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 - محضر مؤتمر- 

 

 5582916هذا المؤتمر رقم  :الُمشِغل

 

البث  للبنك األهلي المتحد، علىالسيدات والسادة، نشكركم لحضوركم ونُرحب بكم في هذا المؤتمر  :الُمشغِّل

 .2018نوفمبر  1بتاريخ  يوم الخميس . وأود إعالمك أن هذا المؤتمر يتم تسجيلهالمباشر على اإلنترنت

 

 واآلن أنتقل لُمضيفكم اليوم، شيرو جوش، تفضل سيدي

 

 أحييكم جميًعا في، وأود أن ير. هذا شيرو جوش يحييكم من شركة سيكوالسيدات والسادة، مساء الخ شيرو جوش:

 .2018مجموعة البنك األهلي المتحد الستعراض النتائج المالية للربع الثالث من عام  مؤتمر

 

 :ويسرني استضافة اإلدارة الُعليا من مجموعة البنك األهلي المتحد اليوم. ومعنا

 

  االستراتيجيالمالية والتطوير  -السيد/ سنجيف بايجال, نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 

 االمتثال و القانونية الشؤن و المخاطر – للمجموعة التنفيذي الرئيس نائب, غيل كيث/ السيد  

 المالية مجموعة رئيس, راثينام سرينيفاسان/ السيد  

 للمجموعة االستراتيجي التطوير رئيس, جوجيا راجيف/ السيد  

 

التفصيلية للبيانات المالية عن الربع الثالث من عام استلمتم عرض الشركة، والنشرة واآلن، وقد 

، والتي تم تحميلها على موقع المجموعة على اإلنترنت، وتستطيعون مطالعتها أيًضا على البث 2018

 المباشر على اإلنترنت.

 

 ودون مزيد من التأخير، أنقل الميكرفون للسيد سانجيف بيجال للبدء في المؤتمر اآلن. شكًرا لكم.

 

أنا، سانجيف بيجال، بالنيابة عن فريق البنك األهلي المتحد، أرحب بكم جميًعا في مؤتمر المحللين  سانجيف بيجال:

اإلنترنت هذا المساء، الذي يغطي النتائج الموحدة  على شبكةطريق البث المباشر  عنوالمستثمرين 

 .2018سبتمبر  30للبنك األهلي المتحد عن الفترة المنتهية في 

 

 البداية، سأُقدم لكم ملخًصا افتتاحيًا يغطي أبرز مالمح أداء البنك.في 

 

  مليون دوالر أمريكي لفترة التسعة أشهر  528.3حقَّق البنك أرباح صافية تعود لمساهميه بلغت

مليون دوالر أمريكي في  468.7، مقارنةً بأرباٍح صافية بلغت 2018سبتمبر  30المنتهية في 

 %.12.7، أي ما يُمثل نمًوا بنسبة 2017نفس الفترة من عام 

 

  مليون دوالر أمريكي،  170.8، حقق البنك ربًحا صافيًا بلغ 2018خالل الربع الثالث من عام

%، عندما بلغ صافي 8.5، بنسبة 2017أي ما يُمثل ارتفاًعا عن الفترة الفصلية ذاتها من عام 

 مليون دوالر أمريكي. 157.4الربح فيها 

 

  2018سنت أمريكي للتسعة أشهر األولى من عام  6.4األساسي على السهم إلى وصل العائد ،

، في حين بلغ العائد على السهم في 2017سنت أمريكي لنفس الفترة من عام  5.7في مقابل 

 سنت لنفس الفترة من العام السابق. 2.0سنت في مقابل  2.1الربع الثالث من العام الحالي 
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  اإليراد  الذي يمثلاألداء التشغيلية الرئيسية للبنك، ارتفع الربح األساسي  مؤشراتبالعودة إلى

مليون دوالر أمريكي في التسعة أشهر  708.4% ليصل إلى 11.5صافي الفوائد بنسبة من 

. 2017مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  635.1، في مقابل 2018األولى من عام 

مليون دوالر  241.2إلى  2018في الربع الثالث من عام وكانت هذه اإليرادات قد وصلت 

(، أي بنمٍو 2017مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من عام  219.1أمريكي، في مقابل 

%. وقد جاء هذا النمو مدفوًعا بالتحسن في الهامش على صافي الفوائد، وبالنمو 10.1نسبته 

االستثمار على مستوى المجموعة، وتم تمويله المتحفظ المدروس الذي شهدته أنشطة التمويل و

 من خالل الزيادة في ودائع العمالء.

 

  ارتفعت إيرادات البنك من صافي الفوائد، وإيراداته من عمليات الخزينة واالستثمار، مما أدى

% خالل التسعة أشهر األولى من العام لتبلغ 9.9إلى زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنحو 

مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة من  825.1دوالر أمريكي مقارنة بنحو مليون  907.0

مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث  294.6)وكانت هذه اإليرادات قد بلغت نحو  2017عام 

، أي 2017مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من عام  277.4، في مقابل 2018من عام 

 %(.6.2بزيادة نسبتها 

 

 في التسعة أشهر األولى من عام 0.3كلفة مخاطر االئتمان ثابتة على نسبة بلغت ظلت ت %

. ويدعم هذا الثبات 2017، وهذا يتماشى مع تكلفة المخاطر في نفس الفترة من عام 2018

تمتع البنك بمؤشرات ممتازة لجودة األصول، مما ساعد على احتواء القروض غير المنتظمة 

% في 1.9المحفظة االئتمانية )وكانت هذه النسبة قد بلغت نحو  % من إجمالي2.0عند نسبة 

 (.2017ديسمبر من  31

 

  30% في 86.3عالوة على ذلك، ارتفعت نسبة المخصصات المحددة المرصودة لتصل إلى 

(. هذا، وقد ارتفعت نسبة تغطية إجمالي 2017ديسمبر  31% في 85.1)من  2018سبتمبر 

صات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيًا ألي المحفظة االئتمانية من المخص

، لتصل (IFRS9)تدنيات ائتمانية محتملة وفقًا للمعيار الدولي التاسع إلعداد التقارير المالية 

، هذا 2017ديسمبر  31% في 154.3في مقابل  2018سبتمبر  30% كما في 222.3إلى 

 يرة المتاحة للبنك في مقابل هذه األصول.بدون احتساب قيمة الضمانات العينية الكب

 

  مليون دوالر أمريكي خالل  845.2% لتصل إلى 9.9ارتفع صافي اإليرادات التشغيلية بنسبة

مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من  768.8، في مقابل 2018التسعة أشهر األولى من عام 

 275.1 قد وصلت إلى 2018)وكانت هذه اإليرادات في الربع الثالث من عام  2017عام 

مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من عام  259.0يون دوالر أمريكي، في مقابل لم

 .(%6.2، أي بزيادة نسبتها 2017

 

  ساهمت جهود الضبط الرشيد والممنهج في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل، لتبلغ

 .2017عام % لنفس فترة التسعة أشهر من 27.5% في مقابل 26.2

 

 واآلن أنتقل إلى مؤشرات الميزانية العمومية واإليرادات التشغيلية المتعلقة بها:

 

  مليار دوالر  35.5% لتصل إلى 6.7سجلت الموجودات اإلجمالية للمجموعة نمًوا بنسبة

مليار دوالر  33.2قد وصلت إلى  الموجودات)وكانت هذه  2018سبتمبر  30أمريكي كما في 

 (.2017ديسمبر  31أمريكي في 

 

  للتسعة أشهر األولى من العام، في 2.2تحسن العائد على متوسط الموجودات ليصل إلى %

 .2017% لنفس الفترة من عام 2.1مقابل 
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  24.7% لتصل إلى 12.3كان التركيز أيًضا على ودائع العمالء التي شهدت زيادة نسبتها 

، مدفوعة بقوة بالنمو في 2018ر دوالر أمريكي في التسعة األشهر األولى من عام مليا

 الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

 

  3.8) 2018سبتمبر  30مليار دوالر أمريكي في  3.8استقر إجمالي حقوق المساهمين عند 

 (.2017ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي في 

 

 ليصل إلى  2018من عام  لمساهمين للتسعة أشهر األولىارتفع العائد على متوسط حقوق ا

 .2017% لنفس الفترة من عام 16.7%، مقارنة بنسبة بلغت 18.4

 

  يُطبق البنك األهلي المتحد نهًجا مثاليًا ومتنوًعا في قاعدة رأس المال الرقابي، مع خليط من

ريحتين األولى مكونات رأس المال من الشريحة األولى، ورأس المال اإلضافية من الش

%، مقارنةً بالحد 16.4والثانية، حيث أعلن البنك أن إجمالي نسبة كفاية رأس المال بلغت نحو 

 %.12.5األدنى لنسبة رأس المال الرقابي  وهي 

 

بالتنوع والتدفقات المتعددة عبر الحدود، من خالل إدارة قوية ويتسم أداء البنك األهلي المتحد في أعماله 

 .تتماشى مع أسواقه التشغيليةللمخاطر التي 

 

وتواصل مجموعة البنك األهلي المتحد تنفيذها بنجاح وفعالية لنموذج أعمالها ، حيث لم تزد نسبة 

 % من صافي األرباح الموحدة للمجموعة بعد الضريبة.20مساهمة أي سوق من أسواق أعمالنا عن 

 

 – 3تضم المالحق من . كما العمومية الميزانية 2ويضم ملحق  ،ملخص عن قائمة الدخل 1يضم ملحق 

اتجاهات األعوام الخمسة الماضية لألداء التشغيلي ومؤشرات األداء الرئيسية كشهادة على األُسس  6

 القوية التي يعمل عليها البنك.

 

 واآلن أنهي كلمتي االفتتاحية، وأترك المجال ألسئلة واإلجابة عليها.

 

. تسرتطيعون كتابرة أسرئلتكم علرى البرث المباشرر اإلنترنرت علرى المباشرر البثعلى  نحن بانتظار أسئلتكم  :جوش شيرو

 على اإلنترنت، ونقوم نحن باستالم أسئلتكم حال وصولها. سننتظر دقيقتين لوصول كل األسئلة. 

 2سؤال من ديباك بابو )من شرركة البحررين الوطنيرة القابضرة(. هرل الزيرادة فري القرروض فري المرحلرة  :جورش شيرو

مؤشررر علررى الضررغط علررى جررودة االئتمرران فرري محفظررة  2018% منررذ الربررع األول فرري عررام 11بمعرردل 

 القروض؟

. والبنرك األهلري المتحرد يُطبرق 2018فري عرام  9لقد طبقنرا المعيرار الردولي إلعرداد التقرارير الماليرة رقرم  :غيل كيث

مرن البيانرات الماليرة،  2ح رقرم . وتم توضيح ذلرك فري اإليضرا2طريقة متحفظة لما يمثل ائتمان المرحلة 

 .2018للبيانات المالية عن الربع الثالث لعام  10صفحة 

 محفظررة فرري حقيقرري أساسرري ترردهور أي تمثررل أنهررا نعتقررد وال عاديررة، التحركررات تلررك أن نعتبررر ونحررن

 البنرك لردى المنتظمرة غيرر القرروض نسربة أن حيرث جرًدا، جيرد مركزنرا سرانجيف، أشرار وكما. القروض

 هرذه بلغرت عنردما 2017 عرام نهايرة عرن طفيفرة بدرجرة يزيرد بما أي%، 2 نحو تبلغ حاليًا المتحد األهلي

 فرري أن نرررى ال فالخالصررة، لررذلك،. جررًدا جيرردة مخصصررات تغطيررة بنسرربة نحررتفظ ونحررن%، 1.9 النسرربة

 .الحالي الوقت في االئتمان جودة في التدهور من يزيد شيء أي 2 المرحلة في القروض في الزيادة
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السؤال التالي من ديباك بابو أيًضا )من شركة البحرين الوطنيرة القابضرة(. أي المنراطق الجغرافيرة التري  :جورش شيرو

 ساهمت في نمو القروض، وأي منها التي لم تكن بيئة مناسبة لنمو القروض فيها؟

 نمو القروض جاء أساًسا من أسواق مصر والكويت والبحرين. :سرينيفاسان

ؤال التالي من جاناني، أرقام كابيتال. بعرد البيران الصرحفي مرن بيرت التمويرل الكرويتي والبنرك األهلري الس :جوش شيرو

 المتحد، هل من الممكن أن تعطينا أي فكرة عن مباحثات الدمج واالستحواذ.

لقد قدمنا كل اإلفصاحات الضرورية  لكل من بورصة الكويت وبورصرة البحررين، التري نحرن مردرجين  :سانجيف

. ولرن يكرون مرن 2018ا، وهذا المؤتمر أقيَم أساًسا لتقييم أداءنا عرن األشرهر التسرعة األولرى مرن عرام فيه

 المناسب تقديم أي إفصاحات أخرى اليوم قبل تقديم أي إفصاحات تطلبها البورصتين.

يتعلرق برالتغيير فري . السرؤال (القابضرة الوطنيرة البحررين شرركة مرن)السؤال التالي أيًضا من ديباك برابو  :جورش شيرو

. 2018سبتمبر  30مركز صافي الودائع من البنوك من قبل إلى )صافي( مركز الودائع لدى البنوك في 

 هل هذا األمر مؤقت في الوقت الحالي يتعلق بتغيير في االستراتيجية موضوع في الخطة؟

ن الحسررابات الجاريررة وحسررابات نعررم، هررو تغييررر فرري االسررتراتيجية. فررنحن نعمررل علررى تكرروين أرصرردة مرر :سرينيفاسان

 التوفير، لذا فإن النتيجة مدفوعة تماًما من خالل استراتيجية حشد الودائع.

في هذه اللحظة، ليس لدينا أسئلة أخرى. لذا فننتظر دقائق أخرى الستالم مزيد من األسئلة. لدينا السرؤال  :جورش شيرو

وم. لماذا انخفضت اإليررادات مرن الرسروم قلريالُ التالي من )ميرا ريدي( وهو يتعلق باإليرادات من الرس

 في الربع الثالث.

على مستوى العمليات المصرفية الرئيسية، استطعنا المحافظرة علرى نمرو اإليررادات مرن الرسروم. وكران  :سرينيفاسان

 االنخفاض قد نتج أساًسا من قطاعات الوساطة وإدارة األصول.

يكم أي أسرئلة أخررى، يرجرى كتابتهرا فري المرؤتمر الرذي يبرث مباشررةً علرى هذا ترذكير  أخيرر. إذا كران لرد :جورش شيرو

 اإلنترنت.

السؤال من ديباك برابو، شرركة البحررين الوطنيرة القابضرة. مرا هري حصرة الحسرابات الجاريرة وحسرابات  :جورش شيرو

 .2018سبتمبر  30التوفير في إجمالي الودائع كما في 

 36نحرو  2018سربتمبر  30رية وحسابات التوفير في إجمالي الودائرع كمرا فري تبلغ نسبة الحسابات الجا :سرينيفاسان

 في المئة.

نعررم. والسررؤال التررالي جرراء مررن محمررد نررور، اسررتيراد االسررتثمارية. السررؤال عررن انخفرراض سررعر الجنيرره  :جورش شيرو

 المصري، هل سيتعين عليكم تكوين أي مخصص في مقابل استثماراتكم في مصر؟

نحتاج لتكوين مخصص لذلك، ألن هذا االستثمار ذات طابع دائم، ألن هذا االستثمار ذات طرابع دائرم، ال  :سرينيفاسان

 وأي إعادة تقييم في سعر الصرف إنما يعكس فقط تحركات غير محققة. 

في إن هيكل جزء كبير من استثمار البنك األهلي المتحد في مصر كان بالدوالر في البنك األهلي المتحد  :جوجيا راجيف

مصر كان على شكل تحوط منتظم. لذلك، لما كان استثمارنا يُهيمن عليره الردوالر، فرإن انخفراض الُعملرة 

ال يؤثر على رأس المال المستثمر بالدوالر في البنك األهلي المتحد في مصر. لذلك، فري هرذه المرحلرة، 

 مصر. ال نرى أن االنخفاض في قيمة الجنيه المصري لها أي أثر على استثمارنا في
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السؤال التالي من ديباك برابو، شرركة البحررين الوطنيرة القابضرة. السرؤال هرو: إن ارتفراع أسرعار الفائردة  :جورش شيرو

ستُستوعب في الحسابات الجارية وحسابات التوفير أو الودائع التي تُدفع عليهرا فوائرد. مرا هرو ترأثير ذلرك 

 على صافي هامش الفوائد عند ارتفاعها.

ما الحظناه هو بالفعل زيادة في استحواذ الودائرع مرن الحسرابات الجاريرة وحسرابات التروفير فري محفظرة  :سرينيفاسان

ودائع البنك األهلي المتحد )التي تتسم تكلفتهرا بفوائرد قليلرة( ونعتقرد أن ذلرك سريُعزز بصرورة إيجابيرة فري 

 زيادة أرباحنا.

ن أوجرره الشرركر لكررم جميًعررا لمشرراركتكم فرري هررذا المررؤتمر حيررث أنرره لرريس لرردينا المزيررد مررن األسررئلة، أود أ :جورش شيرو

. واآلن أسرلم 2018لمجموعة البنك األهلي المتحد، لمناقشة نتائج البيانات المالية عن الربرع الثالرث لعرام 

 الميكرفون للسيد سانجيف لتقديم أي مالحظات نهائية.

ستثمرين، وهذا المؤتمر منحنا الفرصرة لنقردم مروجًزا أشكركم جميًعا لحضور هذا المؤتمر للمحللين والم :بايجال سانجيف

 عن أداء مجموعة البنك األهلي المتحد، ونتطلع للمؤتمر التالي بعد نهاية العام. نشكركم.

 السيدات والسادة، نختتم هذا المؤتمر اليوم. نشكركم لمشاركتكم. تستطيع فصل الخط اآلن. :الُمشغل

 

 - إنتهى- 
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- WEBCAST TRANSCRIPT STARTS - 

 

 

Operator:  This is Conference # 5582916 

 

Operator:  Ladies and gentlemen, thank you for standing by and welcome to the Ahli United 

Bank webcast.  I must advise you that today's call is being recorded on Thursday the 

1st of November, 2018.   

 

  I shall now hand over to your host for today, Chiro Ghosh.  Please go ahead, sir. 

 

Chiro Ghosh: Good afternoon, ladies and gentlemen.  This is Chiro Ghosh from SICO and I would 

like to welcome you all to the Ahli United Bank Group Third Quarter 2018 Results 

Conference Call.   

 

  It's my pleasure to host AUB Group's senior management today.  We have here with 

us: 

 

 Mr. Sanjeev Baijal, Deputy Group CEO – Finance & Strategic Development  

 Mr. Keith Gale, Deputy Group CEO – Risk, Legal & Compliance 

 Mr. Srinivasan Rathinam – Group Head of Finance, and 

 Mr. Rajeev Gogia – Group Head of Strategic Development    

 

  By now, you should have received the company's presentation and earnings release 

and detailed financials for the third quarter, which have been uploaded on the group's 

Web Site.  You can also view it in the webcast too. 

 

  Now, without further delay, I will hand over the call to Mr. Sanjeev Baijal to 

commence the conference call.  Thank you. 
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Sanjeev Baijal:  I, Sanjeev Baijal, on behalf of the AUB team welcome you all to the investor/analyst 

webcast this afternoon covering the AUB Group consolidated results for the period 

ended 30 September 2018.  

 

At the outset, I will now provide an opening brief covering the salient features of the 

Bank’s performance.  

 

 Overall the Bank achieved a 12.7 % increase in net profit attributable to its equity 

shareholders of US$ 528.3 million for the nine months ended 30 September 2018 

compared to the net profit of US$ 468.7 million achieved in YTD Q3/2017.  

 During Q3/2018 a net profit of US$ 170.8 million was attained which 

represented a 8.5% improvement over the Q3/2017 quarter reported profit of US$ 

157.4 million.  

 The resultant Earnings per Share (EPS) in YTD Q3/2018 was US 6.4 cents, as 

compared to US 5.7 cents in YTD Q3/2017 (EPS: US 2.1 cents in Q3/2018 

versus US 2.0 cents in Q3/2017). 

 Turning to key operating performance parameters, core earnings represented by 

net interest income improved by 11.5% to US$ 708.4 million during the nine 

months of 2018 compared to US$635.1 million in YTD Q3/2017(Q3/2018: 

US$241.2 million, +10.1% versus Q3/2017 of US$219.1 million) driven by 

improved margins and prudent growth in loan and investments across the AUB 

Group funded through an increase in customer deposits.  

 Increases in net interest income, trading and investment income resulted in a rise 

in operating income by 9.9% to US$907.0 million compared to US$825.1 million 

in YTD Q3/2017 (Q3/2018: US$294.6 million, +6.2% versus Q3/2017:US$277.4 

million).   

 Cost of credit risk was maintained at 0.3% for YTD Q3/2018, in line with the 

cost of risk in YTD Q3 2017. This is underpinned by solid asset quality levels 

being sustained with a gross non-performing loans ratio of 2.0% (31 December 

2017: 1.9%).  
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 Furthermore, it be noted that the cash based specific provision coverage ratio 

increased to 86.3% at 30 September 2018 (31 December 2017: 85.1%). The total 

provision coverage ratio, inclusive of expected credit loss provisioning under 

IFRS 9 but excluding very significant non-cash collaterals available, improved to 

222.3% as at 30 September 2018 (31 December 2017: 154.3%).  

 Net operating income for YTD Q3/2018 increased by 9.9%  to US$ 845.2 million 

compared to US$768.8 million in YTD Q3/2017 (Q3/2018: US$ 275.1 million, 

+6.2% versus Q3/2017: US$259.0 million).  

 Operating results continued to be supported by the Bank’s improved cost 

efficiencies and group synergies as reflected in a cost to income ratio of 26.2% 

(YTD Q3/2017: 27.5%). 

 

I will now turn to balance-sheet parameters and related operating returns: 

 

 The Group’s total assets at 30 September 2018 increased by 6.7% to US$ 35.5 

billion (31 December 2017: US$ 33.2 billion).  

 The Return on Average Assets improved to 2.2% for YTD Q3/2018 (YTD 

Q3/2017: 2.1%).  

 The focus has also been on building up customer deposits which saw an increase 

of 12.3% to reach US$ 24.7 billion at Q3/2018, largely driven by growth in 

CASA deposits. 

 The Group’s equity attributable to owners at 30 September 2018 maintained at 

US$ 3.8 billion (31 December 2017: US$ 3.8 billion).  

 The Return on Average Equity (ROAE) for YTD Q3/2018, increased to 18.4%, 

compared to 16.7% achieved in YTD Q3/2017.  

 AUB follows an optimal and diversified approach to regulatory capital base with 

a mix of CET-1; AT-1 and Tier 2 components and reported a total capital 

adequacy ratio of 16.4% as compared to the regulatory minimum capital ratio of 

12.5%. 
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AUB’s continued positive core performance is representative of its well-managed 

business model based on diversification and cross border flows within a robust risk 

management framework aligned to its operating markets.  

 

AUB group’s effective and successful implementation of its diversified business 

model is witnessed with no single country contributing more than circa 20% of 

NPAT.  

 

A summary of the income statement and balance-sheet is provided in Appendix-I and 

II of the financial performance presentation released. We have also provided in 

Appendix III- VI the previous five year trends of operating performance and resultant 

KPIs as a testament of its strong fundamentals. 

I now conclude my opening statement and leave the floor for the Q & A. 

  

Chiro Ghosh: We are awaiting your questions on the webcast.  You can just type in your questions 

on the webcast and we can take the questions as it comes.  We will wait for two 

minutes for all the questions to arrive.   

 

Chiro Ghosh: Question from Deepak Babu, BNH.  Is the increase in Stage two loans by 11% since 

Q1/18 an indication of stress on the credit quality of loan portfolio? 

 

Keith Gale:  We have implemented IFRS 9 in 2018.  AUB has a very conservative approach to 

what represents a stage two credit.  Those are outlined in Note 2 to the financials on 

Page 10 of the Q3/18 financial statements. 

 

  We consider these movements to be normal, and we don't believe these represent any 

real fundamental deterioration in the loan book.  As indicated by Sanjeev, we  have a 

very healthy position where AUB’s NPLs are currently at 2 percent, just slightly 

above 1.9% at the end of 2017, and we retain very good provision coverage.  So in 

summary, we do not see the increase in stage 2 loans feeding into any deterioration in 

credit quality at this time 
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Chiro Ghosh: The next question is also from (Deepak Babu, BNH).Which geographies were 

contributors to the loan growth and which ones were detractors.  

 

Srinivasan:  The loan growth is primarily from our Egypt, Kuwait and Bahrain markets.   

 

Chiro Ghosh: The next question has come from Janani Arqaam Capital.  Following the press 

release by KFH and AUB, would you be able to give us any more color on the M&A 

talks?   

 

Sanjeev:  We have made whatever disclosures as are necessary to the bourse in Kuwait and 

Bahrain where we are listed and this conference is basically to assess our 

performance for the first nine months of 2018. It would be not appropriate to make 

any further disclosures today before we make any required disclosures to the bourses. 

 

Chiro Ghosh: The next question is also by (Deepak Babu) from (BNH).  The question relates to 

interbank net borrower position earlier to (a net) lender position at 30 September 

2018.  Is this temporary timing related or a conscious change in strategy? 

 

Srinivasan : Yes, it is a change in approach.  We are building up CASA (current account and 

savings account balances) so the result is driven entirely through the deposit 

mobilization strategy.   

 

Chiro Ghosh: At this moment, we don't have any further question.  So we will be waiting for some 

more time for more questions to come in.  We have the next question from (Mira 

Reddy) and this is related to the fee income.  Why did the fee income come down a 

bit in third quarter?   

 

Srinivasan: On a core banking level, we have managed to sustain the fee income growth.  The 

drop is primarily from brokerage and asset management divisions.   

 

Chiro Ghosh: This is the final reminder.  If you have any other questions, please type it in the 

webcast. 

 

Chiro Ghosh: The next question is from Deepak Babu, BNH.  What is the share of CASA  in the 

total deposit as on 30 September, 2018 

 

Srinivasan: It is 36 percent.   
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Chiro Ghosh:  OK.  And the next question has come from Mohammed Noor, Esterad. The question 

is with EGP devaluation, will you be required to take any provision against your 

investment in Egypt?   

 

Srinivasan:  No, we don't need to take a provision because this is an investment of a permanent 

nature and any such exchange revaluation merely reflects temporary unrealized 

movements.   

 

Rajeev Gogia: A significant part of the investment which AUB has made in Egypt was actually 

structurally hedged in the form of dollar capital in AUB Egypt.  So as the investment 

is denominated in dollars, the devaluation does not impact to the extent of AUBE’s 

US$ Capital.  Therefore, at this stage, we don't see devaluation having any impact on 

our investment in Egypt.   

 

Chiro Ghosh:  The next question is also from Deepak Babu, BNH.  The question is rising interest 

rates will be absorbed by CASA or interest bearing deposits.  How would this impact 

net interest margin (NIM) going forward? 

 

Srinivasan:  What we have observed is actually increase in CASA deposit acquisition in AUB's 

deposit portfolio (which has low interest cost) and we believe that this is going to 

positively enhance our earnings going forward.   

 

Chiro Ghosh:  As we don't have any further questions, I would like to thank everyone for their 

participation in this conference call of Ahli United Bank Group discussing the third 

quarter 2018 financial results.  I will now hand over to Mr. Sanjeev Baijal for any 

closing remarks. 

 

Sanjeev Baijal:  I thank you all for attending this investor call and it's given us an opportunity to 

provide a brief on the performance of the AUB Group and we look forward to the 

next call after the year-end.  Thank you. 

 

Operator:  Ladies and gentlemen, that concludes our conference for today.  Thank you all for 

your participation.  You may now disconnect your line. 

 

- WEBCAST TRANSCRIPT ENDS - 


