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  الخير مساء :أحمد الشاذلي
 
  و جميعا

 
  و أهل

 
لفترة الربع  وربة لبنك املالية النتائج ملناقشة الهاتفي االجتماع في بكم مرحبا

/  السيد وربة لبنك التنفيذي الرئيس اليوم إلينا ينضمأن يسعدنا  ،2019 مارس 31في األول املنتهي 

 أحمد/  السيد كذلك و التخطيط و املالية الرقابة مجموعة رئيس – حافظ خالد/  السيد و الغانم شاهين

 . التقارير واملالى  التخطيط قطاع أول  مدير– صادق

 

 . صادق أحمد/  للسيد اآلن الكلمة و

 
 
 لكم شكرا

 
 :صادق أحمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   أحمد شكر 
 
  بكم أهل

 
ا أشكركم أن أود , .جميعا  أرباح ملناقشة الهاتفي املؤتمر هذا حضوركم على جميع 

 إخلء نص عليكم أقرأ أن أود بدأ،ن أن وقبل. 2019مارس  31لفترة الربع األول املنتهي في بنك وربة 

 .اليوم التقديمي العرض بشأن املوجز املسئولية

 

 وقد البنك توقعات تعكس مستقبلية، تطلعية بنظرة تتسم التي البيانات بعض العرض هذا يتضمن

 جوهري  بشكل الفعلية النتائج اختلف إلى يؤدي قد بما اليقين عدم من ودرجة املخاطر بعض على تنطوي 

  يؤثر وقد
 
 هنا. الواردة للخطط املالية واآلثار النتائج على سلبا

 

 آرائه لتحديث التزامات أي البنك يتحمل وال ،هذا .التطلعية البيانات تلك على عتماداال  بعدم عليكم وننبه

 املبينة التطلعية البيانات على تتم التي املراجعات نتائج عن اإلعلن أو اليقين وعدم املخاطر بتلك املتعلقة

  أود للتو، قرأته الذي املسئولية إخلء إلى باإلضافة.  هنا
 
  أحثكم أن أيضا

 
 إخلء بيان إلى الرجوع على جميعا

 . العرض من الثانية الصفحة في الكامل املسئولية

 

 /السيد من االفتتاحية امللحظات بعض سيتضمن اليوم عرضنا ،التقديمي العرض إلى سننتقل اآلن،

 املستقبلية توقعاتالالبيئة التشغيلية لبنك وربة و  عن وربة لبنك التنفيذي الرئيس – الغانمحمد  شاهين

 الرقابة مجموعة رئيس - حافظ خالد/  السيد من تفصيلي عرض يتبعه سوف ذلك بعد ، الكويتي سوق لل

 بعد ، 2019مارس  31لفترة الربع األول املنتهي في  ةاملالي البيانات و داءاأل  عن التخطيط و املالية

 عبر البث منصة خلل من أسئلتكم جميع نتلقى سوف. التقديمي العرض على االفتتاحية التعليقات

 سؤال أي عن اإلجابة عدم حالة في. األسئلة من ممكن عدد أكبر على لإلجابة جهد كل وسنبذل. األنترنت

 
 
 عنوان خلل من بنا االتصال في التردد عدم يرجى ، أسئلة أي مشارك أي لدى كان إذا أو الوقت لضيق نظرا

 .  اإللكتروني موقعنا على  املوجود وربة ببنك املستثمرين بعلقات الخاص اإللكتروني البريد

 

ا،  .الشاشة على الظاهر أمامكم الرابط خلل من التقديمي العرض هذا تحميل يمكنكم وأخير 
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  11من  3 صفحة رقم

 

 موجز  لكم عرضلي وربة، لبنك التنفيذي الرئيس الغانم، شاهين /السيد إلى الحديث دفة أنقل وبذلك،
 
 ا

 .املستقبلية وربة بنك الكويت وتوقعات دولة في االقتصادي الوضع عن

 
 عن خالص شكري وتقدير ي على االنضمام إلينا في املؤتمر الهاتفي للمحللين لبنك وربة  :الغانم شاهين

 
أعبر لكم جميعا

 اليوم .  

 

معدالت النتائج املالية للبنك وتسجيل  هألدائنا كما تعكس طيبة ومبشرةبداية  2019يسرنا أن نبدأ عام 

ا لألداء املتميز للبنك لعام  في الواقع . وهذاجميع األصعدةعلى  ةمتميز   .2018استمرار 

 

ا  بنكسجل   وربة نمو 
 
٪  31 أو  مليون د.ك 3.8حوالي  بلغ ،2019في األرباح في الربع األول من عام  كبيرا

 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

 

 في هذا الربع  تحققتالتي  الكبيرةنرى أن األرباح 
 
في تنفيذ  للشك نجاحناتثبت بما ال يدع مجاال

التركيز على  فيوسنواصل خططنا إستراتيجية البنك، مدعومة بالتركيز على أنشطتنا املصرفية األساسية 

 األنشطة املصرفية األساسية وزيادة حصتنا في السوق.

 

بحمد هللا النمو زيادة رأس مال البنك التي تم االنتهاء منها  هذا في النمو، ويعزز  ة البنكتستمر ميزاني  

 الكثير من الفرص الباب أمام الزيادة في رأس املال  تلك فتحتحيث ،  2018نهاية العام املاض ي بوتوفيقه 

 2.2من  2019مليار دينار كويتي في نهاية الربع األول من عام  2.6إجمالي األصول  بلغ حيث. املواتية للبنك

ا ٪ 18 بلغ، بمعدل نمو 2018مليار دينار كويتي في نهاية العام املاض ي   .تقريب 

 

التوقعات العاملية لصندوق النقد الدولي التي صدرت  تكشف االقتصادية،باالنتقال إلى التوقعات و 

ا تباطؤ النمو العاملي لعام  التوترات التجارية بين الصين والواليات املتحدة حيث أن . 2019مؤخر 

واالحتمال املتزايد بخروج بريطانيا من االتحاد  اليورو،في منطقة  ينثقة املستهلك وضعف، األمريكية

 .املستقبلية في ضعف النظرة تساهمعوامل رئيسية  مثلهذا ي كل، اتفاقاألوروبي بدون 

 

وليس  2018خلل  القطاع املصرفيفي  جوهري شكل بنسبة األصول غير املنتظمة )املتعثرة(  تراجعتوقد 

 .2019من املتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ في عام 

 

 ئرخسااملنتظمة أو في األصول غير  جوهري وأي تغيير أو  2019ال نتوقع أي تدهور في جودة األصول في 

 . (ECL) االئتمان املتوقعة
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  11من  4 صفحة رقم

 

الربع األول من بنك وربة، حيث شهد خلل ملحة موجزة عن العمليات في  وبعد هذا التمهيد أنتقل معكم

 على عدة أصعدة. اإلنجازات و  الكثير من النجاحات 2019عام 

 

ا من مبادراتنا االستراتيجية التي تركز على الخدمات املصرفية للشركات 
 
قمنا بتنفيذ  واالستثمار،انطلق

صفقات بما في ذلك املشاركة في  ،2019العديد من املعاملت الكبيرة بنجاح خلل الربع األول من عام 

 .أمريكي دوالر مليار  180تتجاوز بقيمة  تمويل هيكلي مشترك

 

 لتلبية  مصممة منتجاتونطرح احتياجات عملئنا  استكشاف نحرص على
 
هذه االحتياجات خصيصا

 متطلبات تلبي التي الجديدة املنتجات من العديدقدمنا  الصددبطرق فعالة ومرنة ومبتكرة، وبهذا 

 ( الوتين) تحت مسمى جديد رقمي قطاع بتأسيس قمنا كما ، عملئنا
 
املصرفية الرقمية لستراتيجية ل وفقا

 املعتمدة.

 

أطلق بنك وربة أول فرع للخدمات املصرفية  السوق،في  والتواجدفيما يتعلق بتوسيع الشبكة إما 

فرع الخدمات املصرفية التجريبي لفتتاح تم اال من الشركات و  البنكللشركات في برج سنابل لخدمة عملء 

 .املرتفعة امللءة املاليةالخاصة األول في الشهداء لخدمة األفراد ذوي 

 

األول فترة الربع خلل  قيمةجوائز  4 أربعةعلى  وربة بنك حصول أشارككم أن  يسرنيمن ناحية أخرى ، 

 Elite“النخبة لتميز الجودة  مثل جائزة البنك القوي  تعكس أداء   مرموقةمن مؤسسات  من هذا العام

Quality Recognition  جائزة و  من جي. بي. مورغان تشايسللمدفوعات التجارية واملدفوعات املصرفية

و"جائزة صفقة العام العابرة للحدود" من مجلة أخبار التمويل " صفقة العام في التمويل المهيكل"
   IFNاإلسالمي 

 

 والتخطيط املالية الرقابة مجموعة رئيس حافظ، خالد/  للسيد الكلمة وأعطي املقدمة هذه أختم وبذلك،

 .فليتفضل

  الخير مساء                      الغانم،،، شاهين /للسيد شكرا :حافظ خالد
 
 جميعا

 

املستثمرين  للمحللين ولنا في املؤتمر الهاتفي  انضمامكمبداية يطيب لي أن أتوجه إليكم بالشكر على 

، كما يسعدنا أن نشارككم 2019 الربع األول من عامالستعراض ومناقشة أرقام ونتائج بنك وربة خلل 

 لبنك كما تعكسه النتائج املالية والتي سيتم عرضها عليكم. اإداء 

 

في  يةوزيادة حصته السوق في تحقيق معدالت نمو قوية في جميع قطاعات األعمال بنجاح البنك يستمر

سوق التمويل والودائع تمشيا مع الخطة االستراتيجية الخمسية املعتمدة، على الرغم من املنافسة 

 العام في سوق االئتمان. واالنخفاضالشديدة بين البنوك في السوق املحلية 
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  11من  5 صفحة رقم

 

 
 حيث يسعى البنك إلى تحقيق هدفه  ،إلى تعزيز ذلك النمو 2018زيادة رأس مال البنك بنهاية عام أدت 

فعالة لتحقيق الربحية املناسبة وتحسين العائد بصورة هو االستفادة من زيادة رأس املال و االستراتيجي 

 على حقوق امللكية.

 

 دعونا نبدأ العرض التقديمي.  واآلن

خلل الربع األول مليار دينار كويتي  2.6أصول البنك  بلغتفقد  (،10هو موضح في الصفحة رقم ) كما

الزيادة في األصول إلى النمو . ترجع % 18نسبة نمو ب مليون دينار كويتي 400 حواليبزيادة  2019عام  من

وتجدر اإلشارة وكذلك زيادة الودائع لدى البنوك األخرى والنقد.  االستثمار،في محفظة التمويل ومحفظة 

 تعليمات بنك تقتضيهاالغرض من زيادة الودائع لدى البنوك األخرى هو إدارة نسب السيولة التي إلى أن 

 كفاية رأس املال. معيار( بشأن IIIبازل )توجيهات الكويت املركزي و 

 
ا لنموذج  التي تمثليعتمد البنك بشكل أساس ي على نمو محفظة التمويل،  النشاط األساس ي للبنك وفق 

٪ كما في 12٪ من إجمالي األصول ، في حين تبلغ محفظة االستثمار 68 محفظة التمويل وتشكلاألعمال ، 

 .2019مارس  31

 
 في إجمالي الودائع خلل الربع األول من عام 

 
 ملحوظا

 
حيث وصل  2019علوة على ذلك ، شهد البنك نموا

 نمو األصول. يعزز ٪ مما 20مليار دينار كويتي بمعدل نمو قدره  2.27إلى 

 
له تأثير إيجابي كبير على قدرة البنك على  2018نهاية  قرب٪ 50إن زيادة رأس املال بنسبة وبكل تأكيد، ف 

العميل الواحد، وهو األمر الذي سيوفر تجاه لتزام االالحد األقص ى ملقدار  زيادة و التمويليةزيادة محفظته 

قدرات  ورفعوتمويل املشاريع التنموية الكبرى ،  الكبيرة،لتلبية احتياجات فئات العملء املزيد من الفرص 

 البنك التنافسية باإلضافة إلى توسيع حصته في السوق.

 

 ( 11صفحة ) إلى باالنتقالو 

 الرئيس يمحفظة تمويل العملء والتي تمثل نشاطنا املصرفي األساس ي واملحرك  النمو في عنهنا  نتحدث

 . كما أوضحنا من قبل البنك املربح نمولل

 

 الربع األول من عاممليار دينار كويتي في  1.76بلغت قد محفظة تمويل العملء في هذه الصفحة نرى أن 

 % 10مليون دينار كويتي وبنسبة نمو بلغت  154بزيادة قدرها  2019
 
بالرغم من وتحقق هذا سنويا

أن الحصة السوقية لبنك وربة في تمويل مع العلم املحلي،  االئتماناملنافسة الشديدة وتباطؤ نمو سوق 

 5% إلى 2خلل الثلثة أعوام األخيرة من  نمت بأكثر من الضعفالشركات املحلية 
 
.% كما تضاعفت أيضا

 .% 2.67% إلى 1.67في تمويل األفراد من  للبنكالحصة السوقية 
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% من إجمالي نمو محفظة 20االستحواذ على  2019عام الربع األول من استطاع بنك وربة خلل  وقد

ث في التمويل املحلية للشركات واألفراد في السوق الكويتي وهو األمر الذي يؤكد على نجاح البنك األحد

 على خطته االستراتيجية ويوضح قدرتنا على تقديم حلول مميزة 
 
 .للعملءالكويت في اختراق السوق معتمدا

  

نجد أن  ،نظرنا إلى محفظة التمويل من أبعاد أخرى كما هو مبين في الرسم العلوي من الجهة اليمنى إذا

% منها للعملء األفراد وهذا بالتحديد 20% من التمويل ممنوح للعملء من الشركات في حين أن 80

 يتطابق مع استراتيجيتنا. 

 

 التمويل نسبة أن اليسرى  الجهة من السفلية يةو الزا في البياني الرسم يظهر ،االئتمانية الجودة منظور  من

 النسبة متوسط في حدودما يعني أنها % 1.68 لتبلغ طفيف بشكل أرتفعتقد )غير املنتظم(  املتعثر

  جيدة ائتمانية جودة يعكس ، وهذا بالطبعالكويتي لسوق في ا ةالسائد
 
 بلغت بينما التمويل ملحفظة جدا

 %.142 املخصصات تغطية نسبة

 

 : الرئيسية األداء مؤشرات ملناقشة ننتقل دعونا ، اآلن

 

 املنتهي األول لفترة الربع  ربحال، أن صافي اليسرى  الجهة من العلوية الزاويةفي ( 12)  رقم تجدون في صفحة

  .مليون دينار كويتي  3.821 % ليصل إلى ما يقارب31قد شهد زيادة كبيرة بنسبة  2019 مارس 31في 

 

يرادات التشغيلية لإل  كويتي دينار مليون  3.35نحو بالزاوية السفلى من الجهة اليسرى، نجد نمو كبير  في

، وهذا يمثل  2019 مارس 31في فترة الربع األول املنتهي مليون دينار كويتي خلل  14.23يصل إلى حوالي 

في  كبيرة زيادة في الزاوية العلوية من الجهة اليمنىوتعكس النتائج على الجانب األخر %. 31 بنسبة نمو

 مليون دينار كويتي  9.2 لتصل إلى مليون دينار كويتي 2.3 قدرهاصافي الربح قبل املخصصات 
 
بزيادة  تقريبا

 . 2018٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 34

 

محفظة التمويل هي املصدر الرئيس ي  أنيتضح  ،الرسم البياني السفلي من الجهة اليمنى إلى وباالنتقال

. 2018 الربع األول  ٪ في77مقارنة بـ  ،2019للربع األول ٪  68تمثل و لإليرادات التشغيلية في بنك وربة 

 ٪.12٪ لتصل إلى 13من  انخفضاالتي  الصكوك إيراداتتليها 

 

 وإيراداتتمثل اإليرادات غير التمويلية املصدر اآلخر للدخل، بخلف محفظة التمويل وللتوضيح، 

الربع في % 10 بنسبة يادةوقد شهدت ز  ،ورسوم وعموالت االستثمارات إيرادات، وهي في األساس الصكوك

 .اإليرادات إجمالي من% 20 إلى لتصل 2019 عاماألول من 
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  11من  7 صفحة رقم

 

 

 لعرض املزيد من التفاصيل حول أداء محفظة التمويل: ( 13) رقم لننتقل اآلن إلى صفحة

 

 11 رقم حسب العرض السابق في صفحة 
 
 ملحوظا

 
% 10 بزيادة، حققت محفظة التمويل بالبنك نموا

مليون دينار كويتي تقريبا كما هو  9.7٪ في صافي دخل التمويل ليصل إلى 16حيث نتج عنها زيادة بنسبة 

مبين في الزاوية العلوية من الجهة اليسرى. وتعتمد هذه الزيادة بشكل أساس ي على محفظة الشركات التي 

 ٪ من إجمالي محفظة التمويل. 80تمثل 

  

نسبة مصروف املخصصات إلى محفظة التمويل كما هو موضح في الزاوية السفلية من الجهة  انخفضت

 .  2018% في الربع األول من عام 0.92بنسبة مقارنة  ٪1.02نقطة أساس لتصل إلى  10اليسرى 

 

. كما ترون في الرسم البياني في الزاوية العلوية من الجهة اليسرى، فإن (14)ننتقل اآلن إلى صفحة رقم  

 .2019 األول من عامالربع  خلل٪ 65 زادت إلىهي تكاليف املوظفين والتي  الجزء الرئيس ي من التكاليف

 

 البيانية الرسوم منأدى رفع مستوى كفاءة التشغيل في بنك وربة إلى تحسين نسب الكفاءة، وهو ما يتضح 

 في هذه الصفحة:  األخرى  الثلثة

 

٪ مقارنة 2الزاوية العلوية من الجهة اليمنى بنسبة  فيانخفضت نسبة التكاليف إلى الدخل كما هو مبين 

 ى٪ مما يدل على قدرة البنك على تحقيق أرباح أعل36 إلى لتصل، 2018 ديسمبر 31السنة املنتهية في مع 

 مقابل كل دينار كويتي من التكاليف. 

 

كما هو موضح في  األصول أكبر في زيادة العائد على متوسط  بصورةالبنك  يةالتحسن في ربح هذا ويظهر

% 0.43ليصل إلى  ، 2019في الربع األول من عام  أرتفعوالذي  اليسرى،الرسم البياني السفلي من الجهة 

  املاض ي.لعام ل ٪.0.40 ةمقارنة مع نسب

 

العائد على  أنخفض األيمن،وكما هو موضح في الرسم البياني السفلي من الجانب  ذلك،علوة على 

بالرغم من تحسن الربحية  2019% في الربع األول من عام 5.26% ليصل إلى 7.55من  األصول متوسط 

 ويرجع ذلك إلى عملية االكتتاب العام األخيرة إلصدار أسهم زيادة رأس املال. 

  

نقدم في هذه الصفحة بشكل أساس ي حيث ( وهي الصفحة األخيرة. 15) رقم ننتقل اآلن إلى صفحة

 معلومات الرسملة والنسب الرقابية للبنك: 
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  11من  8 صفحة رقم

 

إال أننا نتوقع انخفاض هذه النسب نتيجة  ،إن نسب رسملة بنك وربة قوية للغايةبصفة عامة ف

تظل هذه النسب عند  ،هذا للبنك، ومعلرأس املال لتطبيق مبادرات النمو املستقبلية مثل االستخدام األ 

وتبقى تلك النسب أعلى من  ،مصدات حماية وتأمين للنسب الرقابية املال توفرمستويات مريحة من رأس 

 لقطاع املصرفي. السائد في ا املتوسط

 

وصل إلى قد فإن معيار كفاية رأس املال في بنك وربة  اليسرى،يتضح في الزاوية العلوية من الجهة  وكما 

٪ املطلوبة حسب تعليمات بنك الكويت 13% ، وهذه النسبة أكبر من النسبة الرقابية 22.28نسبة 

 % عن املطلوب. 9.28املركزي بما يمثل زيادة بنسبة 

 
 حقوق  مكون  في انخفاض ن تجدو وكما هو موضح في الرسم البياني في الزاوية السفلية من الجهة اليسرى،  

 . بسبب زيادة األصول املرجحة باملخاطر 2019 الربع األول من عام% خلل 15.26 بنسبة املساهمين

 
 ارتفعت قد باملخاطر املرجحة األصول  أن نجد اليمنى، الجهة من العليا الزاوية في البياني الرسم إلى وبالنظر

 جحةرلما األصول  وانخفضت كويتي. دينار ارملي 1.31 إلى لتصل كويتي دينار مليون  132 بمقدار

 الربع األول من عام في٪ 50 لیإ  2018ديسمبر   في٪ 53 نم األصول  جماليإ نم یةومئ کنسبة طربالمخا

 املخاطر تحمل في واملتوازنة الحصيفة البنك نزعة سیعک مما وق لسا في النسب أقل أحد وھي ،2019

 .ول ألصا في وي لقا ولنما نم مغرلا علی

 
 ملناقشة األسئلة فترة إلى للنتقال الدور  جاء الرئيسية، املالية الجوانب إلى تطرقنا أن بعد أنه أعتقد اآلن،و 

 .للبنك املالي واألداء املركز حول  واالستفسارات املعلومات من املزيد

 
 :صادق أحمد

 

 

 

يرجى  األسئلة، توجيهل ،فضلكم من بالترتيب.ف نجيب عليهم و سو  ، األسئلة استقبال في اآلن نبدأ سوف

وبذلك نتلقى أسئلتكم ونجيب  التقديم، زر  على الضغط ثم األنترنت، عبر البث منصة على السؤالكتابة 

بعد  وسنعود إليكم ، األن تفضلوا بكتابة األسئلةاألسئلة لكتابة الفرصة الجميع بإعطاء سنسمح عليها

 .لحظات 

 
 يمكنكم كتابة املزيد من األسئلة التي ترغبون في توجيهها. ،أسئلتكم تلقىاآلن فى  نبدأ :صادق أحمد

 

 األول: السؤال 

 التمويل في البنك والسوق ككل وتوقعاتكم حول هذا التوجه؟  تكلفةزيادة  أسبابيرجى التوضيح حول 
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  11من  9 صفحة رقم

 

ا، في الواقع  :حافظ خالد ا أخذت تكلفة األموال  فإنحسن   اتجاه 
 
، وبالتالي فإن هذه مشكلة  2018منذ عام  صاعدا

عاملين  الصاعداالتجاه  هذا يدفع ،وخلصة القول ، وليس بنك وربة فقط السوق بأكمله بها تأثري نظامية

الودائع ، مع الحفاظ معدل األرباح )الفوائد( على  الزيادات املتعددة فيمن  2018عام   في هشهدناما  هما، أول

في السوق ككل ، على الجانب اآلخر ، فإن التأخير  هامش الربحأدى إلى الضغط على  ماعلى سعر الخصم 

في إصدار قانون الدين العام يحد من مصادر تمويل العجز في ميزانية الدولة ، مما يؤدي ملزيد من الضغط 

 ب ودائع العملء.املنافسة بين البنوك لجذ حدة على السيولة مع زيادة

 

قد يتحرك لخفض أسعار الفيدرالي آلن أن مجلس االحتياطي ا املراقبينمعظم  رى ي لتوقعات،لأما بالنسبة 

من و الجيوسياسية في املنطقة.  املشاكلبسبب تتعاظم عدم اليقين  حالةإن إال  الحالي،الفائدة خلل العام 

على تلبية  تركيزالمن خلل باستمرار نقوم بمراجعة وتحسين هيكل التمويل لدينا  وربة، بنك وجهة نظر

كما هي  التمويلتكلفة  مستوياتالحفاظ على  مع املركزي، املفروضة من بنك الكويتالسيولة  معايير

 .)الفوائد( األرباح في معدالت النظامية، والحد من تأثير هذه الزيادة عليه

 

وهل تستمر تلك  2019املخصصات في الربع األول من عام  مصروف، ما سبب زيادة السؤل الثاني :صادق أحمد

 ؟ 2019الزيادة خالل باقي 

في  يهاإل يجب النظر املخصصات،عن  الحديث عنداملخصصات. لكن  مصروفعن  نتحدثأعتقد هنا أننا  :حافظ خالد

توقع املزيد  يجب، بالتأكيد التمويل،محفظة  مع نمو. لذلك بالبنكمعدالت النمو في محفظة التمويل  ضوء

 بنمو محفظة التمويل. مرة  ترتبط حيث أن املخصصاتمن املخصصات. 
 
نسبة إذا نظرنا إلى  أخرى،نسبيا

وق، لذلك ليس لدينا السمتوسط النسبة السائدة في تقع ضمن  نجد أنها، عمليات التمويل غير املنتظمة

أننا اآلن في مرحلة بناء  أرى مشاكل األصول. لذلك أقصد  ،كبيرةليس لدينا مشكلة و  أصول قديمة.

ا. لذلك ال  خصصات،امل أن لدينا مشكلة فيما يتعلق بمستويات  أظنحيث أن البنك بدأ عملياته مؤخر 

 املخصصات.

 

ا  املحتسبة املخصصاتإذا قارنا اآلن  الخسارة االئتمانية املتوقعة مع املركزي الكويت بنك لتعليمات وفق 

ا املحتسبة  املحتسبة مخصصاتنا  (، نجد أن(IFRS9  9عداد التقارير املالية رقم الدولي إل لمعيار لوفق 

، لخسارة االئتمانية املتوقعةلوفقا املخصصات املحتسبة  املركزي تتجاوز متطلبات بنك الكويت  حسب

 الحالية في مستويات مرضية. مخصصاتنالذلك أعتقد أن 
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افع الرئيسية  تظهر لدينا سؤال أخر،  :صادق أحمد  في الربع األول، ما هي الدو
ً
 ملحوظا

ً
لهذا امليزانية العمومية نموا

 ؟2019عام  فياالتجاه  هذا وكيف ترى  النمو 

ا، نحن نواصل تنفيذ خططنا اإلستراتيجية ، مع التركيز على أنشطة تمويل الشركات ،  :حافظ خالد هي املحرك و حسن 

ا في قطاع  كمالربع األول ، لكما هو موضح في نتائجنا  للنموالرئيس ي  ا جيد  . كما سترى أن األفرادحققنا نمو 

من الواضح أن هذا يهدف إلى و ربع األول ، في نمونا في ال ةاملساهم العوامل الرئيسية أحد يعتبر الودائعنمو 

، مما يوفر مرونة أكبر  III ومعايير بازل املركزي  حسب تعليمات بنك الكويتإدارة نسب السيولة املطلوبة 

 .للميزانية العمومية

 

وعلى نمو محفظة التمويل  سوف يكون  للنمو لدينااملحرك الرئيس ي فإن أن هذا ش يء مؤقت.  رى لكنني أ

 .وسوف يظل كذلك تمويل الشركاتيد وجه التحد

 

 خطط إلصدار صكوك جديدة ؟  منهل السؤال الرابع:  :صادق أحمد

لدعم قاعدة رأس املال. كما تعلم ،  يحة األولىر ضمن الشصكوك العن  يستفسرالسؤال  هذا أعتقد أن :حافظ خالد

ا 2017عام  في ضمن الشريحة األولىمليون دوالر أمريكي  250 صكوك بقيمة لقد أصدرنا . وكان هذا جزء 

الحد تعزيز قدرات البنك لخدمة قطاعات إضافية من العملء وزيادة لم قاعدة رأس املال يدعتمن خطة 

ل. زيادة رأس املا قمنا بإصدار االكتتاب في أسهم 2018في عام و. الواحد األقص ى املسموح به تجاه العميل

قاعدة رأس املال ، والتي سوف تدعم نمونا ربما من لمستوى الحالي بالنسبة ل في وضع جيدلذلك أعتقد أننا 

في املستقبل ضمن الشريحة األولى ليس لدينا أي خطط إلصدار صكوك وعليه، لهذا العام والعام املقبل. 

 القريب.

 

 من جديد بشأن سياسة توزيعات األرباح؟  هلالسؤال التالي :  :صادق أحمد

ا ، أعتقد أننا أجبنا على هذا السؤال في املؤتمرات السابقة. لكن من املؤكد أن  :حافظ خالد أرباح األسهم توزيعات حسن 

واضحة للمساهمين واملستثمرين. ونحن حريصون ، بالطبع ، على أن يكون لدينا سياسة  همهي الهدف األ 

تغطية جميع الخسائر املتراكمة الناتجة من املاض ي فقط تمكنا بفضل هللا العام رباح. ات األ توزيعبشأن 

صل بناء نواوف سو إيجابية.  إحتياطيات، بدأنا في بناء  2019من عام  وبدايةلبنك. امرحلة تأسيس عن 

بتوزيع األرباح على  البدء عنده الوصول إلى مستوى يمكننا بهدفبالتأكيد اإليجابية اإلحتياطيات هذه 

 .املساهمين
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 " بالبنك؟ CASA التوفير " و الحسابات الجارية  ما هي نسبة :صادق أحمد

ا حوالي  :حافظ خالد ا ، لدينا حالي  وبالتأكيد هذا  الجارية و التوفير حساباتالفي ية التمويل القاعدة إجماليمن ٪ 11حسن 

تتمثل و . التمويلأحد أسباب ارتفاع تكلفة الوضع هو السوق. وهذا  السائد في توسطاملإلى  بعد يصل لم

 .التمويلتكلفة  لخفض   الجارية و التوفير حساباتالإحدى مبادراتنا اإلستراتيجية في زيادة نسبة 

أي  يرجى ممن لدية  املؤتمر،نختم ثم  أخير،نأخذ سؤال وف سالوقت، ضيق أعتقد أنه بسبب  حسنا، :  صادق أحمد

على  تجدونهإرسالها إلينا على عنوان البريد اإللكتروني لعالقات املستثمرين والذي  أسئلة أخرى 

 . لكترونيإلاموقعنا 

 ٪؟ 68٪ إلى  75انخفض التمويل باعتباره تركيبة لألصول من  ملاذاهو: السؤال األخير 

 

ا ، كما ذكرنا ،  :حافظ خالد  مكونات محفظةهو أنشطة التمويل. وهذا واضح للغاية من  الرئيس ين نشاطنا إفحسن 

 لدىشهدنا زيادة في اإليداعات  ؟ حدث في الربع األخير ذااألصول على مدى السنوات الثلث املاضية. ما

دارة نسب السيولة وبسبب الضغط على السيولة في السوق. وال إل  وذلك من العام في الربع األول البنوك 

 يكون وف س األمرأعتقد أن هذا 
 
 فإنأخرى، مرة إدارة نسب السيولة. يرجع إلى  ببساطةهذا األمر  .مستمرا

أي تقلبات في  ناوتتجنبة متكرر  إيرادات تحققالتي  التمويل،عمالنا هو محفظة أل الدافع الرئيس ي للنمو و 

 مستويات الربحية وصافي األرباح.

 

ا على املشاركة في  بهذا :  صادق أحمد هاتفي للمحللين ملناقشة أرباح الؤتمر املينتهى املؤتمر اليوم , نكرر الشكر لكم جميع 

. ومرة أخرى ، أذكركم بأنه يمكنكم طرح أي أسئلة 2019مارس  31لفترة الربع األول املنتهي في بنك وربة 

 .  IR@warbabank.com ن في بنك وربةبإرسالها إلينا على البريد اإللكتروني الخاص بعلقات املستثمري

 جابةوذلك لإل  ، أسئلة لم يتم الرد إن كان هناك أي لنرى نقوم بمراجعة األسئلة ا. سوف الرد عليه يسرنا

 . الحقا. شكرا لكم عليها

 

 

 .املؤتمر ننهى اآلن و
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Disclaimer
THE INFORMATION SET OUT IN THIS PRESENTATION AND PROVIDED IN THE DISCUSSION SUBSEQUENT THERETO DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR SOLICITATION OF AN 
OFFER TO BUY OR SELL SECURITIES. IT IS SOLELY FOR USE AT AN INVESTOR PRESENTATION AND IS PROVIDED AS INFORMATION ONLY. THIS PRESENTATION DOES NOT 
CONTAIN ALL OF THE INFORMATION THAT IS MATERIAL TO AN INVESTOR. This presentation has been prepared by (and is the sole responsibility of) WARBA BANK (K.S.C) (the 
“Bank”).

The information herein may be amended and supplemented and may not as such be relied upon for the purposes of entering into any transaction. This presentation may 
not be reproduced (in whole or in part), distributed or transmitted to any other person without the Bank's prior written consent.

The information in this presentation and the views reflected therein are those of the Bank and are subject to change without notice. All projections, valuations and 
statistical analyses are provided to assist the recipient in the evaluation of the matters described herein. They may be based on subjective assessments and assumptions 
and may use one among alternative methodologies that produce different results and, to the extent that they are based on historical information, they should not be relied 
upon as an accurate prediction of future performance. These materials are not intended to provide the basis for any recommendation that any investor should subscribe for 
or purchase any securities.

This presentation does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in any securities/transaction.

Past performance is not indicative of future results. Warba Bank is under no obligation to update or keep current the information contained herein. No person shall have 
any right of action against the Bank or any other person in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. No person is 
authorized to give any information or to make any representation not contained in and not consistent with this presentation, and, if given or made, such information or 
representation must not be relied upon as having been authorized by or on behalf of the Bank.

This presentation does not constitute an offer or an agreement, or a solicitation of an offer or an agreement, to enter into any transaction (including for the provision of 
any services). No assurance is given that any such transaction can or will be arranged or agreed.

Certain statements in this presentation may constitute forward-looking statements. These statements reflect the Bank’s expectations and are subject to risks and 
uncertainties that may cause actual results to differ materially and may adversely affect the outcome and financial effects of the plans described herein. You are cautioned 
not to rely on such forward-looking statements. The Bank does not assume any obligation to update its view of such risks and uncertainties or to publicly announce the 
result of any revisions to the forward-looking statements made herein.
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Warba Overview Journey

25.2%

10.0%

8.3%

7.4%

49.1%

General Authority for Investment (KIA)
Al Sayer Group Holding Co.
The Public Institution for Social Security
Abdullah Al Shalfan
Others

Established in 2010, Warba Bank’s offers the entire gamut of

banking & investment services in compliance with Sharia principles.

It aims to achieve growth by continuously innovating on product

quality, offering customized solutions and service excellence thereby

gaining the confidence of customers from various walks of life. It

also has a separate section for ladies.

Warba Bank offers a wide range of customized Sharia-compliant

services and solutions through four main groups:

•Retail Banking Group

•Corporate Banking Group

•Investment Banking Group

•Treasury Group

4.85%

3.08%

Corporate
Banking

Retail Banking

Financing Market Share

A+

Date/Reaffirmed

Oct 2017

Date/Reaffirmed

Oct 2018

Baa2
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Warba Key Strength & Strategic Pillars

Transform into an Islamic CIB champion 
with a lean digital-first retail businessVISION

.. Help our customers fulfil their life ambitions and grow 
their businesses by providing innovative financial solutions 
and outstanding experiences

.. Provide our staff with rewarding growth opportunities 
and a healthy work environment and

.. Deliver steady, growing returns 
to our shareholders

MISSION

▪ Modernity

▪ Innovation

▪ Sharia Compliance

▪ Transparency

▪ Unity
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•

•
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