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ت ل ب ن  مؤتمر   محضر  –لكو ا  التمو لل   ا

ع الثالث من  2020عام   الر

سا واف  م ت   2الساعة  2020نوفم 5ق  امل  بتوقيت الكو
ً
را   ظ

  

و   ل ال ت التمو  املتحدثون من اإلدارة التنفيذية لب

 اب الرشود س التنفيذي للمجموعة  – السيد/ عبد الو ليف الرئ  بالت

  ران س املالي –السيد/ شادي ز  للمجموعة  ةرئ

  يم د ا اتيجية للمجموعة   –السيد/ ف س االس  رئ

اور:   ا

  /مس  إيه إف   – الشاذأحمد السيد 

ضور: عض   ا

  ي سكرايب 

  ثمارات الدولية  وفرة لالس

  تال اب   آي 

  أرقام 

  مس  أي إف  

  ن تيملبتون ل ثمارات فران  لالس

  تال اب يكت  وس  ان

  ثمار  الوط لالس

  تال اب  مون 

  ثمار ان لالس  الر

   ي ش للتقييم االئتما  قي

  و بنك  سي

   ي ش إس   ا

  تال اب  أجيج 

  تال اب ا   ف

    أيه دي أي أيه 

 مجموعة أرزان املالية 
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 املباشر   البث جلسة نص بداية

 
ً
ي مساء ا ومرحبا ي وساد و  بكم  البث املباشر سيدا ل ال ت التمو اية لنتائج ب ع الثالثل أحمد  نا أ . 2020من عام  الر

موعة املالية  مسالشاذ من ا سعدنا أن يتحدث معنا اليوم:  إيه إف     و

  اب الرشود س التنفيذي للمجموعة  –السيد/ عبد الو ليف الرئ  بالت

  ران  يالسيد / شاد س املالية –ز  للمجموعة رئ

  يم د ا اتيجية للمجموعة   –السيد/ ف س االس  رئ

  

ضور  نا اليوم السادة ا نضم إ    : و

  ي سكرايب 

  ثمارات الدولية  وفرة لالس

  تال اب   آي 

   ي ش إس   أ

  ي ش للتقيم االئتما  في

  تال اب   أي 

  ثمارات ن تيملبتون لالس ل  فران

  ثمار  الوط لالس

ات أخرى...   باإلضافة إ شر

  

 ت
ً
ميع وشكرا   النضمامكم إلينا اليوم.  حية طيبة ل

ناول اإلدارة ألبرز مؤشرات األداء خالل  ذا البث املباشر ب ع  بدأ وقا ة. دقيقة 15إ  10س بع ذلك جلسة األسئلة واألجو ، ثم ي

ة. وسنقوم بالرد عليه التقدي لطرح سؤال، اكتب سؤالك ع شاشتك  أي وقت أثناء العرض     خالل جلسة األسئلة واألجو

 
ً
عض البيانات ال قد تصدر اليوم قد  وأود أيضا ة مستقبليةأن أذكر بأن  ناول رؤ ذه البيانات  . ت ند  توقعات الشركة  إ س

ا، وال توجد ضمانات لألداء أو اإلنجازات أو النتائج  املستقبل.  الية وتقديرا   ا

د للبدء  العرض  إ ا امليكروفون سأنقل واآلن    . التقديلسيد ف

 
ً
  لكم. شكرا

  

يم:  د ا  ف

 
ً
ا وطاب مساؤكم  ،أحمد شكرا سرنا أن نرحب بكم اليوم  أ للملتقى التحلي الداء البث املباشر السيدات والسادة. 

ع الثالث من عام   اية الر ل الكو ل ت التمو يم  محدثكم  أنا    .2020مجموعة ب د ا اتيجية للمجموعة.    –ف س االس رئ

ت  ستعرض معكم شغيلية  الكو ئة ال ل الكواليوم الب ت التمو اتيجية  مع عرض عام عن ب ناول معكم اس ، كما سن

ع الثالث "   ظل نتائج الر
ً
تك" أيضا   . 2020ب
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 بوفاة املغفور له 
ً
 مؤسفا

ً
ع الثالث، حدثا ت خالل الر و دت ال بإذن هللا حضرة صاحب السمو أم البالد الشيخ صباح األحمد  ش

 . و وللمجتمع الدو واإلقلي ة للشعب ال انت خسارة كب ابر الصباح رحمه هللا. لقد   فيما ا
ً
ت انتقاال و دت ال   ش

ً
  سلسا

ابر الصباح حفظه هللا ورعا   هللسلطة، مع تو صاحب السمو الشيخ نواف األحمد ا
ً
ا ت وصاحب السمو الشيخ   أم و لدولة ال

ابر الصباح حفظه هللا ورعا    همشعل األحمد ا
ً
ا  وليا د. مما أعاد األسواق إ انتعاش   .للع

ت املركزي سعر   و عد التخفيض األخ بمقدار 1.5الفائدة عند  وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أبقى بنك ال نقطة أساس     ٪100 

  .2020مارس   16

د نمو الناتج ا اإلجما   ش ، من املتوقع أن   من ناحية أخرى، وفًقا ألحدث توقعات صندوق النقد الدو
ً
  2020 عام    انخفاضا

  .2019مقارنة بنمو طفيف  عام 

تك" بجد ز املصدر عن  عالوة ع ذلك، يتمتع "ب يف  يفات االئتمانية تص ش للتص الة في ارة ائتمانية عالية، وقد أكدت و

و عند ل ال ت التمو ل األجل لدى ب ي    Moody'sمع نظرة مستقبلية مستقرة، وخصصت  "+ A" السداد طو يف اإلئتما تص

ع ع املدى البعيد عند أك البنوك  مع نظرة مستقبلية مستقرة. باإلضافة إ  A2 للودا تك مؤخًرا  يف مجموعة ب  ذلك، تم تص

س  ال فاينا لي من قبل مجلة جلو   .اإلسالمية أماًنا  دول مجلس التعاون ا

دمات املالية التكنولوجية ، حيث اعتمد أحدث ا اتيجية التحول الرق   اس
ً
وظا  م

ً
تك" تقدما وتطبيق    "FinTech"حقق "ب

اء االصطنا وال  لة املدى الذ ذه عملية مستمرة ذات فوائد وكفاءات طو وتية  املعامالت املصرفية.    .تكنولوجيا الرو

مول،  اتف ا دمات الرقمية املتقدمة ع تطبيق ال تك" تقديم العديد من ا ومن خالل    KFHonline،Web  XTMsواصل "ب

ة الرقمية  الفروع الذكية"  " KFH Go قنوات بديلة مختلفة بما  ذلك ز التجر عز ساعد ذلك   ت.  و العديد من مناطق ال

قودللعميل    .لصناعة املصرفية االتطور الرق  و

مة   مة (مثل النفط والغاز) واملسا ع ال ل املشار ، وتمو و دعم االقتصاد الوط ل ال ت التمو عالوة ع ذلك، يواصل ب

ع التنمية    ت واملنطقة. خطط ومشار و   ال

اب الرشود.  اسمحوا  اآلن ليف، السيد عبد الو س التنفيذي للمجموعة بالت   بنقل امليكروفون إ الرئ

  

اب الرشود:   عبدالو

 
ً
د شكرا ا  يومكموطاب  .ف ي أن أ سر  أرحب السيدات والسادة. 

ً
ت   بكم جميعا ذا البث املباشر للملتقى التحلي ألداء ب  

ع الثالث من عام   اية الر ل الكو ل   . 2020التمو

ع الثالث من عام  اية الر عض الضوء ع األداء املا ل ي ألقي    . 2020دعو

تك" حقق  ح قدره  -بفضل هللا وتوفيقه -"ب ع الثالث من عام  101.2صا ر اية الر و ح  ت   2020مليون دينار  ملسا ب

، ب و ل ال ة من العام املا46.9انخفاض قدره  التمو   .٪ مقارنة بنفس الف

ع الثالث من عام  اية الر م ح  حية الس لغت ر ة من العام  47.1فلسا، بانخفاض قدره  13.31نحو  2020و ٪ عن نفس الف

  .املا

ع الثالث من عام  اية الر ل ح  و 450.5نحو   2020بلغ صا دخل التمو ا مليون دينار  ادة قدر ة  13.9، بز ٪ عن نفس الف

  .من العام املا 

لفة إ الدخل لتصل إ   سبة الت ع الثالث من عام  35.5انخفضت  ا من العام املا 36.1، مقارنة بـ  2020٪  الر ة نفس   .٪ للف
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ا  21.0ارتفع إجما األصول ليصل إ  ادة قدر ، أي بز و و أو مليار  1.6مليار دينار  اية العام املا 8.1دينار  ٪ مقارنة ب

2019.  

ع الثالث من عام   اية الر لية ح  فظة التمو ا    10.1نحو    2020بلغت ا ادة قدر و أي بز و    794مليار دينار  مليون دينار 

سبة  اية العام املا 8.5ب   .2019٪ مقارنة ب

وك ح  ثمار  الص م االس ع الثالث من عام بلغ  ا  3.2نحو   2020اية الر ادة قدر ، بز و مليون دينار  928مليار دينار 

سبة  اية العام املا  40.5و أي ب   .2019٪ مقارنة ب

ن  ا  14.9بلغت حسابات املودع ادة قدر و أي بز سبة   1.4مليار دينار  و ب اية العام 10.0مليار دينار    .املا ٪ مقارنة ب

سبة كفاية رأس املال   ى املطلوب 16.25باإلضافة إ ذلك، بلغت  د األد   .٪ و أع من ا

ا   تك، ومركز موعة ب ة  اتيجية النا ة للبنك االس ات االقتصادية السلبية، تؤكد النتائج املالية األخ ع الرغم من االتجا

ا ع التعامل مع ظروف ا نائية. وقد تم تحقيق ذلك بدعم من سياسة متحفظة وكفاءة الن  املا القوي، وقدر لسوق االست

اطر  و  إدارة ا ل ال ت التمو صيف لب   .ا

سعة األو من عام  ر ال اح  األش صصات   2020انخفضت معدالت األر اء، وا يجة للو شغيل الصعبة ن ئة ال ب ب س

ا "  ة اإلضافية ال اتخذ از ة ضد األزماتاالح ناء مصدات قو ل و فاظ ع جودة التمو تك '' ل   .ب

شر   ذا الصدد. تم  ات التنظيمية والسوق عن آخر التطورات   د من التفاصيل حول عملية االستحواذ، قمنا باإلفصاح ل ملز

تم تحديث أي تطو ت وس و ي الرس لبورصة ال و ذه اإلفصاحات ع املوقع اإللك ون جميع   ر جديد عندما ي
ً
  . متاحا

  

س املاليإ ن نقل امليكروفون اآل أ ران ةرئ اية  ،للمجموعة السيد/ شادي ز ع الثالثوسيقدم النتائج املالية ل ل   الر ش

تم اإل مفصل،   لكم، عد ذلك أسئلتكمجابة ع ومن ثم س
ً
  .شكرا

ران  شادي  :ز

 لك 
ً
ابشكرا ا وطاب يومكم السالم عليكم، عبدالو ذا البث املباشر لسيدات والسادة. ا أ   

ً
ي أن أرحب بكم جميعا سر

ل الكو  ت التمو ع الثالث  للملتقى التحلي ألداء ب ي ألقي الضوء ع األداء املا 2020من عام  الر ع الثالث . دعو   للر

  .  2020من عام 

اية   بة) كما   عد الضر ن ( م موعة للمسا اح ا تم  30بلغ صا أر و بانخفاض وقدره    101.2مبلغ    2020  س مليون دينار 

و أو (%  89.3( ة من العام السابق.   190.5) مقارنة بمبلغ 46.9) مليون دينار  و لنفس الف   مليون دينار 

رجع ب  و صصات االحتياطية املتعلقة انخفاض األ  الرئ الس صصات بما  ذلك ا ادة ا اح إ ز تملة  ر بالتبعات ا

وفيد  ن ، مع األخذ  االعتبار حالة عدم  19ائحة  ا غ املسبوق ع املستو اليق اإلقلي والعاملي.   ى الناتجة عن الوضع ا

د من الشرح بخصوص  بتقديم املز
ً
ذا العرض.   وسنقوم الحقا صصات     ا

ل بمبلغ  و أو  54.9ارتفع صا إيرادات التمو ل رئ عن  13.9مليون دينار  ش ، حيث نتج ذلك  % مقارنة بالعام املا

وظ   ت وتركيا. انخفاض التحسن امل و ل  ال لفة التمو   ت

ل إ االنخفاض    لفة التمو ب الرئ  انخفاض ت ة  ات  ؤشر امل عود الس  املعيار
ً
اح    عامليا وذلك باإلضافة إ االنخفاض  األر

ع عات ع أثرمما  ،القابلة للتوز ن توز ادةباإلضافة إ  . املودع ة وحسابات التوف ع مستوى   الز ار سابات ا ع ا  ودا

موعة.    ا
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شغيلية  بلغ   ا    401.8صا اإليرادات ال ادة وقدر و أي بز سبة    9مليون دينار  و أو ب ة % مقارنة  2.2مليون دينار    بنفس الف

ل بمبلغ 2019من عام  ل رئ إ صا إيرادات التمو ش ادة  عود الز و وصا 54.9. و ح مليون دينار  ية العمالت  ر األجن

ا انخفاض    23.6بمبلغ   و وال قابل ثمار بمبلغ (مليون دينار  و والرسوم والعموالت بمبلغ  57.6 إيرادات االس ) مليون دينار 

وفيد 9.8( ظر املفروض خالل جائحة  ب ا س ثمارات  شطة األعمال واالس اجع أ يجة ل و ن   .  19) مليون دينار 

ثمار بمبلغ ( ل 57.6وقد نتج االنخفاض  إيرادات االس ش و  ب ) مليون دينار  س اح رئ    إ مما أدى  ،السنة السابقةأر

ثمار  اإل  مة ايرادات االس شغي اإل انخفاض مسا سبة 6جما ليصل إ يراد ال ا الرغم  % للعام السابق. وع 16% مقارنة ب

مة اإل  من ذلك سبة فقد ظلت مسا لية عند    %.  22 - 20يرادات األخرى غ التمو

يجة لذلك انخفض اإليراد غ التمو من   و للعام السابق إ    ن مليو   219.6ون سبة (مليون دينار أي    172.3دينار    . )%21.5ب

شغيلية البالغ  انخفض ف ال سيط بمقدار  221.0إجما املصار ل  ش و  و أو ملي )1.2(مليون دينار    ) % 0.5(ون دينار 

ة من العام السابق.    مقارنة بنفس الف

موعة  ات ا دير بالذكر أن شر اليف، وذلك ومن ا وظة  احتواء الت  م
ً
ودا لفة. نحو قد بذلت ج   ترشيد وتخفيض الت

لفة / اإليرادات بمقدار   سبة الت ت  ادة  35.48لتصل إ    أساس  نقطة  63تحس ب الز س ن   اإل % وذلك  شغيلية،  ح يرادات ال

ا من العام السابق.  شغيلية للمجموعة قد ظلت عند نفس مستوا ف ال   أن املصار

تك  لفة / اإليرادات  ب سبة الت ت  –إضافة إ ذلك بلغت  و لية  متوسط % و أقل من 33.95ال سبة البنوك اإلسالمية ا

لية البالغة  متوسط  % و 49.3البالغة     ).  2020األول من  للنصف  % (بناء ع البيانات املالية املعلنة  40.5سبة البنوك التقليدية ا

سبة   ح ب سم    مقارنة مع  %8.3زاد متوسط األصول املدرة للر سبة  2019د ر األو% مقارنة  9.0، و سعة أش ،  2019من عام    بال

وك (ل من نتج ذلك عن النمو  و  ل والص لارتفع املمديونيات التمو مليار دينار   0.5بمقدار توسط السنوي ملديونيات التمو

وك بمبلغ  ، كما ارتفع متوسط الص ).  0.9و و  مليار دينار 

سبة ل للمجموعة  بلغت  امش التمو ادة بمقدار أي %  3.22صا  سبة ساس مقارنة أنقاط  8ز ة % 3.14ب سعة  متوسط ف ال

ر    . 2019من عام  أش

ت املركزي  أ) نقطة 89انخفض متوسط العائد بمقدار ( و صم املطبق من قبل بنك ال ب االنخفاض  معدل ا س ساس 

  . ل    الرغم من ذلكوع  وانخفاض سعر الفائدة الفيدرا لفة التمو ادة  أ نقطة    97بمقدارفقد انخفض متوسط ت ب الز س ساس 

ة وحسابات التوف   ار سابات ا ات   ا سية وانخفاض األ الشر اح القابلة الرئ ع.  ر   للتوز

صصات  واآلن، صصات فقد زاد إجما ا سبة  انخفاض القيمةو وفيما يتعلق با موعةا   100.9بمقدار  ع مستوى ا

و أو  .  245.9% لتصل إ  69.6مليون دينار  و   مليون دينار 

ل رئ  ش ثمار  ل ومخصصات االس ب  ارتفاع مخصصات مديونيات التمو صصات إ عود الس التحوطية للعواقب   ا

وفيد  ائحة  تملة    . 19ا

شغيلية   شطة املصرفية  تحسن صا اإليرادات ال سبة  من األ صصات) ب شغيلية  98  ليمثل  %  6(قبل ا % من صا اإليرادات ال

  للمجموعة. 

ادة بمبلغ    20.96بلغ إجما األصول   ع ز ذا  و و سبة    و  مليار دينار  1.6مليار دينار  ة  8.1أو ب ر (  9% خالل ف   %10.3أش

تما  مقارنة    ). 2019  س
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ل  بلغت   ا    10.1مديونيات التمو ادة وقدر و بز ر%  8.5مليار دينار  سعة أش ة ال تما   % مقارنة  8.3(  خالل ف ).  2019  س

زء األ عود ا ات واملتعلق بمك و دمات املصرفية للشر ل من النمو  ا ع األ  قد تم خاللديونيات التمو ة الر من العام  ول ف

وفيد  (قبل   ل رئ منح)  19جائحة  ش ت وتركيا   يث جاء  و ن أن    ،ال دمات املصرفية   ح  أك  ا
ً
د نموا ع الثالث قد ش الر

  . لألفراد

ن  ت وتركيا ومن ثم البحر و ل رئ من ال ش ل     ،جاء النمو  مديونيات التمو
ً
رت نموا عة األخرى أظ ات التا ن أن الشر  ح

ا ركزت ع جودة األصول.  ،أقل   إال أ

وك  ثمارات  الص ا  3.2بلغت االس ادة وقدر و أي بز و أو  0.9مليار دينار  سم % منذ40.5مليار دينار    48.4(  2019 د

تم   ا  س ذه  2019% مقارنة  زء األك من  ادة  ) حيث جاء ا ل رئ الصالز ش شمل  تك تركيا وال    وك السيادية. من ب

ع  ع  الودا  بالنمو السر
ً
وك مدفوعا ا، حيث تتوفر وقد جاء النمو  محفظة الص عمل  محدودة  فرص  جميع االسواق ال 

ل  ل لية للمجموعة. أصول جيدة تمو اطر ال ودة ضمن نزعة ا   ا

ع خالل    حققت   الودا
ً
وظا  م

ً
موعة نموا سعة  ا ر من عام  ال و أو    1.4بمبلغ    2020أش % مقارنة  12.6% (10.0مليار دينار 

تم  تك. 2019ا  س ن  مجموعة ب عكس ثقة املودع مة من جميع العمليات املصرفية مما  مسا   ) و

ع ع ي إضافة إ ذلك، فإن التحسن املستمر  تركيبة الودا يدة من ودا مة ا ر املسا سابات اظ ة وحسابات التوف  ا ار

 
ً
ل حاليا ش تم عام  %52.4وال  اية س موعة كما   ع ا سبة   2020من إجما ودا اية 44.3مقارنة  ب   . 2019% كما  

ادي  حسابات التوف  السوق حيث تبلغ حصته  ت يحتل املركز الر و تك ال دير بالذكر أن ب ر  40.4ومن ا  للتقار
ً
% (وفقا

ت املركزي كما  أغسطس  ا و   ). 2020ملعلنة من قبل بنك ال

ع  ع العمالء إ إجما الودا سبة ودا عكس 82.2بلغت  ات السيولة. استمرار % مما  ادة مستو ع وز ونات الودا   جودة م

ة بالنظر  حة األخ سية مؤشرات األداءسب  فإنإ الشر ة من العام السابق  الرئ ون مقارنة بنفس الف : ست   كما ي

  ن من م  %. 6.94% إ  13.41انخفض العائد ع متوسط حقوق املسا

  0.87% إ 1.47انخفض العائد ع متوسط األصول من .% 

 ت لفة إ اإليرادات من   تحس   %. 35.48% إ 36.11سبة الت

  م من حية الس  فلس.  13.31فلس إ   25.15انخفضت ر

لسبة  زادت  2.35 إغ املنتظم  التمو
ً
ساب  % (وفقا ت املركزي) كما  لقواعد اح و تمبنك ال سبة   2020 س مقارنة ب

  . 2019 لعام1.88%

سبة التغطية (مخصص) للمجموعة  تم%  209.7بلغت    %)  231.5:  2019( 2020عام   س

سبة التغطية الشاملة للمبالغ املضمونة (مخصص + ضمان) للمجموعة تم  261.6  بلغت  سبة    2020%  س %  284.5مقارنة ب

  . 2019لعام 

ذا  زء  تاختتم أكون و  لكم. ا
ً
اص بالنتائج املالية، وشكرا   ا

: نذكركم مرة أخرى رجاء  أحمد الشاذ
ً
صص لألسئلة   ا ع ا ا. اكتبوا أسئلتكم  املر   ع شاشتكم، لنتمكن من الرد عل
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  األسئلة:  

  

د عن  :1سؤال  شمل موجودات تز دمات املصرفية لألفراد ال  ب ا س انية العمومية  ساس  أ% ع 16نتج النمو  امل

ذا األمر و الدافع وراء  ع سنوي، ما  ي فاماديفا   ؟ر   أرقام -جانا

واب من شادي:  سبة عود النمو  ا . حققنا نمو ب ل رئ ش ل  انية العمومية بالتأكيد من عمليات التمو % وذلك  8.5امل

عة كما قلت.  ات التا مة من جميع الشر ع السنوي الثالث    بمسا ل أك  الر ش دمات املصرفية لألفراد  الحظنا وجود نمو  ا

ل ر  ش ن ان النمو قد جاء  دمات املصرفية ئ ح ات. يمكن القول بأن ثلث النمو قد جاء من  من ا دمات  للشر ا

ن أن ثل النمو من املصرفية لألفراد دمات املصرفية لل  ح اية  ا ات. ونتوقع أن نحافظ ع نفس مستوى النمو ح  شر

وك كما ذكرت وال حققت نمو  شمل الص انية العمومية فإنه  ذا نظرنا إ النمو  امل سبة  السنة. و  ب
ً
سم  40ا % مقارنة مع د

  من العام السابق. 

  

تك : 2سؤال  اح ب يجة النخفاض أر ل كن لفة التمو ع  انخفاض ت اح القابلة للتوز م انخفاض األر سا وارونا  ؟ل 

  كوماراج، سيكو بنك 

واب من شادي:  ون جي نعم. ا تك  ة ل ع ب ل ودا ون ي ل رئ يت ا  من ش اح البنك. وعليه فإ عتمد ع أر ة ال  املضار

اح صا بوط تتأثر صصات البنك  أر ع وال تأثرت با اح القابلة للتوز لفة تحسن  مما أثر وتؤثر ع األر ل. ولكن ت   التمو

ن  ل قد نتج عن جانب لفة التمو ي    انخفاض، األول:  كما ذكرت فإن تحسن ت انب الثا ن أن ا ع  ح اح القابلة للتوز حية واألر الر

ادة  شمل   ة وحسابات التوف الز ار سابات ا عت ا ا مالدينا  حالة جيدة      ، وال  سب اوح  د عن    حيث ت %،  44  -%  45يز

ذه املرة لتصل إ  ا زادت  ذا األمر أو  52ولك ل. انخفاض  إ تدعيم أدى  %، وقد ساعد  لفة التمو ل أو تحسن ت لفة التمو   ت

  

ب انخفاض  : 3سؤال  س ة األجل  ة قص ة حيو ة وحسابات التوف كم ار سابات ا ع ا ادة  ودا ون الز عت ل 

س  الك األفراد، وكم بلغت  تم اس ة وحسابات التوف  س ار سابات ا سم  2020بة ا ا  د إلينا  ؟2019مقارنة 

مس  ، إي إف   ش   سا

واب من   عم، ولكن كما قلت فإن    شادي:ا ي  ل جز زءش ة  44منه لن تقل عن    األك  ا ار سابات ا ع ا عنا وودا % من ودا

، وعليه فإن سبة عن  جزء وحسابات التوف ذه ال د  . ال نتوقع أن تز ون  املدى القص ادة سي ذه الز % ولكن نتوقع  50من 

. % 46% و 45أن تظل أك من  
ً
ا دائما   ال الحظنا

ذا األمر. بلغت  سبة  اعتقد أن أجبت عن  سم  44ال ن    ذا وأعتقد أن ذكرت 2019%  د  ما ب
ً
ا تراوحت دائما  العرض وأ

ذه املرة فقد زادت إ 46 – 45% و44   %. 52%. أما  

  

ذا العرض، ما: 4ل سؤا ع  شكركم ع  اح القابلة للتوز ن توقعات  ع أفضل الطرق لتقدير األر ع وذلك لتكو الودا

سبة لت ل أفضل بال سبان  ؟لفة التمو ل يجب أن نأخذ  ا اح القابلة   رسوم األصول منخفضة و ودة عند تقدير األر ا

ي   ش إس  ن؟ أيبك إسالموف، إ ع إ املودع   للتوز
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واب من شادي:   ونات للوصول إ  ا ناك العديد من امل اح  األ ال اعتقد أنه يمكنك إجراء تقييم من البيانات املالية حيث يوجد  ر

ا كمؤشر بحيث   ة ولكن يمكنك استخدام م املضار ونات يتمثل   ذه امل ع. وأحد  حية لدى  أنه  القابلة للتوز إذا انخفضت الر

ادة   الة فإنه يمكنك عند إذ أن تتوقع حدوث ز ة أك من الو ع مضار ا ودا البنك اإلسالمي وخاصة البنوك اإلسالمية ال يوجد لد

ل أو العكس.  لفة التمو    ت

  

ر او مقد ما: 5سؤال  سعة أش اح عن ال مة تركيا  األر ،  ؟مقارنة بالعام املا 2020ر مسا ش أي إف   إلينا سا

س    م

واب من شادي:  اح. ا مة تركيا  صا األر د عن  محددة جد لدي أرقام و ال ي  .. مسا ا تز مة  41 -% 40ولك %. وقد زادت مسا

اح ألن صصات باإلضافة إ  ناتركيا  صا األر ا ا ل ال تم أخذ د من فقد  ع حدة شركة ع مستوى  أخذنا املز

صصات  ات  التحوطية ا مة الشر ادة مسا مة الشركة األم وز ل مجمع، مما أدى إ تخفيض مسا ش موعة  ع مستوى ا

عة.     التا

  

ع : 6سؤال  ع الرا اطر للر لفة ا عض الضوء ع ت ا مرحبا،  ؟2021والسنة املالية  2020ل يمكنكم إلقاء  أيه دي أي  م

  أيه 

واب من   ذا األمر إنه   الواقع  شادي: ا  يمكننا التحدث عن 
ً
د    أوال ذا العرض بأن سأشرح املز ل عام ، وقد ذكرت  بداية  ش

صصات  صصاتبخصوص ا تم اإلجابة ع العديد من األسئلة من خالل تقديم الشرح التفصي عن ا   . وأن أتوقع بانه س

اطر.  لفة ا ه التحفظي إلدارة ت وفيد ئ جا واستجابة لتداعياتاستمر البنك  من اإلضافة إ  19حة  ، فقد قرر البنك و

،ان  الك قتصاداالذج و نم ا اطر املتوقعة يتضمن ا ات ا و نار اء س وظة  مخاطر  تقدير ا ادة امل فيما يتعلق بالز

صصات   ادة ا  وذلك لز
ً
ا محدودا عت انكشافنا ل   . التحوطيةاالئتمان لبعض القطاعات االقتصادية ال 

وفيد  ائحة  النظر إ النتائج املستقبلية املتوقعة  وننا  19و ة بخصوص جودة  فإنه ع الرغم من  ر لم نالحظ أية أمور جو

ب مخصصات فيما  وال مان، االئت ات، فقد قمنا بتجن ا العمالء من الشر ات السيولة ال واج ل رئ بمستو ش تتعلق 

ثمار  ات واألفراد ومحفظة االس ل للشر ثمار أو مخصصات ،يتعلق بمحافظ التمو ا انخفاض القيمة االس انت   ال تم أخذ

ا   . كما ذكرتيةالتحوط صصاتا باإلضافة إ متحفظة للغاية  ا  ع البيانات املالية س
ً
اطر اعتمادا لفة ا لذلك فإن ت

انت   ا السابقة وأفضل مما  ذه األزمة ستعود إ طبيع عد  اطر  لفة ا مرتفعة أك من املعتاد، وأستطيع أن أقول بثقة أن ت

  . عليه

ا قد تجاوز املعاي  صصات ا نا بأن مستوى ا ن  ت املركزي أود أن أب و   معايوفقا لل الرقابية املفروضة من قبل بنك ال

ر املالية  الدولية تم  225بمبلغ   إلعداد التقار و كما  س   .  2020مليون دينار 

صصات   ن مقدار ا ذا بحد ذاته يب اطر  التحوطيةو لفة ا ا وكم ت ا من البيانات  ال خصصنا ذا قمت بحسا املالية فإن . و

صصات اإلضافية. ا تتضمن الكث من ا عكس الواقع ال   ذلك لن 
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تك: 7سؤال  ن البنك األ املتحد و صول ع أخبار جديدة بخصوص عملية الدمج ب ،   ؟م نتوقع ا عالء العتي

  مجموعة أرزان املالية 

واب من  فصاح عن جميع املعلومات.  اإل ال يوجد لدينا معلومات جديدة بخصوص عملية االستحواذ حيث أنه قد تم : شاديا

ذه  بأننا  العام  ذا    أوائلأننا قد قمنا باإلفصاح     حيث ستأنف  عمل اإلفصاح املناسب  العملية  س سم إن شاء هللا. سنقوم   د

  . جديدةال يوجد لدينا أية معلومات  و ح االن ما تتوفر لدينا معلومات جديدة. دعن

  

سبة القروض غ املنتظمة قد بلغت  :  8سؤال   انت   ما إذا 
ً
ع الثالث من    %  1.88ل يمكنكم أن تأكدوا لنا رجاءا   ؟ 2020الر

  وارونا كوماراج، سيكو بنك 

واب من شادي:  سبة 1.88سبة ا ، أما  سم العام املا انت  د ذه  الت%  ع الثالث  غ املنتظمة  التمو اية الر كما  

تم  30  ع 2.35فقد بلغت  2020س
ً
ساب% بناءا ت املركزي. و  قواعد اح و ادة  عود جزأ من بنك ال التالز غ   التمو

صصات  ا قطاعات متأثرة  عالتحوطية املنتظمة إ ا و سابات ل ات قد عض ا ون أعمال الشر س بالضرورة أن ت ول

عض  و
ً
الت  اع أ اتم اعتبارولذا  محددةصصات اذه تأثرت، ولكننا اضطررنا إ أخذ مخصصات كما شرحت سابقا  تمو

ذه  ادة  سبة لدينا. غ منتظمة مما أدى إ ز   ال

  

عد9سؤال  شاط التجاري  ى  : ما مدى التعا الذي تحقق ح اآلن  ال د األد ل ومايو   وصوله إ ا إلينا  ؟2020أبر

 ، ش س  سا م  أي إف  

واب من شادي: علمون لم نكن البنك الوحيد الذي واجه ا ت وع املستوى  ،  الواقع أن جميع البنوك  معاناة كما  و ال

 
ً
ذا األمر  النصف األول  العام وخصوصا ي.    العاملي قد عانت من  ع السنوي الثا شطة  يمكن القول بأن  خالل الر ناف األ است

ئة األعمال. و  عكس ذلك ع ب ت قد بدأ من أغسطس وا و دنا تحسن كما ذكرت ايضا فلنا  ال دمات املصرفية    قد ش ا

ستمر وأال لألفرا وفيد د. نأمل بأن  ا حو  ال بدأنا 19تؤثر املوجة الثانية من  ظر ال  ع األعمال العالم  ل نرا مثل حالة ا

ا  النصف األول.  دنا   ش

  

سائر الناتجة عن 10سؤال   مصدر صا ا
ً
نوا لنا رجاءا ل يمكنكم أن تب ل :  ية تالعمال  تحو ية  األجن   من عمليات اجن

، مجموعة أرزان املالية  ؟الشامل  ع اإليرادوأثره    عالء العتي

واب من شادي:  ل رئ ناتج عن ا ش ذا  بوط   سعر صرفعم.  ع  تركيا و شطتنا  البنك التا سبة أل ية بال العملة األجن

كية.   ة ال   قيمة الل

  

ع   :11 سؤال ع من  ل من املتوقع استمرار نمو الودا ع الرا   سيكو بنك ؟وارونا كوماراج،2020الر

واب من شادي: ل لدينا قد بل كما ترون فإن نموا ع 8.5  غالتمو لغ نمو الودا . و ة األو اع السنو % ومن املتوقع  10% للثالثة أر

  أن تحافظ ع نفس املستوى. 
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صصال    :12  سؤال ادة  ا ددة  225والبالغة    تيمكنكم أن تأكدوا لنا بأن الز سبة ا د عن ال    مليون دينار كو تز
ً
وفقا

ت املركزي  ر املاليةعداد ا الدو إل عيار املام لتعليمات بنك الكو ي  ؟9رقم  لتقار   أرقام ،فاماديفا جانا

واب من شادي: التنا  إجما رصيد فإن  . أؤكد ذلكأنا عم ا ادة املدرجة   صصات الز د ا د عن ا   املطلوب تز
ً
وفقا

ت املركزي  و راملالية رقم  اعداد  الدو إل بخصوص املعيار   لتعليمات بنك ال   . 9لتقار

املناسبة فإننا دائما ما نف عن ذلك  بيا صصات   ناتناو ادة ا ب ز س ي. ذه السنة املالية، و ل إيجا ش  فقد زاد الفرق 

  

م  :13سؤال  تال  ،سارة بطرس  ؟بدون الضمانات التغطيةكم يبلغ  اب    أي 

واب من شادي: م ذكرت كما ا  فإن 
ً
 209.7بدون ضمانات يبلغ  التغطيةسابقا

ً
با تم 210% أو تقر ع   2020% كما  س

موعة،   صصات فقط  التغطيةمستوى ا   . شمل ا

  

ح  ما :14سؤال  وامش الر ع؟  ؟ النظرة املستقبلية ل ع الرا ل  الر لفة التمو ادة  ت عض الز ا مرحبال نتوقع  أيه    ،م

  دي أي أيه 

واب من شادي:   ا
ً
سبة  كما ذكرت سابقا ل ب امش التمو ة من العام السابق  8فقد زاد صا  %،  3.22  ليصل% مقارنة بنفس الف

سبة  ذه ال ة فإن  ذه الف ذا نظرتم إ  ان لدينا  النصف األول من العام، و ذا بالضبط ما  انت  و ل  امش التمو لصا 

موعة  ا ع مستوى ا سبة. %. ونتوقع أ3.22نفس ب من تلك ال اية السنة أو قر   ن تظل كما  ح 

  

 : ذا نختتم   أمكننا، ما قدر  ع أسئلتكمما ورد من اإلجابة ع  حاولناأحمد الشاذ د من األسئلة. و بدو أنه ال يوجد مز و

 ، ان لديكم أية أسئلة البث ال ذا البث. إذا  نا أود أن أتقدم بالشكر إ جميع من انضم إلينا   ا إ   أخرى و ير إرسال

investor.relations@kfh.com، البث ذا  ع اإلدارة وأشكر  أخرى  مرة أشكركم   .   ال

  

...   البث اية  ال
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Kuwait Finance House Earnings Webcast Transcript 

Q3-2020 

Thursday, 5thof November2020, 2:00 pm Kuwait Time 

 

Speakers from Kuwait Finance House executive management: 

 Mr. AbdulWahab Al-Roshood, Acting Group Chief Executive Officer(GCEO), Chief Treasury 

Officer(GCTO). 

 Mr. Shadi Zahran, Group Chief Financial Officer(GCFO). 

 Mr. Fahad Al-Mukhaizeem, Group Chief Strategy Officer(GCSO). 

Chairperson  

 Mr. Ahmed El Shazly, EFG-HERMES. 

Some of attendees: 

 Tscribe 

 Wafra International Investments 

 CI Capital 

 Arqaam 

 EFG Hermes 

 Franklin Templeton Investments 

 IntrospectCapital 

 NBKCapital 

 Moon Capital 

 Al Rayan Investment 

 Fitch Ratings 

 SICO Bank 

 HSBC 

 Ajeej Capital 

 Fiera Capital 

 ADIA 

 Arzan Financial Group 

 

The beginning of the live webcast text- 

Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to the Kuwait Finance House 3Q2020 results webcast. 

This is Ahmed El Shazly from EFG-Hermes and it is a pleasure to have with us on the call today: 

 Mr. AbdulWahab Al-Roshood, Acting Group Chief Executive Officer (GCEO)Chief Treasury Officer (GCTO). 

 Mr. Shadi Zahran, (GCFO) 

 Mr. Fahad Al-Mukhaizeem, (GCSO) 
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And we are also joined today by the following attendees: 

 Tscribe 

 Wafra International Investments 

 CI Capital 

 HSBC 

 Fitch Ratings 

 CI Capital 

 Franklin Templeton Investments 

 Introspect Capital 

 NBK Capital 

In addition to other companies… 

 

A warm welcome to everyone and thank you for joining us today. 

We will start the call with the management presentation for the next 10 to 15 minutes, then this will be followed by 

the Q&A session. To ask a question, just type in your question on your screen at any time during the presentation 

and we will address it during the Q&A session. 

I would also like to mention that some of the statements that might be made today may be forward looking. Such 

statements are based on the company’s current expectations, predictions and estimates. There are no guarantees 

of future performance, achievements or results. 

And now I will hand over the mic to Mr. Fahad to start with the presentation.  

Thank you.  

 

Mr. Fahad Al-Mukhaizeem: 

Thank you, Ahmed and good afternoon ladies and gentlemen. We are glad to welcome you to the Q3-2020 

earnings call for Kuwait Finance House Group. I am Fahad Al-Mukhaizeem, Group Chief Strategy Officer. 

Today, we'll be covering highlights of the Kuwait operating environment with an overview on KFH. We'll also 

share with you KFH's strategy, as well as Q3-2020 results.  

During the third quarter, Kuwait witnessed a sad event with the passing of His Highness the Amir of Kuwait Sheikh 

Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, may Allah have mercy on his soul. It was a great loss to the Kuwaiti people as 

well as the international and regional community. Kuwait witnessed a smooth transition of authority, with the 

ascension of His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah as the Emir of Kuwait and His Highness 

Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah as the new Crown Prince, which brought the markets back to their 

recovery.   

For interest rates, the Central Bank of Kuwait kept interest rate at 1.5% after the last cut of 100 basis points on the 

16th of March 2020. 

On the other hand, according to the IMF latest forecasts, GDP growth is expected to witness a decrease in 2020 

compared to a slight growth in 2019. 

Further “KFH” enjoys a high creditworthiness, Fitch Ratings Affirmed Kuwait Finance House Long-Term Issuer 

Default Rating at 'A+' with a Stable Outlook, and Moody’s assigned A2 long-term deposit rating with a Stable Outlook.  
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In addition, KFH Group has recently been named the number one safest Islamic Bank in the GCC by Global Finance 

Magazine. 

“KFH” has made a marked progress in the digital transformation strategy, adopting the state-of-the-art technological 

financial services “FinTech” and applying AI and robotic technology in banking transactions.  This is a continuous 

process with long term benefits and efficiencies.  

 “KFH” continues to offer many advanced digital services on the mobile app, KFHonline, Web, XTMs and through 

various alternative channels including KFH Go “smart branches” in several areas of Kuwait. This helps enhance the 

customer’s digital experience as a leader in the digital development of the banking industry. 

Furthermore, KFH continues supporting the national economy, financing mega-projects (such as Oil and Gas) and 

contributing to the development plans and projects in Kuwait and the region. 

With this, let me hand over the mic to our Acting Group CEO Mr. AbdulWahab Al-Roshood. 

 

Mr. AbdulWahab Al-Roshood: 

Thank you, Fahad. Good day ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you all to our Q3-2020 

earnings call.  

Let me highlight the Bank’s financial performance. 

KFH has, by the grace of Allah, reported a net profit of KD 101.2 Million until end of Q3 of 2020 for KFH shareholders; 

a decrease of 46.9% compared to the same period last year. 

Earnings per share until end of Q3-2020 reached 13.31 fils; a decrease of 47.1% compared to the same period last 

year. 

Net financing income until end of Q3-2020 reached KD 450.5 Million; an increase of 13.9% compared to the same 

period last year. 

Cost to income ratio dropped to reach 35.5% as of Q3-2020, compared to 36.1% for the same period last year. 

Total assets rose to reach KD 21.0 Billion, i.e. an increase of KD 1.6 Billion or 8.1% compared to end of last year 

2019. 

Financing portfolio until end of Q3-2020 reached KD 10.1 Billion, i.e. an increase of KD 794 Million or 8.5% compared 

to end of last year 2019. 

Investment in Sukuk until end of Q3-2020 reached KD 3.2 Billion; an increase of KD 928 Million i.e., a growth of 

40.5% compared to end of last year 2019. 

Depositors’ accounts reached KD 14.9 Billion i.e., an increase of KD 1.4 Billion or 10.0% compared to the end of 

last year.  

In addition, the capital adequacy ratio reached 16.25% which is above the minimum required limit. 

Despite of the negative economic trends, the bank’s recent financial results confirm the successful strategy of KFH 

Group, its solid financial position, and its ability to handle these exceptional market conditions. This has been 

achieved with the support of a conservative policy and the efficiency of KFH’s prudent approach to risk management.  

Profit rates fell in the first nine months of 2020 because of the challenging operating environment as a result of the 

pandemic, and the additional precautionary provisions taken by KFH to maintain the quality of financings and build 

solid buffers against crises. 

For more details regarding the Acquisition, we have disclosed to the regulatory authorities and the market the latest 

developments in this regard.  All these disclosures were published via the official website of Boursa Kuwait and any 

new development will be updated as and when it comes available. 
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Now I will hand over the mic to Group's Chief Financial Officer, Mr. Shadi Zahran and he will present the financial 

results up to Q3-2020 in details and answer any of your questions afterwards. 

Thank you. 

Mr. Shadi Zahran: 

Thank you, AbdulWahab. Alsalam Alykum Good day ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you 

all to the Q3-2020 earnings call. Let me highlight the financial performance of Q3-2020: 

The Group has achieved Net Profit After Tax (NPAT) attributable to Shareholders for the period ended 30th 

September 2020 of KD 101.2mn lower by KD (89.3) mn or (46.9)% compared to 9M-19 of KD 190.5mn.  

The lower profits is mainly due to higher provisions including precautionary provisions on potential COVID 19 

consequences considering the uncertainty from current unprecedented regional and global situation. We will explain 

later in this presentation on provisions. 

Net financing income (NFI) has increased by KD 54.9mn or 13.9% compared to last year mainly on account of 

lower COF improved significantly in Kuwait and Turkey. 

The decrease in COF is mainly due to decrease in benchmark rates across the globe, lower distributable profits 

impacting distribution to depositors. In addition to the improvement in CASA deposits at Kuwait and group level. 

Net Operating income at KD 401.8mn increased by almost KD 9mn or 2.2% compared to same period last year; 

the increase is mainly from Net Financing Income by KD 54.9mn and Net gain from FX by KD 23.6mn offset by 

the decrease in Investment income by KD (57.6)mn and fees and commissions by KD (9.8) mn as a result of 

lower business and investment activities due to COVID 19 lockdown. 

The decrease in investment income by KD (57.6) mn is mainly attributable to prior year gains, which led to decrease 

in investment income to total operating income to reach 6 % compared to 16% last year. However, the other non-

yielding income contribution remained at 20 - 22%. 

As a result the non-financing income dropped from KD 219.6mn last year to KD 172.3mn lower by (21.5%) 

 

Total Operating Expenses at KD 221.0mn has decreased by KD (1.2) mn or (0.5)% compared to same period 

prior year.  

Worth to mention the continuous efforts at all Group entities for containment of costs towards cost optimization and 

rationalization.  

Cost to income ratio improved by a further 63bps to reach 35.48% due to increase in operating income, while 

maintaining the group operating expenses at the same level. 

Furthermore, at KFH-Kuwait, C/I ratio at 33.95% which is below both the local Islamic Banks average of 49.3% and 

local conventional Banks average of 40.5% (calculated from published financials for H1-20). 

Average Yielding Assets is up by 8.3%compared to Dec-19 and 9.0% compared to 9M-19, resulted from the 

growth in both Financing receivables and Sukuk. (avg. YoY financing receivables is up by KD 0.5bn and avg. Sukuk 

is up by KD 0.9bn) 

Group NFM at 3.22% shows 8bps increase over 9M-19 average of 3.14%. 

Average Yield decreased by (89) bps due to drop in DR by CBK and Fed rates. However, average COF decline by 

97bps due to increase in CASA deposits in the major entities and drop in distributable profits. 

Now, with regards to provisions, the group total provisions and impairment charge increased by KD 100.9mn or 

69.6% to reach KD 245.9mn.  

Higher financing receivables and investments provisions are mainly on account of conservative provisions on 

potential consequences of COVID 19. 
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Net Operating Income (before provisions) from banking activities improved by 6% to form 98% of Group Net 

Operating income. 

Total Assets at KD 20.96bn increased by KD 1.6bn or 8.1% over 9 months period, (10.3% compared to Sep 19).  

Financing receivables at KD 10.1bn increased by 8.5% over 9 months period (8.3% compared to Sep 19). 

Significant portion of the corporate banking business growth in financing receivables was during the first quarter 

“pre-COVID-19” and contributed mainly from Kuwait and Turkey while third quarter witnessed more growth in Retail 

banking business.  

Growth in financing receivables was mainly contributed from Kuwait, Turkey, then Bahrain, while other demonstrated 

slower growth with focus on asset quality. 

Investments in Sukuk at KD 3.2bn increased by KD 0.9bn or 40.5% since Dec-19 (48.4% compared to Sep 19). 

with major growth contribution from Kuwait Turk Participation Bank in Sovereign Sukuk.  

The growth in Sukuk portfolio is a response of growth in deposits in all markets in which we operate where limited 

good asset quality financing opportunities are available within the Group’s overall Risk appetite. 

The group achieved significant growth in deposits in 9M-20 of KD 1.4bn or 10.0% (12.6% compared to Sep 19) 

with contribution from all banking operations reflecting depositors’ confidence in KFH group.  

Additionally, the favorable deposits mix continues to show very healthy contribution from CASA deposits which now 

represents 52.4% of total group deposits as at the end of September 2020 compared to 44.3% at the end of 2019.  

It is also worth to mention that KFH Kuwait dominates the saving accounts with market share of 40.4% (as per CBK 

latest published reports, August-20). 

Customer deposits as a percentage of total deposits at 82.2% continues to improve reflecting healthy funding 

mix and shows robust liquidity.  

In the last slide looking at the key performance ratios, the group compared to last year same period is as follow: 

• ROAE from 13.41% to 6.94%. 

• ROAA from 1.47% to 0.87%. 

• C/I improved from 36.11% to 35.48%, and, 

• EPS from 25.15 fils to 13.31 fils. 

NPL ratio increased to reach 2.35% (as per CBK calculation) in Sept-20 compared to 1.88% for 2019. 

Coverage ratio (provision) for Group is 209.7% in Sept-20 compared to 231.5% for 2019. 

Coverage ratio considering the secured amounts (provision + collateral) for Group is 261.6% in Sept-20 

compared to 284.5% for 2019. 

With that I conclude my part and we may move to the Q&A SESSION 

Thank you. 

 

Mr. Ahmed Al Shazly: 

Again, to ask a question, just please type it in the question box in your screen, so we can be able to reply to it. 

 

Q & A 

 

Question 1: Balance sheet growth was driven by retail with assets +16% q/q. What is the driver behind this? (Janany 

Vamadeva, Arqaam).  
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Answer by Mr. Shadi (GCFO):The growth in balance sheet came in definitely from the financing mainly, we grew by 

8.5% and as I said from all subsidiaries. The growth in retail we witnessed it more in the 3rd quarter while the growth 

mainly in from corporate. I can say that 1/3 of the growth from retail and 2/3 from corporate. And we expect to maintain 

the same growth until the end of the year, if you look at the balance sheet growth it also includes the Sukuk as I mentioned 

which grew by 40% compared to December last year. 

 

Question 2: Is the drop in distributable profits contributing to lower cost of funding a result of lower profits of KFH? 

(Waruna Kumarage, SICO Bank).  

Answer by Mr. Shadi (GCFO):Yes, KFH deposits structure mainly from Mudharaba which is based on profit of the bank, 

so yes it is affecting the drop of net profits of the bank and affect the distributable profit which affected by the provisions 

and that effects the Cost of Funds improvement. But the improvement of the Cost of Funds as I mentioned came from 

two sides… the first side: the drop in profitability and distributable profit and the second side is improvement in CASA. We 

always have healthy CASA deposits, current accounts and savings accounts, we’re always above 45%-44%, but this time 

it increased to reach 52%. That also helped or supported the drop of Cost of Funds or improved the Cost of Funds. 

 

Question 3: Would you consider the increase in CASA deposits as a short-term dynamic due to lower retail consumption 

and what was the CASA ratio in Sept-20 vs Dec-19? (Elena Sanchez, EFG Hermes).  

Answer by Mr. Shadi: Part of it, yes but still as I said the significant portion, we’ve never seen lower than 44% of our 

deposits and CASA deposits so the incremental would be part of it short term. Don’t expect to remain above 50% but still 

above the 45% and 46% which we used to see always. 

I think I answered that, Dec 2019 was 44% and I think I mentioned in the presentation and I think it has always been 

between 44% and 45-46%, this time it increased to 52%. 

 

Question 4: Thank you for the presentation. what's the best way to estimate distributable profit on deposits in order to 

have a better expectation on cost of funding? should we take into account bad asset charges when estimating distributable 

profit to depositors? Aybek Islamov, HSBC. 

Answer by Mr. Shadi (GCFO):I don’t think that you can do an estimation from the financials because there are many 

components to reach the distributable profits, one of which is the size of Mudharaba but you can have it as an indicator 

so if the profitability of the Islamic bank, especially the Islamic Banks that have more Mudharaba deposits than Wakala 

decrease then you would expect the Cost of Fund to increase, or vice versa.  

 

Question 5: What was the contribution to earnings from Turkey in 9M20 vs last year? Elena SanchezEFG Hermes 

Contribution from Turkey net profit… I don’t have the exact number but its above 40%... 41% the contribution Net Profit 

from Turkey increased because over and above provisions we took at each entity level, we took more precautionary 

provisions at group level… consolidated level so that lowered the parent contribution and increased the contribution of 

subsidiaries. 

 

Question 6: Can you please give some guidance on COR for Q4 and FY 21? Maha Marhaba, ADIA 

Answer by Mr. Shadi (GCFO):Actually, maybe we can first talk about it in general, at the beginning of the presentation I 

said I will explain more on provisions and I expect many questions will be resolved by explaining more on the provisions: 

The bank continued its conservative approach to manage its cost of risk, and in response to covid-19, the bank has 

decided in addition to the existed validated macro-economic models to include in its projected risk scenarios additional 
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expert  judgment (SICR) significant increase in credit risk of certain economic sectors which we have limited exposure, in 

order to increase the precautionary provisions. 

Given the outlook on COVID consequences, although we have not noted serious issues with respect to credit quality and 

is mainly due to liquidity issues faced by corporate customers. we have recorded provisions with respect to corporate and 

retail financing portfolios and investment portfolio, investment provisions or impairments where we took were extremely 

conservative in addition to the precautionary charges as I mentioned. So here Cost of Risk from the numbers on the 

financials you will see it overstated, I can say that confidently Cost of Risk after the crisis will go back to better than normal 

and before.    

I would like to highlight here that current provision balance level for the group exceed CBK IFRS required provision by KD 

225 million as of Sep 2020.  

That by itself tells how much we took precautionary provisions and how much Cost of Risk if you calculate it from the 

financials will not reflect the reality, because it has a lot of additional provisions.  

 

Question 7: When we expect to hear new updates about the merge between AUB & KFH? Alaa Alatilie, Arzan Financial 

Group 

Answer by Mr. Shadi (GCFO): We have no information, no new information on the acquisition and all the information 

has been disclosed as we disclosed early this year that we shall resume in December inshalla in the transaction. We will 

make an appropriate disclosure as and when we have any update. So far, we don’t have any information. 

 

Question 8: Can you please confirm if the NPL ratio as of 3Q20 was 1.88%? Waruna Kumarage, SICO Bank 

1.88% was December last year. NPL ratio as per end of the quarter 30th of September was 2.35% based on CBK 

calculation. Part of the increase in NPL is due to the precautionary provisions from certain accounts, due to being impacted 

sectors, not necessarily the business impacted of the companies or the corporates are impacted but we had to take 

provisions because as I explained.. some specific provisions and that makes them to be reported as NPL. So that 

increased our NPL.  

 

Question 9: What has been the recovery so far in commercial activity post the lows of April-May 2020? Elena Sanchez, 

EFG Hermes 

Answer by Mr. Shadi (GCFO): As you know the suffering in the banking sector is not only us, actually all the banks in 

Kuwait and globally suffer especially the 1st half and especially in the 2nd quarter. The opening here in Kuwait started I 

can say from August and that was inflicted in the business, we’ve seen an improvement in business and as I said in retail 

as well. We hope that we continue, and we hope that the 2nd wave will not affect the business that we are starting seeing 

it around the globe will not affect like the lockdowns we had in the 1st half.   

 

Question 10: Can you explain please the source of the net losses driven by the foreign exchange on translation of foreign 

operations on the comprehensive income? Alaa Alatilie, Arzan Financial Group 

Answer by Mr. Shadi (GCFO): Yes, that’s mainly is the foreign currency translation for our activities in Turkey our 

subsidiary and drop in Turkish in Lira.    

 

Question 11: Can we expect deposit growth momentum to continue in 4Q20? WarunaKumarage, SICO Bank 

Answer by Mr. Shadi (GCFO):AS you see our growth in financings is 8.5% for the 1st 3 quarters. Deposits 10% expected 

to maintain the same level. 
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Question 12: Can you please confirm that the excess provisioning of KWD 225m is in excess of CBK requirement or 

IFRS 9? Janany Vamadeva, Arqaam 

Answer by Mr. Shadi (GCFO): Yes, I confirm this. The excess in my books in total balance of provisions over and above 

the required as per CBK IFRS9.  

We always disclose it in the financials by the way. This year because of the increased provisioning the gap increased 

positively.   

 

Question 13: How much is the coverage excluding collaterals? Sara Boutros, CI Capital 

Answer by Mr. Shadi (GCFO): Coverage excluding collaterals as I mentioned is 209.7% almost 210% as of September 

2020, group level. Coverages form provisions only.  

 

Question 14: What is the outlook for margins going forward? Shall we expect some increase in cost of funds in Q4? 

Maha Marhaba, ADIA 

Answer by Mr. Shadi (GCFO):As I explained the NFM Net Financing Margin increased by 8% compared to last year 

same period, reaching 3.22% and that is exactly what we had for the first half if you look at the first half it was exactly the 

same NFM on group level 3.22% and we expect it to remain the same until the year end or around the same range. 

Mr. Ahmed Al Shazly: Ok, so this concludes our call. I would like to thank everyone for joining our call and if you have 

any more questions please send them to investor.relations@kfh.com, so again thanks everyone and thank you to the 

management. 

 

End of the WebCast….. 


