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• IMPORTANT NOTICE 

• This presentation has been prepared by Kuwait Finance House 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 Kuwait Finance House’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 Kuwait Finance House. 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, Kuwait Finance
House 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
Kuwait Finance House 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 Kuwait Finance House 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
Kuwait Finance House or any of 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 Kuwait Finance House’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 Kuwait Finance House 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 Kuwait Finance House’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. Kuwait Finance House does not undertake to update any forward-looking statements made herein. Past results are not indicative of future performance.

Disclaimer

© Kuwait Finance House, 2020
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Source: IMF, KFH

Source: Boursa Kuwait, KFH

Source: Boursa Kuwait , KFH

 The COVID-19 pandemic represents a serious health threat to people around the world and a significant disruption to daily 

life. It is having a major impact on the global and Kuwaiti economies. Some sectors, such as the energy, travel and 

hospitality, and service industries, are being particularly hard hit.

 Kuwaiti Crude Oil Price closed at USD 36.3 p/b as at end of Q2-20 higher by 41.4% Q-T-Q while lower by 45.0% Y-T-Y.

 Kuwait's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) remained solid with Stable Outlooks, Fitch “AA”, 

Moody’s “Aa2”, while S&P has lowered Kuwait’s Rating to “AA-” with a Negative Outlook

 Central Bank of Kuwait on March 2020 has lowered the discount rate by 1% from 2.5% to 1.5%, a simulative step by CBK 

to over come covid-19 pandemic economic impacts. 

 Morgan Stanley Capital International (MSCI) will implement the reclassification of the MSCI Kuwait Indexes to Emerging 

Market in November 2020.

Source: IMF, KFHSource: Boursa Kuwait, Ministry of Oil, KFH
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Kuwait Regional Global

Overview of KFH’s Awards & Ratings

Best Safest Best
Islamic Financial Institution 

in the GCC
*According to Global Finance 

Islamic Financial Institution 

in the World
*According to Global Finance 

Bank in Kuwait

*According to Islamic Finance News

5
STABLE Outlook POSITIVE  Outlook Rating Under Review

Long-Term Issuer Default Rating A+

Short-Term Issuer Default Rating F1

Viability Rating bb+

As of 30 September 2019

LT FC Bank Deposits Rating  A1

ST FC Bank Deposits Rating P1

Baseline Credit Assessment baa3

As of 23 January 2020
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Saudi Arabia • Retail Banking 

• Wealth Management

• Corporate Banking

• Commercial Banking

• Asset Management

• Wealth Management and Custody

• Investment Services 

• Product & Business Development 

• Retail Banking 

• Wealth Management

• Corporate Banking

• Real Estate

• Retail Banking 

• Wealth Management and 

Personal Banking 

• Corporate Banking

• Retail Banking 

• Wealth Management and Private 

Banking 

• Corporate Banking 

• Investment Services 

• Real Estate Financing

• Retail Banking 

• Corporate Banking

• Investment Services 

• Real Estate Financing 

Germany 

Malaysia 
Bahrain

Turkey

Kuwait

Overview of KFH
62 Branches

1st Islamic bank

9 Branches

5 Branches

11 Branches

434 Branches
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Robust Financial 
Performance

Leading  
Islamic Financial 
Institution

Strong Government 
Sponsorship

Professional 
Management Team

Strategic 
Distribution 
Channels

Effective Risk 
Management 
Framework

A consistent track 

record of 

profitability & 

dividend payment

Solid funding and 

liquidity profile

Consistently low 

NPF rates

Improved cost to 

income ratio

Solid profit margins 

and improved

efficiency 

Second largest Islamic 

Financial Institution 

globally in terms of 

asset base

Operating history of 

more than 40 years 

Strong retail franchise

Pioneer of Islamic 

products in Kuwait 

48% ownership by 

various Kuwaiti 

Government 

authorities

KFH operates mainly 

in Kuwait where the 

economy benefits 

from high level of 

economic strength 

Systemic important 

bank in Kuwait Large 

retail deposit and 

global flagship 

Islamic bank 

Well-rounded human 

capital through 

meritocratic 

management structure

Significant improvement 

in the Management 

team for the diversified

international operation

Strong and stable Board 

of Directors, collectively 

bringing more than two 

hundred and fifty years 

of professional 

experience

Diversified 

international 

operations

Presence in 6 

countries giving 

access to Europe, 

Middle East and 

Asian markets 

Extensive 

accessibility option 

with a wide network 

of 521 branches and 

over 1,480 ATMs

KFH continuously 

develops its risk 

management 

framework in light of 

development in the 

business, banking 

and market 

regulations 

Disciplined & risk

adjusted approach to 

capital allocation 

Large and diversified 

portfolio

Reduced non-core 

assets

7
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Simplify experience Digitize operations Grow business

GCEO Opening Remarks

Retail Corporate Private

Across all four main business sectors

Treasury

8

KFH’s main focus is on core banking business activities. KFH’s strategy is based on four main pillars
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H120 Financial 
Highlights

Net Profit 
for Shareholders

KD 56.9 m
(47.1)%

Net Financing 
Income 

KD 295.7 m
+18.0%

Cost to Income Ratio EPS (fils)

15.0636.24%
(H119: 28.68fils)Improved by 241bps

Net Operating
Income

KD 267.6 m
+11. 2%

9
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240.7 

267.6 

H1-19 H1-20

250.6 

295.7 

H1-19 H1-20

460.5 
444.9 

H1-19 H1-20

107.7 

56.9 

H1-19 H1-20

(3.4)%

H120 Operating 
Performance

Net Profit
for Shareholders
(KD mln)

Financing 
Income
(KD mln)

Operating Income Profile

(47.1)% 18.0%

10

Net Financing 
Income
(KD mln)

11.2%

Net Operating 
Income
(KD mln)

64%
70%

21%
21%

15%
9%

H1-19 H1-20

Investment Income (%)

Non-Financing Income (%)

Net Financing Income (%)
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93.0 89.5 

38.8 41.0 

19.8 21.7 

H1-19 H1-20

Depreciation and Amortization

Other Operating Expenses

Staff Costs

42.6 
33.2 

60.4 

36.2 

18.3 

36.7 

20.4 

18.0 

H1-19 H1-20

Other Income

Net Gain from Foreign Currencies

Investment Income

Fees and Commission Income

Non - Financing 
Income

Total Operating 
Expenses

H120 Operating 
Performance

C/I Ratio

(KD mn) (KD mn)

141.8

124.0

151.7 152.1

11

H1-19, 
38.65%

H1-20, 
36.24%
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71.8 
91.9 

28.2 

94.3 

H1-19 H1-20

Financing Other

12.8 12.9 13.3 

1.9 1.9 
2.9 

14.6 14.8 

16.1 

H1-19 2019 H1-20

Avg. Financing (incl. DFB)

Avg. Sukuk

Average Profit Earning

Assets (KD Bln)

H120 Operating Performance

Net Operating Income Banks/ Non-Banks
Net Financing Margin

Provision and Impairment (KD mln)

100.0

186.2

H1-19

H1-20

12

3.03% 3.10% 3.22%

H1-19 2019 H1-20
Banks, 

90%

Non-
Banks, 

10%

Banks, 
93%

Non-
Banks, 7%
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80.9% 83.1% 82.2%

15.7% 14.9% 16.1%

3.3% 2.0% 1.7%

H1-19 2019 H1-20

Depositors Accounts

Due to Banks & FI's

Sukuk Payable

2.2
2.3

3.4

H1-19 2019 H1-20

9.2 9.3
9.9

H1-19 2019 H1-20

12.8
13.6

14.6

H1-19 2019 H1-20

18.7 19.4
20.6

H1-19 2019 H1-20

Total 
Assets

Depositors’ 
Accounts 

Financing 
Receivables

Funding Mix

H120 Operating Performance

9.8% 13.6%
6.8% 58.1%

Investment in 
Sukuk

13
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EPS (fils)

H120Operating 
Performance

C/I (%)Return on Average 

Assets (%)

Return on Average 

Equity (%)
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1.23%

0.67%

H1-19 H1-20

11.63%

5.80%

H1-19 H1-20

38.65% 36.24%

H1-19 H1-20

28.68 

15.06 

H1-19 H1-20
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Q1 2020

15
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118.1 

139.1 

Q1-19 Q1-20

128.2 

145.8 

Q1-19 Q1-20

228.4 225.6 

Q1-19 Q1-20

51.6 

44.3 

Q1-19 Q1-20

(1.2)%

Q120 Operating 
Performance

Net Profit
for Shareholders
(KD mln)

Financing 
Income
(KD mln)

Operating Income Profile

(14.2)% 13.7%

16

Net Financing 
Income
(KD mln)

17.7%

Net Operating 
Income
(KD mln)

65% 66%

13% 12%

22% 22%

Q1-19 Q1-20

Investment Income (%)

Non-Financing Income (%)

Net Financing Income (%)
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Q120 Operating Performance

17

2.3

2.6

2019 Q1-20

9.3
9.8

2019 Q1-20

13.6
14.3

2019 Q1-20

19.4 20.0

2019 Q1-20

Total 
Assets

Depositors’ 
Accounts 

Financing 
Receivables

Funding Mix

3.2% 5.3%
4.9% 12.2%

Investment in 
Sukuk

83.1% 84.0%

14.9% 14.1%
2.0% 1.9%

2019 Q1-20

Depositors Accounts

Due to Banks & FI's

Sukuk Payable
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EPS (fils)

Q120Operating 
Performance

C/I (%)Return on Average 

Assets (%)

Return on Average 

Equity (%)
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1.38%

1.07%

Q1-19 Q1-20

11.26%

8.79%

Q1-19 Q1-20

39.98%
36.82%

Q1-19 Q1-20

27.62 
23.45 

Q1-19 Q1-20
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Q&A
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Appendix
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Consolidated Financials (Income Statement)

21

Consolidated Statement of Income (KD million) Mar-20 Mar-19

Financing income 226 228

Financing cost and estimated distribution to depositors 80 100

Net finance income 146 128

Investment income 26 26

Fees and commission income 19 24

Net gain from foreign currencies 18 9

Other income 11 10

Non-Financing Income 74 69

Tota Operating Income 220 197

Staff costs 48 48

General and administrative expenses 22 20

Depreciation and amortization 10 10

Total Expenses 81 79

Net Operating Income 139 118

Provisions and impairment 75 40

Profit for the Period Before Taxation 64 78

Taxation 12 17

Non-controlling interests 8 10

Profit Attributable to Shareholders of the Bank 44.3 51.6

Consolidated Statement of Income (KD million) Jun-20 Jun-19

Financing income 445 461

Financing cost and estimated distribution to depositors 149 210

Net finance income 296 251

Investment income 36 60

Fees and commission income 33 43

Net gain from foreign currencies 37 18

Other income 18 20

Non-Financing Income 124 142

Tota Operating Income 420 392

Staff costs 89 93

General and administrative expenses 41 39

Depreciation and amortization 22 20

Total Expenses 152 152

Net Operating Income 268 241

Provisions and impairment 186 100

Profit for the Period Before Taxation 81 141

Taxation 15 29

Non-controlling interests 9 4

Profit Attributable to Shareholders of the Bank 56.9 107.7
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Consolidated Financials (Balance Statement)
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Consolidated Statement of Financial Position (KD million) Dec-19 Mar-20 Jun-20

Cash and balances with banks and financial institutions 1,910 1,712 1,763

Due from Banks 3,783 3,745 3,576

Financing receivables 9,337 9,795 9,864

Investment in sukuk 2,292 2,555 3,422

Trading properties 108 107 106

Investments 195 207 171

Investment in associates and joint ventures 504 491 551

Investment properties 455 457 397

Other assets 547 675 472

Intangible assets and goodwill 31 32 31

Property and equipment 229 234 229

TOTAL ASSETS 19,391 20,011 20,582

Due to banks and financial institutions 2,427 2,388 2,856

Sukuk payables 320 326 310

Depositors' accounts 13,553 14,277 14,587

Other liabilities 848 846 791

TOTAL LIABILITIES 17,147 17,838 18,543

Share capital 698 698 767

Share premium 720 720 720

Treasury shares (36) (35) (28)

Reserves 679 610 403

TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE SHAREHODERS OF THE BANK 2,060 1,993 1,863

Non-controlling interests 183 180 176

TOTAL EQUITY 2,243 2,173 2,039

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 19,391 20,011 20,582
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Consolidated Statement of Financial Position 2015 - 2019
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Consolidated Statement of Financial Position (KD million) 2015 2016 2017 2018 2019

Cash and balances with banks 1,600 1,495 1,262 1,381 1,910

Due from Banks 3,194 2,877 2,925 3,445 3,783

Financing receivables 8,095 8,176 9,216 9,189 9,337

Investments in sukuk 807 1,100 1,429 1,563 2,292

Trading properties 214 186 161 285 108

Investments 508 357 304 148 195

Investment in associates and joint ventures 535 469 464 499 504

Investment properties 580 591 554 490 455

Other assets 469 549 465 544 547

Intangible assets and goodwill 48 39 39 31 31

Property and equipment 264 216 214 195 229

Leasehold rights 180 0 0 0 0

Assets classified as held for sale 0 445 324 0 0

TOTAL ASSETS 16,495 16,499 17,358 17,770 19,391

Due to banks and financial institutions 2,730 2,399 2,240 2,689 2,427

Sukuk payables 322 473 518 499 320

Depositors' accounts 10,756 10,717 11,597 11,780 13,553

Other liabilities 630 645 699 728 848

TOTAL LIABILITIES 14,439 14,461 15,242 15,696 17,147

Share capital 477 524 577 634 698

Share premium 720 720 720 720 720

Treasury shares (50) (49) (45) (44) (36)

Reserves 632 615 620 584 679

TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE SHAREHOLDERS OF THE BANK 1,779 1,810 1,872 1,894 2,060

Non-controlling interests 276 228 244 180 183

TOTAL EQUITY 2,055 2,039 2,116 2,074 2,243

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 16,495 16,499 17,358 17,770 19,391
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Consolidated Statement of Income 2015 - 2019

24

Consolidated Statement of Income (KD million) 2015 2016 2017 2018 2019

Financing income 695 718 741 862 932

Financing cost and distribution to depositors 263 283 296 335 401

Net finance income 432 435 445 527 530

Investment income 108 79 107 63 130

Fees and commission income 79 89 97 87 79

Net gain from foreign currencies 25 23 17 30 34

Other income 59 34 48 39 41

Non-Financing Income 271 225 268 219 284

Total operating income 703 660 713 746 814

Staff costs 172 174 188 178 182

General and administrative expenses 81 84 83 81 79

Depreciation and amortisation 78 37 35 33 43

Total Expenses 330 295 305 292 304

Net Operating Income 372 365 408 454 510

Provisions and impairment 184 157 163 163 197

Gain / (Loss) for the year from discontinued operations 22 (22) 0 0 0

Profit Before Tax and Zakat 211 186 245 291 313

Taxation and Proposed Directors' fees 21 24 30 27 51

Non-controlling interests 44 (3) 30 36 11

Profit Attributable to Shareholders of the Bank 146 165 184 227 251
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KFH Disclosures

Source: Boursa Kuwait

Date Subject

14-May-20
Supplementary Disclosure Extending the Nomination Period for Members of KFH’ BOD the Fifteenth 
Session (2020 - 2022)

07-May-20
Boursa Kuwait announces that it will be suspending trading (KFH) shares for one hour as per CMA 
Request.

07-May-20 Material Information Disclosure KFH Acquisition of AUB-Bahrain

04-May-20 Material Information Disclosure Rescinding the GCEO’s Employment Contract

22-Apr-20 Distribution of Cash and Bonus Shares Dividends FYE 31 December 2019

02-Apr-20 Credit Rating Disclosure

23-Mar-20 Supplementary Disclosure Announcement (2) for AUB-Bahrain’ Shareholders
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Investor.relations@kfh.com
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 المحللين مؤتمر محضر – الكويتي التمويل بيت
 2020النصف األول من عام لنهاية  المالية النتائج حول

 ظهرًا بتوقيت الكويت 2الساعة  2020 أغسطس 13 الموافق خميسال
 
 المتحدثون من اإلدارة التنفيذية لبيت التمويل الكويتي  

 
 القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة  – أحمد الخرجي /السيد 
 للمجموعة ةرئيس المالي –شادي زهران  /السيد  

 رئيس االستراتيجية للمجموعة  –فهد المخيزيم  /السيد 
      
 :المحاور
 هيرمسجي إيه إف  – الشاذليأحمد  /السيد  

 :الحضوربعض 
 ايه دي سي بي 

 الشركة الكويتية لالستثمار 

 شروديرز 

 فييرا كابيتال 

 تي سكرايب 

 ديار المالية 

 انتروسبيكت كابيتال 

  السعودية الفرنسي 

 بي جي أي 

 سي آي كابيتال 

 الوطني لالستثمار 

 بيلتون فاينانشال 

 نسجبلومبرج انتلي 

 سيكو بنك 

 

 المباشر البث جلسة نص بداية

النصف األول لنهاية لنتائج بيت التمويل الكويتي  المباشربكم في البث  سيداتي وسادتي مساء الخير ومرحبا  

 تحدث معنا اليوم:يويسعدنا أن  إيه إف جي هيرمسأحمد الشاذلي من المجموعة المالية  ناأ. 2020من عام 

 القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة – أحمد الخرجي /السيد 

 للمجموعة الماليةرئيس  – زهران يشاد/  السيد  

 رئيس االستراتيجية للمجموعة  –فهد المخيزيم  /السيد 
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 :وينضم إلي هنا اليوم السادة الحضور

 ايه دي سي بي 

 الشركة الكويتية لالستثمار 

 سيكو بنك 

 شروديرز 

 اتش إس بي سي 

 الوطني لالستثمار 

 سي آي كابيتال 

 باإلضافة إلى شركات أخرى...

 النضمامكم إلينا اليوم. حية طيبة للجميع وشكرا  ت

، ثم يتبع المقبلة وعيقة 15إلى  10سننننبوق وعائع  اا البل المباشنننر بتناول األوار  ألبرا ماشنننراال األوا    ل 
التقويم  الك جلسننننة األسننننئلة واألجوبة. لطرا سنننناال، اكتش سنننناالك على شنننناشننننتك    ق  وعال قثنا  ال ر  

   ل جلسة األسئلة واألجوبة.وسنقوم بالرو عليه 

تسننننننننتنو  ا   حيل .تتناول راية مسننننننننتقبليةقن قاكر بأن ب   البياناال الت  عو تصننننننننور اليوم عو  وقوو قيضننننننننا  
توع اال الشننننننننننننننركة الحالية وتقويراتها، وال توجو ضننننننننننننننماناال لفوا  قو األنجاااال قو النتائج     إلىالبياناال 
 المستقبل.

 .التقويم لسيو  هو للبو     ال ر  إلى االميكرو ون سأنقل واآلن 

 لكم. شكرا  

  فهد المخيزيم:

مؤتمر ل البث المباشرالسيدات والسادة. يسرنا أن نرحب بكم اليوم في  أيهاشكرا أحمد وطاب مساؤكم 
التمويل والخاص بمجموعة بيت  2020لعام ا لنصف األول منللعالن عن النتائج المالية المحللين لإل

رئيس االستراتيجية للمجموعة. سنغطي اليوم معلومات عن البيئة التشغيلية  –فهد المخيزيم  أنا. يالكويت
 النظرة المستقبلية لبيت التمويل الكويتي.  إلى باإلضافةفي الكويت 
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% وذلك لتحفيز االقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة 1.5 إلىبنك الكويت المركزي بتخفيض معدل الخصم ليصل قام 

 . 2020% في إجمالي الناتج المحلي عام 1بنسبة  . ومن ناحية أخرى يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا  19كوفيد 

 مساهمته في الصندوق الحكومي من خاللقام بيت التمويل الكويتي بدعم االقتصاد المحلي خالل فترة جائحة كورونا 

 مزيدا   أضافأشهر مما  6بتأجيل أقساط العمالء لمدة  أيضا  . كما قام بيتك 19المخصص لمكافحة انتشار وباء كوفيد 

اللتزام بيتك بمسؤولياته االجتماعية  تاكيدا   األمرمن الدعم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا 

 والوطنية. 

في خدمة العمالء خالل  وسلسة وتقنية الفينتيك التي أتاحت تجربة فريدة من نوعها بيتك من استراتيجيته الرقميةاستفاد 

 نجاح بيتك في تفعيل خطة استمرارية العمل في حاالت الطوارىء.  إلى باإلضافةفترة حظر التجول 

استفاد العمالء من خدمات  حيثاثبتت الخدمات االلكترونية المقدمة من قبل بيتك كفاءتها في تلبية احتياجات العمالء. 

Swift GPI وخدمة ايداع شراء وبيع الذهبلااللكترونية عمليات الو ،لالبتكار في المدفوعات العالمية( ت)تقنية سويف ،

عبر  QRوعمليات السحب بدون بطاقة باستخدام رمز  سهم الكترونيا بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة،رباح األأ

 العديد من الخدمات المصرفية االلكترونية والرقمية عالية الجودة.  إلى باإلضافةالهاتف 

فقد حاز على العديد من الجوائز المرموقة.  ،الجوائز والتصنيفات التي حصل عليها بيتك إلى بشكل مجملوبالنظر 

قامت كما على التوالي.  A1و  +Aلبيتك بدرجة  األجلقامت كل من وكالة فيتش وموديز بتثبيت تصنيفهم طويل و

 ووضعت التقييم قيد المراجعة.  ايجابية إلىبتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة  موديز مؤخرا  

في المشاريع  قليميا  إو في المشاركة محليا   فرعا   521ذلك استمر بيتك ومن خالل فروعه البالغ عددها  إلى إضافة

 البناء. قطاع التشييد ووالماء والبنية التحتية و الطاقة منهافي القطاعات الحيوية الهامة والرئيسية الكبرى 

 الخرجي. حمد أالرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/  إلىالميكرفون  أنقل أن أودوبهذا 

 :أحمد الخرجي

في مؤتمر المحللين للنتائج  بكم جميعاً  أرحبالسيدات والسادة. يسرني أن  أيهافهد وطاب مساؤكم  شكراً 
بعض الضوء على االداء  ألقيلي أن سمحوا االكويتي.  للبيت التموي 2020ول من عام المالية للنصف األ 

 . 2020ول من عام المالي لبيت التمويل الكويتي للنصف األ 
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  2020ول من عام للنصف األلمساهمي بيتك مليون دينار كويتي  56.9بيتك وبحمد هللا أرباح صافي بلغ 

وبرغم اآلثار السلبية لجائحة كوفيد % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 47.1بنسبة  ا  وهذا يعني انخفاض

 إيراداتصافي في  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق %18.0زيادة بنسبة ، إال أن بيتك قد حقق 19

 . من السنة األولللنصف مليون دينار كويتي  295.7 وبلغتالتمويل 

  مليون دينار كويتي وهذا يعني زيادة بنسبة  267.6 العامول من التشغيل للنصف األصافي ايرادات بلغ

 السابق.  العام% مقارنة بنفس الفترة من 11.2

 6.1أي بنسبة مليار دينار كويتي  20.6 لتصل إلىمليار دينار كويتي  1.2بنحو صول إجمالي األ عارتف %

 .2019مقارنة بنهاية عام 

  مليون دينار كويتي 528 أي ما قيمته% 5.7بنسبة  2020ول من عام للنصف األمحفظة التمويل ارتفعت ،

 مليار دينار كويتي.  9.9مما زاد محفظة التمويل لتبلغ 

  مليار دينار كويتي اي بزيادة تبلغ  3.4ما قيمته  2020االستثمار في الصكوك للنصف االول من عام بلغ

 . 2019هاية السنة السابقة % مقارنة بن49.3مليار دينار كويتي او  1.1

  مقارنة 7.6و أمليار دينار كويتي  1.0مليار دينار كويتي اي بزيادة تبلغ  14.6حسابات المودعين بلغت %

 . السابق العامبنهاية 

 دنى المطلوب. % وهي أعلى من الحد األ16.53 قد بلغت نسبة كفاية رأس المال من الجدير بالذكر أن 

حيث سيقوم بتزويدكم بالنتائج  ،للمجموعة السيد/ شادي زهران ةرئيس المالي إلىن الميكروفون اآلنقل أ

 . وشكراً  ،سئلتكمأجابة على بصورة مفصلة ومن ثم ستتم اإل 2020ول من عام المالية للنصف األ 

 :زهران شادي /السيد

يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذا البث لسيدات والسادة. ا أيها وطاب يومكم السالم عليكم، أحمدشكراً لك 

. دعوني ألقي الضوء 2020في النصف األول من عام المباشر للملتقى التحليلي ألداء بيت التمويل الكويتي 

 . 2020للنصف األول من عام على األداء المالي 
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ول من العام عن الربع السرررنوي األ حيث أن البنوك الكويتية بما فيها بيت التمويل الكويتي لم تقم بنشرررر نتائجها المالية

والقوانين المحلية، فإننا سررنقوم في هذا المؤتمر التحليلي بتغطية النتائج المالية لمجموعة بيت  19 كوفيدبسرربب جائحة 

. وعلى أية حال 2020والنصرررف السرررنوي األول من عام  2020التمويل الكويتي عن الربع السرررنوي األول من عام 

، ثم ننتقل إلى نتائج الربع السنوي األول بشكل 2020ة الكاملة التي تشمل النصف األول من عام سنقوم بتغطية الفتر

 منفصل في النهاية. 

مليون دينار   56.9مبلغ  2020يونيو  30نهاية للمسرررراهمين )بعد الضررررريبة( كما في  المجموعةبلغ صررررافي أرباح 

لنفس مليون دينار كويتي  107.7مقارنة بمبلغ ( 47.1%) يون دينار كويتي أو( مل 50.7بانخفاض وقدره )كويتي 

 الفترة من العام السابق. 

رباح إلى زيادة المخصصات بما في ذلك المخصصات االحتياطية المتعلقة بتبعات جائحة السبب في انخفاض األيعود 

غير المسرربوق على المسررتوي  الناتجة عن الوضررع الحالياليقين المحتملة، مع األخذ في االعتبار حالة عدم  19كوفيد 

 اإلقليمي والعالمي. 

حيث نتج ذلك مقارنة بالعام الماضررررري، % 18.0مليون دينار كويتي أو  45.1ارتفع صرررررافي إيرادات التمويل بمبلغ 

 عن انخفاض تكلفة التمويل وتحقيق المزيد من التحسن في الكويت وتركيا. بشكل رئيسي 

ق وذلك باإلضررافة إلى اسرروات الربحية لألالتمويل إلى االنخفاض في مؤشررر يعود السرربب الرئيسرري في انخفاض تكلفة

في ودائع الحسرررررررابات الجارية  الزيادةو ،االنخفاض في األرباح القابلة للتوزيع مما أثر على التوزيعات إلى المودعين

 وحسابات التوفير على مستوى المجموعة. 

مليون دينار كويتي أو  26.9أي بزيادة وقدرها  يون دينار كويتيمل 267.6بمقدار صافي اإليرادات التشغيلية  ارتفع

. وتعود الزيادة بشررركل رئيسررري إلى صرررافي إيرادات التمويل 2019% مقارنة بالنصرررف األول من عام 11.2بنسررربة 

مليون دينار كويتي والتي  18.3مليون دينار كويتي وصررررافي الرب  من صررررفقات العملة األجنبية بمبلغ  45.1بمبلغ 

( مليون 9.5( مليون دينار كويتي والرسررررروم والعموالت بمبلغ )24.2) إيرادات االسرررررتثمار بمبلغابلها انخفاض في ق

 .  19دينار كويتي نتيجة لتراجع أنشطة األعمال واالستثمارات بسبب الحظر المفروض خالل جائحة كوفيد 

ر كويتي بشررركل رئيسررري بسررربب األرباح المحققة ( مليون دينا24.2وقد نتج االنخفاض في إيرادات االسرررتثمار بمبلغ )

% 9السنة السابقة مما أدى الى انخفاض مساهمة ايرادات االستثمار في االيراد التشغيلي االجمالي ليصل إلى خالل 

% للعام السررررابق. وعلى أية حال فقد ظلت مسرررراهمة االيرادات األخرى غير التمويلية عند نسرررربة 15مقارنة بنسرررربة 

 % من إجمالي االيرادات التشغيلية. 21
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مليون دينار كويتي  0.5مليون دينار كويتي بشرركل بسرريط بمقدار  152.1البالغ التشررغيلية ارتفع إجمالي المصرراريف 

 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.0.3أو 

% مقارنة بالنصف السنوي األول من 36.24لتصل إلى  أساس نقطة 241بمقدار نسبة التكلفة / اإليرادات تحسنت 

رادات التشررغيلية، في حين أن المصرراريف التشررغيلية للمجموعة قد ظلت عند وذلك بسرربب الزيادة في االي 2019عام 

 نفس مستواها من العام السابق. 

سبة التكلفة / اإليرادات  في بيتك إإضافة  من نسبة متوسط بشكل كبير % وهي أقل 32.6الكويت  –لى ذلك بلغت ن

% )بناء على البيانات 36.6تقليدية المحلية البالغة % ونسبة متوسط البنوك ال43.6البنوك اإلسالمية المحلية البالغة 

 (. 2019المالية المعلنة كما في 

بالنصرررف % مقارنة 10.3، وبنسررربة 2019مقارنة مع  %9.1زاد متوسرررط األصرررول التمويلية المدرة للرب  بنسررربة 

السنوي لمديونيات  متوسطارتفع ال)حيث نتج ذلك عن النمو في مديونيات التمويل والصكوك ، 2019ول من عام األ

  مليار دينار كويتي(.  1.0مليار دينار كويتي، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ  0.5 بمقدار التمويل

بمتوسط يبلغ ساس مقارنة أة طنق 19زيادة بمقدار % وهذا يعني 3.22صافي هامش التمويل للمجموعة  بلغت نسبة

 .2019ول من عام بالنصف السنوي األ% 3.03

( نقطة اسرراس بسرربب االنخفاض في معدل الخصررم المطبق من قبل بنك 80بمقدار )وسررط العائد للمجموعة مت انخفض

 99 بمقدارفقد انخفض متوسرررررررط تكلفة التمويل وعلى أية حال الكويت المركزي وانخفاض سرررررررعر الفائدة الفيدرالي. 

نقطة اسررراس بسررربب الزيادة في الحسرررابات الجارية وحسرررابات التوفير في الجهات الرئيسرررية وانخفاض االرباح القابلة 

   للتوزيع. 

% من صرررافي االيرادات 93 إلى% ليصرررل 3بنسررربة صرررافي اإليرادات التشرررغيلية من األنشرررطة المصررررفية  تحسرررن

 التشغيلية للمجموعة. 

مليون  86.2ت فقد زاد إجمالي المخصررصررات ومخصررصررات انخفاض القيمة بمقدار وفيما يتعلق بالمخصررصررا ،واالن

 مليون دينار كويتي.  186.2% لتصل الى 86.2دينار كويتي او 

السرربب في ارتفاع مخصررصررات مديونيات التمويل ومخصررصررات االسررتثمار بشرركل رئيسرري الى المخصررصررات يعود 

  . 19فيد االحتياطية المتعلقة بالنتائج المحتملة لجائحة كو

فترة  % خالل6.1مليار دينار أو بنسرربة  1.2مليار دينار كويتي وهذا يعني زيادة بمبلغ  20.6بلغ إجمالي األصررول 

 (. 2019 بها في يونيومقارنة  %9.8أشهر ) 6
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% 6.8) 2019% منذ ديسررمبر 5.7ي بزيادة وقدرها أمليار دينار كويتي  9.9 إلىمديونيات التمويل لتصررل زادت 

من العام ول لى فترة الربع األإكبر من الزيادة في مديونيات التمويل الجزء األويعود (. 2019 بها في يونيومقارنة 

في حين أن المؤسسات المصرفية الدولية حققت  ،يث جاء بشكل رئيسي من الكويت وتركياح( 19جائحة كوفيد )قبل 

 قل. أ نموا  

مليون دينار كويتي بسرررررربب  96ر التعديل البالغة ئبين هنا بأن مديونيات التمويل للمجموعة قد تأثرت بخسرررررراأأود أن 

 أشهر.  6تأجيل االقساط االستهالكية لمديونيات التمويل لمدة 

ساط التمويل األ لفقد وافقت البنوك على تأجي 19كوفيد هذه الفترة وعلى ضوء جائحة وخالل  ساط االستهالكية واق ق

 بدون تحميل العمالء اية رسوم اضافية. 

 كوفيدعلى التعليمات الرقابية الصرررررررادرة عن بنك الكويت المركزي وكإجراءات احتياطية لمواجهة آثار جائحة بناء 

أشهر  6مليون دينار كويتي قد نشأت بسبب تأجيل االقساط لمدة  96فإن خسائر هذا التعديل لمرة واحدة والبالغة  19

س المال فقد سرررم  بنك أنسررربة كفاية روبخصررروص أية حال  ىمباشررررة في حقوق المسررراهمين. وعل والتي انعكسرررت

 . 2021من  بارا  سنوات تبدأ اعت 4خالل  ثر تدريجيا  بتحميل األالكويت المركزي 

% منذ 49.3مليار دينار كويتي او  1.1مليار دينار كويتي اي بزيادة وقدرها  3.4االستثمارات في الصكوك بلغت 

كبر من هذه المسرراهمة من بيتك تركيا ( حيث جاء الجزء األ2019 بها في يونيومقارنة %  58.1) 2019ديسرربمر 

 والتي تشمل بشكل رئيسي الصكوك السيادية. 

نمو السرررررريع في الودائع التي تتضرررررمن فرص تمويل محدودة الجودة مدفوعا  بالد جاء النمو في محفظة الصررررركوك وق

 . 19ضمن نزعة المخاطر الكلية للمجموعة في ظل جائحة كوفيد 

مليار دينار كويتي أو  1.0بمبلغ  2020 ول من عامالنصرررررررف األ المجموعة نموا  ملحوظا  في الودائع خالل تحقق

المصررررفية مما يعكس ثقة المودعين  العمليات( وبمسررراهمة من جميع 2019 بها في يونيو% مقارنة 13.6) 7.6%

 . مجموعة بيتكفي 

الحسرررررابات الجارية ظهر المسررررراهمة الجيدة من ودائع ي الودائعالمسرررررتمر في تركيبة  التحسرررررنفإن  ،إضرررررافة إلى ذلك

النصررف السررنوي االول من  نهايةودائع المجموعة كما في  من إجمالي %50.5تشرركل حاليا  والتي وحسررابات التوفير 

 . 2019% كما في نهاية 44.3مقارنة  بنسبة  2020عام 

ومن الجدير بالذكر أن بيتك الكويت يحتل المركز الريادي في حسرررررررابات التوفير في السررررررروق حيث تبلغ حصرررررررته  

  (.2020ي مايو كما ف % )وفقا  للتقارير المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي40.0
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 % مما يعكس جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة. 82.2نسبة ودائع العمالء إلى إجمالي الودائع بلغت 

مقارنة بنفس الفترة من العام السرررابق فهي كما  2020ول من للنصرررف األبالنظر إلى أهم مؤشررررات األداء للمجموعة 

 :يلي 

 0.67% إلى 1.23العائد على متوسط األصول من  انخفض.% 

  5.80% إلى 11.63العائد على متوسط حقوق المساهمين من انخفض%. 

 36.24% إلى 38.65نسبة التكلفة إلى اإليرادات من  تحسنت.% 

 فلس 15.06فلس إلى  28.68من  ربحية السهم انخفضت. 

 2020لحسابات بنك الكويت المركزي( كما في يونيو % )وفقا 2.23لى إغير المنتظم  التمويلنسبة  زادت
 ( % 1.88:  2019) 2019في يونيو  %1.90مقارنة بنسبة 

:  2019) 2020ول من عام % عن النصف السنوي األ209بلغت نسبة التغطية )مخصص( للمجموعة 
231 )% 

 

  2020ول من عام نتائج الربع السنوي األننتقل اآلن إلى عرض 

  44.3للمسررراهمين )بعد الضرررريبة( مبلغ  المجموعةبلغ صرررافي أرباح  2020مارس  31بالنسررربة للفترة المنتهية في 

نار كويتي  نار كويتي أو( مل7.3نخفاض وقدره )ابمليون دي نار  51.6مقارنة بمبلغ ( % 14.2) يون دي مليون دي

 . 2019ول من للربع األ كويتي

  .زيادة المخصصات إلىرباح السبب في انخفاض األيعود 

حيث نتج ذلك مقارنة بالعام الماضررررري، % 13.7مليون دينار كويتي أو  17.6ارتفع صرررررافي إيرادات التمويل بمبلغ 

 عن انخفاض تكلفة التمويل. بشكل رئيسي 

بة مليون دينار كويتي او بنسررر 20.9أي بزيادة وقدرها  مليون دينار كويتي 139.1صرررافي اإليرادات التشرررغيلية  بلغ

 17.6. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى صافي ايرادات التمويل بمبلغ 2019% مقارنة بالربع االول من عام 17.7

مليون دينار كويتي والتي قابلها انخفاض  8.9جنبية بمبلغ مليون دينار كويتي وصررررافي الرب  من صررررفقات العملة األ

   ( مليون دينار كويتي.4.7في الرسوم والعموالت بمبلغ )
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. 2019ع السررنوي االول من ب( مليون دينار كويتي مقارنة بالر0.5ارتفعت إيرادات االسررتثمار بشرركل بسرريط بمبلغ )

عند نفس المستوى إجمالي االيرادات التشغيلية  إلىخرى غير التمويلية ية حال فقد ظلت مساهمة االيرادات األأوعلى 

 للعام السابق. 

مليار دينار  0.6مليار دينار كويتي وهذا يعني زيادة بمقدار  20.0ول السنوي األصول كما في الربع إجمالي األبلغ 

 . 2019% مقارنة بشهر ديسمبر 3.2كويتي او 

 2020 األولأشررررررهر )الربع  3% عن فترة 4.9مليار دينار كويتي اي بزيادة وقدرها  9.8بلغت مديونيات التمويل 

يادة مديونيات التمويل من الكويت وتركيا والبحرين بالرغم من (. وقد جاءت المسررررررراهمة الكبرى في ز2019مقابل 

المصرفية الدولية قد حققت نموا اقل حيث  المؤسساتفي حين أن ، المنافسة في السوق والتحديات خالل الربع االول

 ركزت على جودة االصول. 

مليار  0.3بزيادة وقدرها اي  2020مارس  31مليار دينار كويتي كما في  2.6االسررررتثمارات في الصرررركوك بلغت 

حيث جاء الجزء االكبر من هذه المساهمة من بيتك تركيا والتي تشمل ، 2019% منذ ديسبمر 12.2دينار كويتي او 

 بشكل رئيسي. الصكوك السيادية 

ول من العام حيث بلغت % خالل الربع السرررررررنوي األ5.3مليار دينار كويتي او  0.7زادت ودائع المجموعة بمبلغ 

  بيتك. مجموعة مليار دينار كويتي وبمساهمة من جميع القطاعات المصرفية في  14.3

مما  2020كما في نهاية الربع السنوي االول من % 84.0نسبة ودائع العمالء إلى إجمالي الودائع ليصل إلى بلغت 

 يعكس جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة. 

مقارنة بنفس  2020ول من للربع األبالنظر إلى أهم مؤشررررررررات األداء للمجموعة و ،واالن وفي الشرررررررريحة االخيرة

 :الفترة من العام السابق فهي كما يلي 

 1.07% إلى 1.38العائد على متوسط األصول من  انخفض.% 

  8.79% إلى 11.26العائد على متوسط حقوق المساهمين من انخفض%. 

 36.82% إلى 39.98نسبة التكلفة إلى اإليرادات من  تحسنت.% 

 فلس 23.45فلس إلى  27.62من  ربحية السهم انخفضت. 

 وبهذا اختتم هذا الجزء ويمكننا االنتقال اآلن إلى األسئلة واألجوبة.
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نذكركم مرة أخرى رجاء اكتبوا أسئلتكم في المربع المخصص لألسئلة على شاشتكم، لنتمكن أحمد الشاذلي: 

 من الرد عليها.

 األسئلة: 

% سنوياً. هل نتوقع استمرار هذا االمر أو استمرار الزيادة بنفس 58زاد االستثمار في الصكوك بنسبة  :1سؤال 

 إن بي كي كابيتال فيكرام من  ؟الوتيرة في النصف الثاني

جاءت نتيجة للنمو السريع في الودائع وخاصة من وك قد كما شرحنا سابقا ، فآن الزيادة في الصكالجواب من شادي: 

ولكن لن تزيد  نتوقع أن تظل هذه النسررربة عند نفس المسرررتوى أو قد تزيد بشررركل بسررريطكما  .شرررركاتنا التابعة في تركيا

 بشكل كبير كما حدث في النصف األول.

 %.49% اعتبارا  من شهر يونيو وليس ديسمبر، أما في ديسمبر فقد كانت 58كانت هذه النسبة 

 تي بي  ؟االخرى. هل مخصصة لمحفظة االستثمار: المخصصات الخاصة باألصول 2سؤال 

شادي:  ية ظكانت مخصصات احتياطية تحف. معظمها يعزى إلى محفظة االستثمار كما ذكرت وأنها نعمالجواب من 

 . ونتائجها المتوقعة 19بسبب جائحة كوفيد 

  ؟مدى تأثير انخفاض الليرة التركية على نسب رأس المال :3سؤال 

لتأثير انخفاض قيمة العملة التركية في السرررنوات السرررابقة، فإن حقوق الملكية في الميزانية  نظرا   شاااادي :الجواب من 

 فإنهولكن مهما كان االنخفاض انعكس على رأس المال  ،لليرة التركيةمع انخفاض قيمة اتأثرت بشررررركل أقل نسررررربيا ، 

  %.16.5 مازال عند مستويات جيدة عند

على حالة الطلب على القروض أو بخصااوص أقساااط القروض من العمالء هل لديكم أو تلقيتم أي تعليق : 4 سااؤال

 ؟وأغسطس جل خالل شهري يوليوطويلة األ

جزء منه يتمثل في على القروض الشخصية كان لقد شهدنا بعد رفع الحظر واإلغالق طلبا  جيدا  الجواب من شادي: 

 .انخفاض سعر الخصم ادة منفلالستلعمالء اتمويل إعادة 

  ؟هلي المتحد: هل يمكنني أن أسأل عن التاريخ المتوقع الستئناف المحادثات الخاصة بالدمج مع البنك األ5سؤال 

ال يوجد لدينا أية معلومات جديدة حيث تم اإلفصرررررراح عن جميع المعلومات. وسررررررنقوم بالتأكيد : الجواب من شااااااادي

  تتوفر لدينا. حينباإلفصاح عن أية معلومات جديدة 
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: أود ان أضيف أيضا ولمزيد من التوضي  بخصوص هذا األمر، وكما ذكر السيد شادي فإنه يوجد أحمدالجواب من 

 بورصة الكويت.على موقع  أولدينا إفصاحات يمكنكم الرجوع إليها على موقعنا الرسمي 

  ؟2020الثاني من بخصوص عوائد األصول وتكلفة التمويل للنصف : ماهي توقعاتكم 6سؤال 

كما شررررحت سرررابقا  فإن التحسرررن في صرررافي هامش التمويل والذي يمثل العائد وتكلفة التمويل  شاااادي :الجواب من 

سعار معدالت تحسن في تكلفة التمويل والتي كانت أفضل من االنخفاض في العائد نتيجة لالنخفاض في لل كمحصلة أ

لفة التمويل فقد جاء نتيجة السرررتمرار النمو في كأما التحسرررن من تالسررروق وسرررعر الخصرررم وسرررعر الفائدة الفيدرالي. 

الحسررررابات الجارية وحسررررابات التوفير والودائع لدى بنوك المجموعة باإلضررررافة إلى انخفاض األرباح القابلة للتوزيع 

لذلك فإنه من  خالل الفترة. وعليه فإن أي تحسرررررررن في ربحية المجموعة سررررررريؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل. وخالفا  

 .المتوقع أن يظل صافي هامش التمويل عند نفس المستويات الحالية

الساااتة  ، على سااابيل المثال، ساااتكون: هل يمكنكم الرد باختصاااار، عن ماهية الدعم الذي تقدمونل للعمالء7ساااؤال 

  ؟بدون فوائد، هل يوجد هناك مبادرات أخرى تقومون بها القادمةأشهر 

لتزم بررالتعليمررات من بنررك الكويررت المركزي. كمررا يوجررد هنرراك نهي أننررا  ن المبررادرةأفي الواقع : ماادأحالجواب من 

فيما صرررررادرة عن جهات أخرى غير بنك الكويت المركزي مثل مجلس الوزراء والجهات الحكومية،  تعليمات أيضرررررا  

ن بالتعليمات. كما أن الدعم روعات الصرغيرة والمتوسرطة. إننا ملتزموشرأقسراط العمالء وبطاقات االئتمان والم يخص

 مع التعليمات الصادرة سواء عن الحكومة أو بنك الكويت المركزي. ا  مه للعمالء متفقدالذي نق

  ؟: لماذا زادت األرباح المتعلقة بحقوق األقلية على أساس سنوي في النصف الثاني8سؤال 

من العام السابق للنصف األول خصصنا  حيثقد يذكر بعضكم ما صرحنا به في العام السابق. الجواب من شادي: 

مليون دينار وتم اإلفصررررراح عنهم في القوائم المالية كمخصرررررص عام ضرررررمن نتائج أعمالنا في تركيا وكانت  40نحو 

مختلف  األمرولكن  .اآلنمثل هذا المخصص خالل العام حتى تجنيب ، لم يتم ات المحتسبة هناكأعلى من المخصص

  رات معتبرة على ربحية المجموعة وحقوق األقلية وكذلك تركيا.يالتي لها تأث 19كوفيد  أزمةتجاه 

 .األسئلة من مزيد يوجد ال أنل يبدوو أمكننا، ما قدر على أسئلتكمورد من  ماعلى  اإلجابة حاولناالشاذلي:  أحمد 

نختتم البث الحي، وهنا أود أن أتقدم بالشااااااكر إلى جميع من انضاااااام إلينا في هذا البث. إذا كان لديكم أية أساااااائلة  وبهذا
  .الحي البث هذا على اإلدارة وأشكر أخرى مرة أشكركم ،investor.relations@kfh.comيرجى إرسالها إلى 

 ...الحي البث نهاية
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