العمالء بنسب مضاعفة
خالل عام  .2019حيث أن نمو املحفظة التمويلية يعود جزئيا إ ى تنويع قاعدة العمالء والقطاعات.
ً
مسبقا ،دعمت نمو
كما أن الزيادة الجوهرية ي محفظة االستثمارات وال تم تسليط الضوء عل ا
امل انية العمومية/املركز املا ي للبنك.

عبدﷲ العسعوﺳ

ً
نظرا للوقت املخصص للمكاملة الهاتفية فسوف نأخذ السؤال األخ ﺮ ،شهدت محفظة استثمارات
ارتفاع كب ﺮ مقارنة ي العام املا

أجاي توماس

؟ ما ي اس ﺮاتيجية البنك من حيث االستثمارات؟

نحن تمكنا من زيادة استثماراتنا ي صكوك عالية الجودة خالل عام  2019مقارنة بالعام املا

،

خاصة ذوي الدرجة االستثمارية من املصدرين الذين يتمتعون بسجل حافل ونحن نتطلع ملثل هذﻩ
استثمارات ي املستقبل.
عبدﷲ العسعوﺳ

ً
شكرا لكم جميعا ،،
السـ ـ ـ ـ ـ ــيدات والس ـ ـ ـ ــادة ،،،
إننا ع ى وشك االن اء من الوقت املخصص للمكاملة الهاتفية .ير ى التواصل معنا من خالل عنوان
قسم عالقات املستثمرين املتوفر ي اية العرض التقديم  .وسوف نقوم بالرد ع ى استفساراتكم.
السيد /محمد ،هل لديك أية إضافة قبل أن نختم هذﻩ املكاملة؟

محمد سعيد السقا بالنيابة عن  ،KIBأود أن أشكر كل املشارك ن ي هذا اللقاء متطلعا إ ى مناقشة نتائج الربع القادم
ً
شكرا جزيال ع ى انضمامكم.

املشغل

ً
و ذا ننﻬ املكاملة الهاتفية ،شكرا لكم ع ى انضمامكم وسوف ننﻬ اآلن االتصال.
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KUWAIT INTERNATIONAL BANK

DISCLAIMER
This presentation has been prepared by KIB (Kuwait International Bank KSCP) (the “Bank”), 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 subsidiaries 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 subsidiaries 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 subsidiaries 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 (2019 Snapshot)

US$ 300 MN 5YNC AT1 SUKUK
@ 5.625%

June’19

Joint Global Coordinators

September ’19

December ’19

ADVISORY ROLES
Co-Manager

Joint Lead Manager

KIB included in simulated list
Joint Lead Managers, Book runners &
Co-Manager

US$ 500 MN Senior Unsecured Sukuk

US$ 300 MN Tier 1 Sukuk

On 18th December 2019, MSCI confirmed that
the MSCI Kuwait Indexes will be reclassified to
Emerging Market status as part of the May 2020
Semi-Annual Review.

US$ 750 MN Senior Unsecured Sukuk

06-Feb-2020

INVESTOR PRESENTATION YE2019

5

Copyright © 2020 by KIB. All rights reserved

LONG-TERM ISSUER RATINGS A+
VIABILITY RATING bb-

Financial Performance
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Financial Performance

Highlights

YE2019

YE2018

%

2.7

2.2

24%

1.9

1.6

16%

1.5

1.3

11%

240

166

44%

103.4

89.5

16%

15.8

13.0

22%

Net Profit attributable to shareholders 'KD Million'

17.1

20.9

(18%)

Earnings Per Share

15.01

21.52

(30%)

Total Assets

'KD Billion'

Financing Receivables
Customer Deposits
Investments

'KD Billion'

'KD Million'

Financing Income

'KD Million'

Non-finance Income

06-Feb-2020

'KD Billion'
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'Fils'
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Financial Results for the year ended 31 st December 2019

Income/ Profitability Trend
OPERATING I NCOME *

(KD mln)

(KD mln)

FINANCING I NCOME

89.5

103.4

66.6

68.5

YE2018

YE2019

YE2018

YE2019

NET PROFIT(ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS)

06-Feb-2020

(KD mln)

(KD mln)

OPERATING PROFIT BEFORE PROVISIONS/ I MPAIRMENT

20.9

17.1

30.7

29.0

YE2018

YE2019

YE2018

YE2019
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* Before expenses & provisions

Key Balance Sheet Parameters
TOTAL ASSETS

(KD mln)

(KD mln)

FINANCING RECEIVABLES

1,916

2,169

2,688

1,304

1,606

1,866

31-Dec-17

31-Dec-18

31-Dec-19

31-Dec-17

31-Dec-18

31-Dec-19

(KD mln)

Copyright © 2020 by KIB. All rights reserved

CUSTOMER DEPOSITS

06-Feb-2020

1,203

1,319

1,470

31-Dec-17

31-Dec-18

31-Dec-19
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Asset Liability Mix
ASSET LIABILITY MANAGEMENT IN LINE WITH STRATEGIC INITIATIVES

LIABILITY MIX

ASSET MIX
3%
8%

6%

21%
31-Dec-17

Due from banks

06-Feb-2020

2%

74%

69%

63%

61%

15%

16%

21%

24%

31-Dec-18

31-Dec-19

31-Dec-17

31-Dec-18

Financing receivables

Investments

Others
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14%

2%

2%

68%

13%

14%

9%

Due to banks and OFI's

54%

30%

31-Dec-19

Depositors' accounts

10

Other liabilities

Equity

Copyright © 2020 by KIB. All rights reserved

3%
8%

Capital/ Liquidity Analysis
CAR (Basel III)

NSFR
19.2% *

19.1%

107.5%

16.6%
13%

105.9%

105.8%
13%

13%

100%

YE2017

YE2018
CAR

YE2019

100%

YE2017

YE2018
NSFR

Regulatory Requirement

100%

YE2019

Regulatory Requirement

LEVERAGE RATIO

LCR
11.8%

10.9%

215.2%

10.5%

169.5%
140.2%

3%

YE2017

3%

YE2018
Leverage ratio

06-Feb-2020

3%

100%

90%

80%

YE2019

Regulatory Requirement
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YE2017

YE2018
LCR

YE2019

Regulatory Requirement
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* $300 Mln AT1 in June ‘19

Dividends
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Dividends

 YE 2019 : 7% Cash Dividend (7Fils per shares) &
5% Bonus shares (5 shares for every 100 shares)
Copyright © 2020 by KIB. All rights reserved

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

Dividends for the year ended 31st December 2019 as recommended by Board of Directors is subject to the approval of the Bank’s shareholders’ and regulatory authorities.
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2020 EXPECTATIONS

06-Feb-2020

INVESTOR PRESENTATION YE2019

14

YE 2020 Expectations
 Financing receivables to register substantial growth
 Total assets targeted to grow in line with strategy
 Deposits to continue registering significant growth in 2020

Copyright © 2020 by KIB. All rights reserved

 Net profit is expected to increase
 Operating expenses expected to be in line with industry/market trends

 To issue Sukuk under Senior Unsecured Trust Certificate Issuance Program (subject to required approvals)

06-Feb-2020
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?
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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

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 20 branches and 113 ATMs
• Fastest Growing Islamic Bank MENA – 2019, 18, 17 & 16 (CFI.co)
• Best Islamic Deal in Kuwait – 2018 (IFN Awards)
• Deal of the Year (Qatar & Regulatory) – 2019 (IFN Awards)
• Best Islamic Bank in Kuwait and GCC – 2018 (World Finance)
• Best Customer Acquisition – 2018 (CPI.co)

AWARDS

• Best Sharia’ Compliant Bank MENA – 2018, 17, 16 & 15 (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

YE2019 YE2018

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 8.04% through PIFSS as of 31st December 2019.
• KIB’s market capitalization at 31st December 2019 was KD 296 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.
• Subsidiaries : Al Dawli Takaful Insurance Company, Kuwait (formerly known as Ritaj Takaful
Insurance Company KSCC) and KIB Tier 1 Sukuk Limited, Cayman Islands (SPV)

RATINGS
06-Feb-2020

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

30th September 2019
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2,688
1,866
1,470
375
69
19
17
0.8%
6.1%
18.1%
19.2%
20
113

2,169
1,606
1,319
277
67
23
21
1.2%
7.7%
15.5%
16.6%
24
96
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SNAPSHOT

Consolidated Income Statement
& Balance Sheet
06-Feb-2020
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Income Statement Consolidated (YE ’19 & ‘18)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (AUDITED)
YE2019

Financing income

103,436

89,470

Finance costs and distribution to depositors

(50,753)

(35,815)

52,683

53,655

10,244

9,864

826

931

4,084

1,571

675

609

68,512

66,630

Staff costs

(20,973)

(19,089)

General and administrative expenses

(14,845)

(14,522)

(3,691)

(2,275)

(39,509)

(35,886)

29,003

30,744

(10,365)

(8,244)

18,638

22,500

(1,317)

(1,465)

17,321

21,035

17,146

20,892

175

143

NET FINANCING INCOME
Fees and commission income
Net gain from foreign exchange
Investment income
Other income
TOTAL OPERATING INCOME

Depreciation
TOTAL OPERATING EXPENSES
Profit from operations before provisions and impairment
Provisions and impairment losses
PROFIT FROM OPERATIONS
Taxes, etc.
PROFIT FOR THE YEAR
Profit attributable to Shareholders of the Bank
Non-controlling interests

06-Feb-2020

YE2018

INVESTOR PRESENTATION YE2019
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KWD 000's

Balance Sheet Consolidated (As at 31 December ‘19 & ‘18)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (AUDITED)
31-Dec-19

Cash and balances with banks

96,319

41,585

439,370

315,673

1,865,618

1,605,833

179,886

105,975

1,538

1,518

Investment properties

58,236

58,523

Other assets

15,611

10,987

Property and equipment

31,043

28,501

2,687,621

2,168,595

795,126

517,537

1,469,574

1,318,535

47,506

55,919

2,312,206

1,891,991

107,881

103,732

Share premium

49,480

49,480

Treasury shares

(45,234)

(45,234)

Other reserves

168,663

165,212

280,790

273,190

Due from banks
Financing receivables
Investment securities
Investment in associate

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

EQUITY ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF THE BANK
Perpetual Tier 1 Sukuk
Non-controlling interests
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

06-Feb-2020

31-Dec-18

INVESTOR PRESENTATION YE2019

91,035

-

3,590

3,414

375,415

276,604

2,687,621

2,168,595
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CONTACT FOR FURTHER INFORMATION
Investor-relations@kib.com.kw
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Thank you

06-Feb-2020

Private & Confidential

